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Mielas redaktoriau,

klausi, ar galima apčiuopti lūžį šiuolaikiniame lietuviškame kine? Tai vienas 
tų klausimų, kurį palydi gilus atodūsis arba nebyli ilga pauzė, tikintis, kad klau-
siantysis tėra mandagiai, bet neatkakliai smalsus arba pakankamai nuovokus 
suprasti, kad pašnekovei šis nėra pats mieliausias, todėl užduos kitą. Bet kadangi 
mus skiria / jungia interneto ryšys, ekranai, dar kaži kokios mašinos, jų funkciona-
vimą užtikrinantys prietaisai – Tu šios neverbalinės raiškos negalėjai pamatyti ar 
pajausti, o aš nutylėjau, sutikdama atsakyti. Skubu paaiškinti – toks užkadrinis 
vangumas nėra susijęs su pačiu klausimu: jis geras, aktualus, nelengvas. Abejin-
gumas labiau kyla iš mano pačios nuostatų lietuviškojo kino atžvilgiu, prieštarin-
gų minčių jį apmąstant.

Lietuviškas kinas, kaip ir visa mūsų valstybė, – „tarpinėje būsenoje“, kurią nese-
niai bandė apmąstyti Karolis Kaupinis. Tik, kitaip negu Karolis, šią būseną kine 
suprantu vienprasmiškai – tai būsena, kurioje užstrigome, drąsesni proveržiai dar 
per menki ir per mažai įtakingi, kad pagreitintų pokyčius, o stagnavimą lemiantys 
veiksniai pernelyg dominuoja, kad leistų prasiveržti naujesniems ieškojimams.

Lūžio lietuviškame kine su bičiuliais laukiame ne vienerius metus, o jo kontūrus 
ėmėme įžvelgti prieš penkerius ar ketverius metus, kai pasirodė režisierės Giedrės 
Beinoriūtės pirmosios auklėtinių kartos darbai. Tąkart išsiskyrė Ievos Veiverytės, 
Andriaus Blaževičiaus kūriniai, kuriuose ryškėjo naujos raiškos priemonės (kaip?) 
ir temos (apie ką?). Sekdami kitų šalių patirtimi (rumunų), net bandėme suteikti 
svarų pavidalą, klausdami, ar čia jau ta „Naujoji banga“ lietuviškame kine? Tada 
sutarėme, kad kelių trumpametražių filmų nepakanka permainoms paliudyti, 
reikia palaukti ilgametražių debiutų. Šį kuklų sąrašą netrukus ėmė pildyti daug 
žadantys jaunesnės kartos Marijos Kavtaradzės, Jurgio Mačiulio, Karolio Kaupi-
nio, Kamilės Milašiūtės ir kitų pirmieji arba antrieji trumpametražiai bandymai, 
sustiprinę permainų nuojautą. Beje, lūžį suprantu kaip kryptingą judesį, o ne 
pavienę pastangą keisti nusistovėjusią tvarką. Manto Kvedaravičiaus Barzakh 
(2011), Igno Jonyno Lošėjas (2014), Alantės Kavaitės Sangailės vasara (2015) – 
Lietuvos kinui svarbūs darbai, tačiau, reikia pripažinti, tai pavieniai, skirtingi, 
į kryptingą pastangą taip ir nesuaugę kūriniai. 

Minėti jauni žmonės atstovauja skirtingų patirčių kartoms (dvidešimtmečių 
ir trisdešimtmečių), tačiau jos pernelyg nenutolusios, kad būtų atskirtos. Be to, 
daugumos šių autorių filmams būdingi tapatūs bruožai, todėl tebūnie tai – ta pati, 
viena karta. Ji bando suprasti savą laiką, kasdieną, aplinką, kurioje gyvena, jai 
artimos nepritekliaus, susvetimėjimo temos, jos filmų personažai bando patirti ir 
suprasti į paraštes išstumtus, užgniaužtus jausmus. Tai karta, kuri nevengia akis-
tatos su tikrove, nebėga į mišką, dykumą, ateitį ar praeitį, savais filmais nesiekia 
išgyventi „egzotinės“, jų gyvenimus praskaidrinančios patirties. Tai didesniame ar 
mažesniame mieste augusi karta, todėl jų filmų herojų erdvė – baras, Lentvario 
gatvė, apšnerkšta Žirmūnų laiptinė, Balsių „betoninio baroko“ ar mokyklos kie-
mas. Jos ir jie įkvėpimo semiasi iš savo, savo tėvų, draugų, visuomenės, kurioje 

Laiškas RedaktoRiui

Lina Kaminskaitė-Jančorienė
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gyvena, todėl jų herojų dialogai gyvi, girdėti, aktualūs (scenarisčių Birutės Kapustinskaitės 
ir Teklės Kavtaradzės dėka). Ši karta, kad ir nerangiai, bando ieškoti, siūlyti savą stilistiką – 
garsas ir vaizdas formuoja vientisą diagezę, dažniausiai perdėm realistinę, niauktą, apytamsę, 
„trash’inę“, tokią, kuri netinka idealiai Lietuvos gamtai ir kloniams. Ji nepataikauja žiūrovėms 
ir žiūrovams, nekuria neregėtos, įsimintinos kinematografinės patirties, nespekuliuoja muzi-
ka. Tas vaizdo ir garso santūrumas suprantamas kaip bandymas priartėti prie būsenų, kurių 
mes privengiame ir nenorime matyti, ypač kino teatre, į kurį dauguma išsiruošia atitrūkti, o ne 
kaktomuša susidurti su kasdiena, nuo kurios mėgina bent trumpam pabėgti. Jei pripažinčiau, 
kad lietuviškame kine vyksta naujos kino srovės judėjimas, ir ieškočiau jai pavadinimo, tikrai 
jame įskiepyčiau „realizmą“ – bet ne naująjį (kaip pokario Italijoje) ir ne socialinį (ne socialistinį, 
o socialinį, kuris užgimė Didžiojoje Britanijoje), gal kasdienybės?.. 

Na, gerai, nekantriai tarstelsi – įtikinai, kažkas keičiasi, bet kas tą kaitą trukdo vadinti lūžiu? 
Pripažinti, kad lūžis vyksta, trukdo kelios dvejonės, kylančios iš lokalaus ir tarptautinio kon-
teksto. Įprasta manyti, kad trumpametražis vaidybinis filmas – tai tėra daigas, iš kurio matyti, 
ar žmogus geba kurti, ar ne, ar talentingas, įdomus, savitas ir t. t. Žinoma, šią sampratą taikau 
konvenciniam vaidybiniam kinui – ne dokumentiniam, eksperimentiniam ar animaciniam. 
Trumpametražis – tai ilgametražio filmo juodraštis, jėgų išbandymas, mokymosi rezultatas, ti-
kintis, kad visa branda, meistriškumas išsprogs ilgojoje versijoje. Tiesą pasakius, žinant, kokios 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokymosi sąlygos, stebuklas, kaip tie trumpi filmai at-
sirado, nes ten trūksta visko – ir žinių, ir priemonių: gerų mokytojų, techninių sąlygų klaidoms, 
bandymams ir eksperimentams.

Deja, kad ir koks daug žadantis trumpametražis kinas būtų, ne visi ir visos ryžtasi ilgametra-
žiui debiutui. Lietuvoje jam ryžtis reiškia – penkerius ar šešerius metus nuosekliai dirbti (rašyti, 
taisyti scenarijų, burti komandą, nenuilstant ieškoti finansavimo, rengtis filmuoti ir filmuoti, 
kovoti su nepalankia lietuviška platinimo sistema, bandyti parduoti / parodyti filmą tarptautinei 
auditorijai). Antai minėtos „lūžio“ daigus demonstravusios kartos ilgametražių debiutų reikėjo 
laukti net šešetą, septynetą metų: Linos Lužytės Amžinai kartu pasirodė sausį, o Andriaus Bla-
ževičiaus Šventasis tepasirodys rudenį (tiesa, festivalio Kino pavasaris programoje bus vienas 
seansas). Jaunesnių kūrėjų darbų teks laukti dar trejetą ar penketą metų, vadinasi, vykstantį 
„lūžį“ tikrinsime ir matuosime bent gerą dešimtmetį. 

Klausi, kodėl taip ilgai viskas trunka? 
2012 m. įsteigtas Lietuvos kino centras gerokai sustiprino kino bendrijos pajėgas, palengvino 

finansinių resursų administravimą, praskaidrino vertinimo kriterijus, sustiprino lobistinę galią 
derantis dėl didesnio finansavimo, tačiau gaunamų pinigų, žinoma, nepakanka. Remiantis esa-
ma nerašyta tvarka, debiutantams ir debiutantėms finansavimas skiriamas dviem filmams, likę 
už brūkšnio laukia kitų metų. Todėl – geriausiu atveju – kasmet pradedami kurti du savo jėgas 
bandančių kūrėjų filmai, o kaip greit juos išvysime, priklausys ir nuo tarptautinių derybų, ir vie-
tinių platintojų geranoriškumo. Pasirūpinti tarptautiniais partneriais suskumba dauguma, nes 
kooprodukcinis dėmuo leidžia pretenduoti į didesnę finansavimo sumą. Tačiau atrasti tuos, kas 
patikėtų mažai kam žinomu lietuvišku kinu, o dar pradedančia autore ar autoriumi, sudėtingas 
iššūkis. Pajėgesnių valstybių prodiuseriai žvelgia nepatikliai, nes negali patikėti, kad už 200 000 
Eur galima susukti filmą, todėl įžvelgia kaži kokią klastą. Belieka vargingesni kaimynai (lenkai, 
latviai, estai, rumunai), su kuriais įprastai suderama investicija paslaugomis. Tai reiškia, kad 
mažiau darbo gauna vietiniai operatoriai, montuotojai, garsistai, postprodukcijos kūrėjai, žodžiu, 
tie ir tos, kurių sąskaita suderamas tarptautinis indėlis. 

Įveikus tarptautinio bendradarbiavimo kliuvinį, tikintis, kad jis bus galutinis ir nekintantis 
(o tai reta), vyksta pasirengimas filmavimui ir pats filmavimas (užtrunka metus), lygiagrečiai – 
premjerinės datos Lietuvoje derinimas (derybos prasideda daugmaž prieš dvejus metus). Jei 
kūrėjai ambicingi ir norės, kad kūrinį išvystų ne tik arthausinių kino teatrų (Skalvijos, Pasakos, 
Romuvos, Garso) auditorija, bet ir didžiausio bei vienintelio, vadinasi, monopolinio tinklo Forum 
Cinemas žiūrovai, jo rodymas priklausys nuo pastarojo nuotaikos ir noro. Neabejoju, kad šios 
bendrovės veikla ateityje (pavyzdžiui, rašant Lietuvos kino istoriją) bus pelnytai įvardinta eko-
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nomine cenzūra: jei filmas nepatiko, nepaisant susitarimo, jis gali būti iš viso nerodomas arba 
rodomas prasčiausiu metų, dienos laiku, arba ribojama jo reklaminė sklaida. Taigi filmo pasiro-
dymas nuobodus ir lėtas procesas, kuriam pagreitėti nepadeda lietuviškos realijos. 

Ar tikrai išgyvename lūžį kine, verčia abejoti ir platesnis kontekstas. Pripažįstu, kad su kiek-
vienu naujosios kartos filmu stipriai pasistūmėjame: Lužytės Amžinai kartu ardo klišinę filmų 
pasakojimo struktūrą, siūlo nepaviršutiniškus charakterius, mizanscena, vaizdas netrukdo, 
o padeda charakteriams skleistis. Tai filmas, po kurio premjeros nereikėjo paslapčia slysti sie-
nomis, vengiant akistatos su kūrybine grupe. Būsimos premjeros tebelaukiantis Blaževičiaus 
Šventasis, pratęsdamas kasdienybės temą, demonstruoja meistrišką režisūrą, net neabejoju, 
kad dauguma po šio filmo tarstels: matai, ir mes mokam kurti filmus. Tačiau visi šie bruožai 
tėra lokalūs privalumai ir pasiekimai, kurie ištirpsta tarptautiniame kontekste. Man regis, 
lūžiui rastis nepakanka gerai išmanyti amatą ar pataikyti į temą. Kasdienybės realizmas – ne-
išskirtinis: buvo rumunų, rusų, yra graikų, izraeliečių kine. Jis dažnai įvardijamas kaip eilinė 
festivalinė klišė. 

Mielas redaktoriau, klausi, tai ko gi reikia, kad pagaliau įvyktų taip laukiamas lūžis? Savitos 
stilistikos, išskirtinio braižo, kažko tokio, ką kadaise apčiuopė septinto (Robertas Verba, Hen-
rikas Šablevičius, Almantas Grikevičius, Vytautas Žalakevičius) ir dešimto dešimtmečio (Šarū-
nas Bartas, Audrius Stonys, Arūnas Matelis, Valdas Navasaitis) kartos. Tam rastis padėtų iš 
pradžių bent patenkinamos mokymosi sąlygos ar intensyvūs besimokančiųjų mainai, tikintis, 
kad kitokie kontekstai, skirtingos patirtys ir kino mokyklos įkvėps atvirumo eksperimentams, 
drąsos laužyti formos klišes. Tiesą pasakius, eksperimentai, atrodo, mažai tikėtini lietuviškame 
kine. Mes labai konservatyviai suprantame kiną, išstumiame į paraštes bet kokius nekonvenci-
nius bandymus kaip neatitinkančius „kinematografinės vertės“. Kiną, skirtą kino teatro ekra-
nui, kuriantys galėtų plėsti regą įkvėpimo semdamiesi iš platesnio akiračio menininkų (kad ir 
Deimanto Narkevičiaus, Emilijos Škarnulytės). Lūžį sustiprintų ir visų minėtų slenksčių įveika: 
finansavimo didinimas, vietinės platinimo sistemos užtikrinimas.

Taigi, kantrybės, redaktoriau. Dar šiek tiek luktelkime.

Vilnius, 2017 m. kovo 9 d.
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Dvasingumas – jei vartosime šį žodį nuo šiandienos 
viešojo konteksto atsieta prasme – yra tai, kas ironi-
jos nesukelia. Veikiau priešingai, veda į apmąstymus 
apie žmogaus esmę ir jo gyvenimo prasmę, į atvirą ir 
nuoširdų žmogų ir paties žmogiškumo gelmes. Gal dėl 
to šio žodžio svoris ir paveikumas toks didelis. Tačiau 
dėl įvairių patirčių bei kontekstų dvasingumo sąvoka 
yra smarkiai infliavusi, tad tenka specialiai aiškintis, 
ką ji galėtų reikšti (dar žr. Mykolas Drunga, „Apie žodį 
„dvasingumas““ in: NŽ-A, 1995, Nr. 4; Rūta Tumėnaitė, 
„Laiškas Redaktoriui: Kiek kainuoja dvasingumas?“, in: 
NŽ-A, Nr. 5).

 Kai nuoširdžiai kalbame apie dvasingą žmogų, tik-
riausiai visų pirma turime omenyje, kad jis yra susirū-
pinęs ne tik savo kūno ir proto poreikiais, t. y. pinigais, 
gražiais daiktais, šlove ir galia, bet ir vadinamosiomis 
dvasinėmis vertybėmis, pavyzdžiui, tiesos sakymu, žo-
džio laikymusi, pagarba kitiems, atjauta ir meile ar-
timui. Paprastai apie tokį žmogų sakome, kad jis yra 
doras ir garbingas. Tokio žmogaus paveikslas ryškus 
per visą žmonijos istoriją. Iš didžiųjų dorybių kartais 
labiau pabrėžiama drąsa, kartais – išmintis, kartais – 
atsidavimas tiesai, bet visais atvejais sukamės apie do-
ros sąvoką. Sakysite, gali būti doras, bet nedrąsus? Gali, 
bet nenorėdamas meluoti, išduoti, pataikauti, vogti ar 
kitaip nedorai elgtis, žmogus priverstas drąsą ugdyti. 
Tuo pagrįsti vos ne visi siužetai apie herojus. Retas 
herojus toks yra gimęs. Ir anoks čia heroizmas pabūti 
herojumi, jei jau toks esi. Kelias į dorą ir garbę yra tai, 
ko kiekvienas žmogus natūraliai nori ir trokšta, net jei 
laiko tai paslėpęs po penkiomis kaukėmis. Todėl ir pa-
tinka, kai geriečiai laimi. Visiems ir visada – nuo vai-
kystės iki senatvės.

Kokių papildomų atributų doram žmogui 
suteikia žodis „dvasingumas“? Lyg ir neturė-
tų stipriai esmės iškreipti, nes tikrai dvasios 
(ne kūno ir ne proto) dalykais besirūpinantis 
žmogus savyje dorą ugdo. Tačiau išgirdę žodį 
„dvasingas“, reaguojame kitaip, nei išgirdę 
„doras“. Kodėl? Manau, visų pirma, dėl dūmų 
uždangos, kurioje tas dvasingumas šiandien 
skendi – atitrūkusių nuo tikrovės fantazijų ir 
vaizdinių, iškilmingų kalbų ir abejotinų dar-

bų. Antra – dėl prikišamo kalbėjimo apie dorybes ir 
jų primetimo kitiems. Instituciškai tariant, dvasingas 
žmogus yra prisiėmęs kunigo autoritetą, jo retoriką ir 
bendruomenės ganymo funkciją, bet nėra davęs kunigui 
privalomų įžadų ir nėra įsipareigojęs jokiai konkrečiai 
institucijai. Labai tikėtina, kad prieš ką nors jis yra 
įsipareigojęs, bet tas kas nors paprastai yra abstrakti 
idėja, ir įsipareigojimas lieka dvasingojo vidiniu rei-
kalu. Viskas būtų gerai su tuo vidiniu įsipareigojimu, 
jei žmogus naudotų jį savo reikalams. Tačiau kadan-
gi ypač linkstama savąsias vertybes primesti kitiems, 
išorinės refleksijos (būtent doros prasme) nebuvimas 
tampa problema.

Dvasingas žmogus iškyla prieš mūsų akis ne tiek kaip 
doras ir garbingas, kiek kaip turintis šių bei panašių 
vertybių atributų. Rimtu susirūpinusiu veidu, atitin-
kama laikysena ir retorika, – ir svarbiausia, nuolatiniu 
kalbėjimu apie savo arba savųjų dorybes, mūsų prievolę 
jomis sekti ir priešų klastą. Dvasingumas dabartiniame 
kontekste retai siejamas su dvasininkija. Gal net prie-
šingai – dvasingas žmogus veikiausiai yra pasaulietis. 
Tačiau jis stipriai angažuojasi kultūrai, švietimui ar vi-
suomeninei veiklai. Labai gerai tinka poetai, filosofai, 
bet pasitaiko ir proziškesnių profesijų atstovų. Toks 
dvasingo žmogaus paveikslas gana stipriai skiriasi nuo 
tiesiog doro žmogaus.

Tiesiog doras žmogus tvirtai stovi kojomis ant žemės. 
Jis dirba savo darbą, nesvarbu, ar tai lauko arimas, ar 
nusikaltėlių gaudymas, ar prekyba vinimis, ar paveiks-
lų tapymas. Gyvena savo gyvenimą – nesvarbu, ar vie-
nišo darboholiko, ar šeimos vyro ar moters, ar švento-
jo. Ir tame realiame gyvenime jis sprendžia žemiškus 

reikalus, kurie jo kelyje pasitaiko. Buitinius, 
darbinius, asmeninius, bendruomeninius. 
Kai kurie iš jų gali būti labai dramatiški ar 
net nusipelnantys tapti herojų prototipais 
(anksčiau sakydavo „žygiai į dainas sudėti“). 
Tačiau jokių devyngalvių slibinų, visuotinių 
sąmokslų ir miglų akyse. Ir jokio noro mokyti 
tautą gyventi pagal jo taisykles.

Taip išsidėliojus, atsakymas į klausimą, ko-
dėl tik prakalbus apie dvasingumą klausyto-
jams sukyla ironija, yra visiškai aiškus – to-

dvasingumas su iR be iRonijos

Guoda Azguridienė

Nustebimai
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dėl, kad vaizduojamasis ir kalbamasis dvasingumas yra 
realaus (daromojo ir išgyvenamojo) dvasingumo imitaci-
ja. Tą nemalonų skonį burnoje, kuris atsiranda girdint 
apie visus nusidėjėlius ir vienintelį dorąjį, norisi išspjau-
ti. Gal todėl ironija pasitaiko ir aštroka, kaip spjūvis.

Tas dvasingumas, kuris šiandien labiausiai patraukia 
mases, yra būdas parduoti idėjas. Sunku net pasakyti, 
kiek jis specialiai sukuriamas, o kiek tik pasinaudoja 
žmonių svajotais idealais. Bet realiai toks reiškinys, 
kaip ir bet koks kitas idealų profanavimas, yra virusas, 
mintantis visų dorų žmonių jėgomis bei resursais. To-
dėl tiems, kurių neužburia, jis sukelia pasibjaurėjimą 
ir norą gintis. Nes jis yra agresija – agresija prieš tiesą 
ir prieš vertybes.   

Patikliam žmogui gali kirbėti mintis, kad reikėtų ti-
kėti ir pasitikėti. Esą gal tai mano paties moralinis su-
gedimas tą įtarumą sukelia, o gražiai kalbantieji apie 
dvasingumą ir yra dvasingi? Abejonė – protinga mintis, 
ir tikrai nereikėtų jos iš karto atmesti. Juk visada eg-
zistuoja tikimybė (ir nemenka), kad klysti. Bet patik-
rinti nesunku. Pakanka palaukti vieno kito veiksmo, ir 
viskas tampa aišku. Jeigu pačiuose paprasčiausiuose 
sprendimuose dvasingasis elgiasi taip, kaip garbingas 
žmogus nesielgtų, tai jis ir nėra garbingas. Jei jis verčia 
kitus elgtis pagal savo valią, jis nėra dorybingas. Pap-
rasta. Galbūt talentingas, gal valingas, gal dar koks 
nors ypatingas, bet garbingas ir doras – ne. Tai, kad 
žmogus sprendžia rimtesnius uždavinius nei tu, nereiš-
kia, kad jam galima meluoti ir manipuliuoti. Aš sutin-
ku, kad jam galima skraidyti verslo klase ir gauti didelį 
atlyginimą arba būti įamžintam paminklu – nes tai su-
siję su dirbamais darbais, ne moraliniais dalykais. Doro 
žmogaus vertybės neišeina atostogų tam žmogui išėjus į 
atsakingą darbą ar papuolus į sudėtingą situaciją.

Kaip visuomenė kovoja su apsimetėliais? Jei tai yra 
kaimas arba kiemas, o žmonės paprasti ir karšti (ypač 
jauni), tiesiog eina aiškintis santykių. Ir ne kokie chu-
liganai, o normalūs žmonės, kurie mano, kad meluo-
ti ir manipuliuoti yra blogai, o skelbtis dorovingu ir 
elgtis nedorai – yra blogai kvadratu. Suaugę ir prie 
sociumo prisitaikę žmonės bando tokį pašiepti ir sugė-
dinti. Nes nelabai yra ką daugiau daryti su demago-
gais. Jei rezultato nėra, ima vartoti stipresnius žodžius. 
Viešojoje erdvėje tam paprastai pasitelkiama ironija, 
kaip aštriausias ginklas prieš visokias nesąmones ir 
apgavystes. Tiesa, šiuo ginklu ne visi moka naudotis, 
o ir ne visi ironiją supranta. Juo labiau ne visi supran-
ta, kodėl ironizuojama tokiomis iškilmingomis temo-
mis. Tada pasigirsta aimanos apie aroganciją. Bet aro-
gancija čia ne niekuo dėta. Tai tik ironija, nukreipta į 
dvasingumo iškamšą. Ir tik sveiką nuovoką išlaikiusi 
visuomenė taip ironiškai reaguoja. Jei jos nebėra, tai 
nebėra ir „dvasingumą“ gerąja šio žodžio prasme su-
prantančių žmonių. Nes dvasingi žmonės tokiais nepri-

sistato ir juo labiau neverčia kitų sekti savo pavyzdžiu.
Kalbėti apie tikrą dvasingumą yra ypač sunku, nes 

jis ne kalbėjimui skirtas, o išgyvenimui. Netgi realybė 
yra ironiška dorybių atžvilgiu. Pastebėkime, kai tik sau 
mintyse pasisakai, kad kaip puiku, aš jau nebepykstu, 
kai tas ar anas nutinka, – pavyzdžiui, sugenda mašina, 
vaikas pameta eilinę pirštinę, o kolega eilinį kartą pavė-
luoja į susitikimą. Kai tik pagalvoji, kad šią kvailą ydą 
pykti ir piktintis dėl smulkmenų įveikei, tuojau ištinka 
situacija, kurioje nuoširdžiai ir karštai supyksti. Nėra 
ko nusiminti, nes ir pyktis kartais išeina į naudą, tačiau 
ar ne juokinga tai žinant teigti apie savas dorybes kaip 
siektiną pavyzdį? Žmonės, kurie pasišvenčia vienuoly-
nuose vien tarnystei, užsiima askeze, neturi turto ir jo 
nesiekia, paklausti apie jų pasiekimus, tik kukliai kalba 
apie kelią, kuriuo eina ir apie laukiančius uždavinius, 
kuriuos dar reikės įveikti. Ar teko girdėti atsiskyrėlį, 
vienuolį ar bet kurios konfesijos dvasininką, pateikiantį 
save kaip dorybės pavyzdį? Man apie tokius teko girdėti 
tik pašiepiančiuose mokomuosiuose pasakojimuose, ku-
riuos ypač mėgsta budistai. 

Jei gyveni šiame pasaulietiniame bruzdesyje, koks ne-
nuovoka turi būti, kad imtum save laikyti kitus atjau-
čiančiojo, teisiojo, patrioto, nesavanaudžio ir kitokios 
dorybės gyvu pavyzdžiu? Kaip tada pats jautiesi kas-
dienybėje, kurioje toks nesi ir būti negali, kaip žiūri į 
akis savo artimiesiems, kurių kiekvienas galėtų pateik-
ti sąrašą veiksmų ir reakcijų, kurios tokiam paveikslui 
prieštarauja.

Žmogus trokšta gėrio – toks yra jo būties variklis. Ir 
geroji istorijos dalis. Blogoji dalis yra ta, kad jis jo tikisi 
išorėje. Tarsi ateis karalaitis su kariauna – caras, kai-
zeris, prezidentas, kitoks vadas ar specialistas – ir at-
neš ar saulę, ar korupcijos drakoną, pamautą ant ieties.  
Bet juk puikiai žinome, kad saulė teka ir leidžiasi pati, 
o nukovęs drakoną maištininkas užima drakono vietą. 
Visos dorybės ir gėrybės, kurių trokštame ir tikimės, 
glūdi mūsų viduje ir mes galime jas auginti. Išorės pa-
vyzdžiai įkvepia ir veda – juos siūlo visos pasaulio re-
ligijos, guru ir šventieji. Tačiau visi jie kreipiasi į mus 
kiekvieną atskirai ir ragina to gėrio bei doros ieškoti. Nė 
vienas nežada jo pateikti, nuleisti ar kitaip instaliuoti 
be mūsų pačių nuoširdžios pastangos.

Bet tik padėję raštus ir apmąstymus žmonės vėl nori 
žemiško ir praktiško gelbėtojo. Nori, kad kažkas tiesiog 
padidintų pajamas, atgrasytų nuo ydų ir įvykdytų tei-
singumą. Politinėje arenoje į tokius norus mes žiūrime 
stebėtinai tolerantiškai, tarsi užmiršdami, kad jie yra 
visiškai utopiniai. Naivumas yra graži ir dorybei artima 
savybė, bet tik tol, kol nesikiša į visuomeninius reika-
lus. Ne atsitiktinai ateina laikas, kai reikia vaikui pa-
sakyti, kad Kalėdų senelio nėra. Kad žmonės ir baisias, 
ir gražias pasakas sukuria patys. Nemalonus reikalas, 
bet privalai.    

nustebimai
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Kodėl nepavyksta sutarti dėl to, kaip švęsti valstybės 
šimtmetį? Kodėl jo idėjos – vien daubos ir įgriuvos? Pa-
aiškinimas paprastas: iš jubiliejaus tikimasi, kad jis 
išspręs mūsų tapatybės problemas, kad suteiks naują 
uždegančią prasmę mūsų dabartiniam valstybingumui. 
Norime, kad jubiliejus ateitų kaip koks stebuklas ar ga-
lutinis Lietuvos apreiškimas, atversiantis, kas mūsų is-
torijoje buvo gera, kas bloga, kas buvo išdavikai, o kas – 
didvyriai. Tai yra iš jubiliejaus tikimės pernelyg daug. 
Šimtmečio minėjimo programa ir iniciatyvos taiko į šį 
didų siekį, tačiau jau kitame žingsnyje klumpa. 

Didžiausias nesutarimų mazgas – paminklų statymo 
idėjos. Peržengtas ginčų, ar reikia paminklo Jonui Ba-
sanavičiui, slenkstis. Net sutarta, kur jis galėtų būti. 
Tačiau paaiškėja, kad idėjų, kaip paminklas turėtų at-
rodyti, nėra, o pasiūlytieji paminklų projektai labiau 
juokingi nei įdomūs. 

Poetas Tomas Venclova iš nemažos distancijos žvelg-
damas į tai, kas vyksta Lietuvoje, interviu prieš Kovo 
11-ąją mėgino pasiūlyti pagrindą susitaikymui. Jis kal-
bėjo apie miesto įdomumą, kuris randasi tuomet, kai 
jame esama įsimbolinimo įtampų ir priešpriešų, kai 
jame atspindėti visi jo gyvavimo laikotarpiai. Jis sakė, 
kad Vilnius neturi devynioliktojo amžiaus paminklų, ir 
kad tokio stiliaus paminklas Basanavičiui, net jei ir ne-
labai geros kokybės, užpildytų šią spragą. 

Tačiau tokiam požiūriui nepritars dailėtyrininkai, 
kurie bjaurisi blogais meniniais projektais viešosiose 
erdvėse ir mano, kad jų ir taip daug pristatyta 
(paminklai Mindaugui, Gediminui, Kudirkai, 
Laisvei ir taip toliau). Nepritars ir dalis istorikų, 
kurie nenori, kad Vilnius būtų kuriamas kaip 
Lietuvos istorijos dekoracija, ką geriausiai rodo 
Valdovų rūmų pastatymas ir dabar planuojami 
Tautos namai, neva turintys užkimšti eilinę is-
torijos spragą. Venclova siūlo imti mažai ir turėti 
mažai, būti, kas esame, nelipant sau patiems per 
galvą. Tačiau jei nesistengtume būti daugiau nei 
esame, viskas būtų kitaip. Gal net nebūtų kilusi 
mintis kurti kokį naują paminklą Vyčiui ar Basa-
navičiui. Pasitenkintume į dienos šviesą išnešda-
mi Filharmonijos Basanavičių. Šimtmečio jubi-
liejaus savybė ir yra siekis pranokti save pačius.

Valstybės šimtmečio situacija pradeda priminti tra-
gikomiškus vestuvių vaizdus, kuriuos labai mėgsta bri-
tų rašytojai. Vestuves norima paminėti kaip išskirtinį 
įvykį, kuris įsimintų visą gyvenimą. Užsakomas kelių 
aukštų tortas, kurio glajus dar neprasidėjus puotai ima 
tižti ir varvėti. Galiausiai, susikivirčijus ir susimušus 
jaunosios ir jaunojo šeimoms, jaunasis krenta taip nesėk-
mingai, kad pataiko į tortą veidu. Daugeliui sugenda 
nuotaika, kažkas pernelyg greitai nusigeria ir pradeda 
netinkamai elgtis ar net persilinksminęs miršta. Iš iš-
svajotos išskirtinės šventės, kuriai kruopščiai ruoštasi, 
vestuvės tampa įvykiu, apie kurį primena pagirios, gėda 
dėl poelgių, susipykimas iki gyvenimo pabaigos su kai 
kuriais giminaičiais ir didelis noras viską kuo greičiau  
užmiršti.

Šimtmečio minėjimas dar neprasidėjo, tačiau lūkesčiai 
yra tokie dideli, kad jis turi daug galimybių tapti tomis 
britiškomis (dažnai – ir lietuviškomis) vestuvėmis. Nori-
me kažko išskirtinio ir ypatingo savo valstybės šventei, 
o realybė yra tižtantis šventinio torto kremas ir skanda-
lo nuojauta. Vis atsinaujina ginčai ir dėl pačios valstybės 
šimtmečio minėjimo programos. Nepasitenkinimas ja 
didelis, o minčių, kaip iš jos sukurti „kažką tokio“, nėra, 
kad ir kaip galvą suktum.

„Problema“ – demokratija. Daugiau kaip du dešim-
tmečius gyvename kaip demokratinė visuomenė, o vals-
tybės šventę norime švęsti taip, kaip tai tepajėgtų tota-
litarinė ar autoritarinė valstybė. Šiandienėje Lietuvoje 

neįsivaizduojamas toks šventimas, kuris vyko 
1930 m. minint Vytauto Didžiojo metines. Anuo-
met kunigaikščio atvaizdas buvo nešamas per 
visus Lietuvos miestus ir miestelius, lydimas 
kariuomenės, dvasininkijos ir valdininkijos at-
stovų ir atitinkamų ritualų. Iškilminga, visuo-
tina, šventiška. Sovietiniais laikais dėl jubiliejų 
šventimų taip pat viešų diskusijų nebūdavo.

Jei būtume autoritarinė šalis, seniai būtų su-
rinkta vyriausybinė komisija, sutartų dėl Basa-
navičiaus ir Vyčio, ir, patinka liaudžiai ir specia-
listams ar ne, ginčai būtų nutraukti, paminklai 
pastatyti, valstybės didybė, tautos didvyrišku-
mas – atvaizduoti. Tačiau tokia šalis nesame. 

Esama ir kitos problemos. Šimtmečio istori-

vaRgas dėL vaLstybės šimtmečio

Tomas Daugirdas

KritiKa
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ja tokia sudėtinga, kad, norėdami švęsti ir įprasmin-
ti „šimtmetį“, susiduriame vien su naujais klausimais 
ir neaiškumais. Ar į „valstybės šimtmetį“ įtraukiame 
sovietų Lietuvą, ir jei taip, tai kokiu būdu: ar valstybė 
buvo „saugoma“ po okupacinės tvarkos paviršiumi, ar 
sužlugdyta iki pamatų? Ką šimtmečio rėmuose reiškia 
karo metai? Kaip vertinti šlubą prieškario demokratiją, 
gilią socialinę nelygybę? Aiškiausias periodas, regisi, 
buvo iki šimtmečio pradžios, iki Nepriklausomybės pa-
skelbimo: intelektualų entuziazmas, uždrausta spauda, 
knygnešiai iš pietų ir vakarų gabenantys draudžiamą li-
teratūrą, pasiaukojantys kaimo šviesuoliai, mokinantys 
skaityti ir rašyti... 

Gerai nežinome, kokios yra mūsų istorinės pamokos 
ir ar iš jų esame pasimokę. Didelė problema yra ir šian-
diena, pilna nepatenkintų lūkesčių, nusivylimų. Nebe-
tenkina vien patriotinis pasakojimas, kad Lietuva išliko 
ir po šimtmečio vien dėl to, kad žmonės dėl jos kentėjo, 
aukojosi ir atsižadėjo savęs. Į tą patį šimtmetį, kaip ir 
į šiandieną, norime žiūrėti kaip ir į šimtmetį Lietuvos, 
kupiną labai sunkių, tačiau ir džiuginančių savęs atra-
dimų, meilės ir kūrybos. Norime tikėti, kad būti lietuviu 
reiškia mylėti tėvynę, gyventi žmogišką gyvenimą, su 
savais rūpesčiais ir džiaugsmais, o ne būti kenčiančia 
auka. Atsigręžę į istoriją nesunkiai įsitikiname, kad vi-
sos didžiausios Lietuvos bėdos ar kančios užgriuvus ne-
gandoms rasdavosi dėl nužmogėjimo duobių. Didžiau-
sias heroizmas reiškėsi ten, kur žmonės paprasčiausiai 
stengėsi išlikti žmonėmis: gelbėdami žydus, neįduoda-
mi kaimyno saugumui ar pagelbėdami režimų atstum-
tiems žmonėms, būdami draugiški buitinėse konflikti-
nėse situacijose. Vargu ar šimtmetis bus apie tai. Būsim 
spaudžiami patikėti, kad lietuviui patriotui nepakanka 
būti žmogumi, o reikia būti valstybės idėjos sraigteliu. 

Ką daryti, kad iki šimtmečio jubiliejaus galutinai ne-
susipyktume kitam šimtmečiui? Galima neliesti sunkių 
ir nepatogių klausimų, pamėginti per jubiliejų praslysti 
paviršiumi, kurti jubiliejaus šventę „paprastam varto-
jimui“. Pasitelkus vadybos ir reklamos žinias, jubiliejų 
galima įrišti į komercinę pakuotę, greitai vartojamą, 
patrauklią. Bent dalis šimtmečio šventimo be to tikrai 
neapsieis. Pavyzdžiui, dainų ir šokių šventė, jau ir šian-
dien labiau primenanti pasaulio olimpiadų atidarymo 
šventimus nei įvykį, kai „dainuoja ir šoka visa tauta“.

Pirmuosius valstybingumo ir patriotizmo komercini-
mo ženklus matome jau šiandien. Patriotizmas pakuo-
jamas kaip plačios paklausos prekė. Naujas patriotinis 
filmas Emilija iš Laisvė alėjos skirtas tokiam plačiam 
vartojimui. Idant patriotizmas būtų perkamas, jį turi 
būti smagu žiūrėti, jis turi paliesti jausmus, tačiau ne 
per daug, turėti romantiško naivumo, kad žiūrovui ne-
kiltų dviprasmiškų įspūdžių ir sudėtingų klausimų. Žiū-
rėti filmą yra smagu, kol nepabosta monotonija, žadi-
nami jausmai, – jei tam kojos nepakiša žiūrovo kritinė 

refleksija ir ironija, – žinia aiški. Produktas nėra visiš-
kai propagandinis, kaip piktinosi kultūrininkai ir kino 
kritikai. Net jei skirtumas tarp šių kategorijų nėra labai 
ryškus, filmas yra vartotojiškas. Jis ne tiek įbruka tam 
tikrą pasaulėžiūrą (kurios filme nėra), kiek apsuka gal-
vą. Patriotizmas filme yra gražus ir patrauklus. Emilija, 
įsimaišiusi tarp demonstrantų po Kalantos susidegini-
mo, deklamuojanti antitarybinį eilėraštį, spektaklyje 
sukurianti provokaciją su krauju, atsiperka nedideliu 
išgąsčiu kagėbisto bendrijoje, aptikusi nužudytą akto-
rių ar susidūrusi su keistomis aplinkybėmis, kurių pa-
grindinis veikėjas – iš tėvo paimtas rankraštis. Priešai, 
nomenklatūros ir saugumo atstovai, atrodo silpni ir is-
teriški. Patriotas ir susiduria su tais komiškais žmonė-
mis, o ne su sistema ir jos nenumaldomai veikiančiais 
mechanizmais. Galiausiai viskas baigiasi gerai, roman-
tiškai: patriotas pamilsta patriotą ir nuseka paskui jį. 
Filmo žinia: jei myli tėvynę, tai ir gyvenime viskas susi-
klostys tinkamai, ir apskritai viskas bus gerai. 

Po filmo lieka neaišku, kodėl deginosi Kalanta, buvo 
šaudomi partizanai, kodėl taip koneveikiama anuome-
tinė kultūros cenzūra. Filmas ne apie sovietmetį ir ne 
apie sistemos gniuždomus žmones, jų kasdienybės ne-
priteklių, o apie dabartį ir jos išlepusius tinginius. Emi-
lija kaip kokia dabartinė visuomenininkė imasi veikti, 
aukojasi dėl idėjos, kai aplink dauguma galvoja apie 
gyvenimo patogumus ar net mielai emigruotų. 

Filmas kaip patriotinė prekė šiandienos vartojimui 
labai pavykęs. Žmonės eina jį žiūrėti iš smalsumo, o mo-
kiniai, spėtina, bus vedami ir masiškai privalomai. Nors 
patriotizmas saldaininis, bet gal apsuks kokią vieną 
kitą jauną galvą idėjų žygiui, ir tai tikrai nebus blogai, 
jei žygis užtruks ilgiau nei iki pirmos nedidelės kliūties.

Greta scenarijų, siekiančių jubiliejų išskirti, padaryti 
įsimintinu, galima eiti ir kitu keliu. Kodėl neatsisakius 
minties šimtmetį minėti valstybiškai išskirtinai ir ypa-
tingai? Idant švęstume, nereikia trūks plyš pamink-
lais bei iškilmėmis įteisinti valstybingumą, tarsi jame 
mums dar kažko trūktų, ar sugalvoti kokių pribloškian-
čių idėjų. Nereikia ir šiuolaikinių pardavimų specialis-
tų, kurie per jubiliejų piliečiams per gerklę grūstų pa-
triotizmą. Kodėl piliečiams nepalikus teisės nuspręsti, 
kaip jie patys norėtų pasitikti šventę, kad ji būtų šventė. 
Vieni gal išsiruoš į žygį pėsčiomis ar dviračiais, kiti – 
suburs vietos bendruomenę bendram dešrelių baliui, 
kiti – išeis su šeima pažiūrėti parado Vasario 16-ąją, 
o paskui eis valgyti pyragaičių ar picos, dar kiti – nueis 
į mišias pasimelsti už antrąjį šimtmetį, kad jis būtų ne 
toks sudėtingas kaip pirmasis. Vieni užsivilks tautinius 
rūbus, kiti – geriausius išeiginius drabužius. Geriausias 
šimtmečio jubiliejaus šventimo planas būtų paraginti 
visus savaip atšvęsti laimingiausią ir draugiškiausią 
šimtmečio dieną.

kRitika
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apie žmogų kuRio niekad nesu įveikęs

Mindaugas Nastaravičius

grįždamas iš laidotuvių galvoju
o kas man buvo
mano tėvas

kaip jį prisiminsiu
ko iš jo išmokau

įsivaizduoju kad jam labai keista
gulėti kelių metrų gylyje

nežinau kada jo kostiumas sudūlės
ir išnyks tiek kad būtų
tinkamas man

(pauzė, nieko nevyksta)

prisimenu kaip kasėme duobę
krepšinio stulpui

kai tėvo prašiau kad jis nesustotų

kitaip nepasieksiu lanko
ir negalėsiu įkrauti

(pauzė, nieko nevyksta)

tėvas išmokė mane krauti iš viršaus
nors pats niekada nepašokdavo
iki lanko

kartą įsibėgėjęs dėjo savo galvą
į styrantį stulpą

mums nepastebint virtusį
dulkėmis

kuriose pasodinome bulves
ir jos sužydėjo

(pauzė, kažkas vyksta)
 
taip ir mokiausi žiūrėdamas į tėvą
neįveikiamą dėjimo konkursų nugalėtoją

Poezija

reikšmingai nutylantį po eilinės pergalės
dėliojantį skyrybos ženklus mano sakiniuose

kruvinomis rankomis stveriantį grumstą
iš dar nesančios lysvės

sviedžiantį jį virš lanko virš lentos
dar aukščiau

taip ir mokiausi stebėdamas tą grumstą
tolstantį nebeįžiūrimą

nesuprasdamas į ką jis atsitrenkia
ir nematydamas kaip sutrupa

(pauzė, vyksta)

grįždamas iš laidotuvių galvoju
apie srūvantį tėvo kraują

susigėrusį į smėlį ir paženklinusį
krepšinio aikštelės kontūrus

mūsų gyvenimų linijas

ant kostiumo pasilikusį kraują
nebeįžiūrimą gyvybės dėmę

kurios išvalyti nepavyko

(pauzė, vyksta viskas)

tėve mano kuris nesi danguje
nes ką tik palikome tave žemėje

apkrovę grumstais ir smėliu
juk dabar jau matai

kaip dedu iš viršaus
iš apačios

per tavo iškeltas rankas
kurių niekada nepasiekiau 	
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Laudatio Lenkų diskusijų kLubui
słowo pochwalne na cześć polskiego klubu dyskusyjnego

Eligijus Raila

Kai Eilių Tėvas iš Gailių klano pasiūlė tarti pagiria-
mąjį žodį Lenkų diskusijų klubui, sutikau beveik ne-
dvejodamas. Jeigu ir buvo bepradedanti smelktis bent 
menkiausia abejonė dėl man patikėtos užduoties, tai ją 
tučtuojau nuvijo iš sielos gelmių ištryškęs pirmapradis 
impulsas, kuris mane sugrąžino į tuos laikus, kai iš 
visų žemėje gyvenusių lenkų aš buvau matęs tik keturis 
tankistus ir jų šunį. Keturi tankistai iš bene garsiausio 
Lenkijos Liaudies Respublikos televizinio serialo man 
tuomet atstojo keturias pasaulio šalis, keturis metų 
laikus, keturis vėjus ir net keturių rūšių kortas. Kitaip 
tariant, jie atstojo visą koordinačių sistemą, kurioje dė-
liojosi pradiniai lenkiškos kultūros ženklai. Kiek nerim-
tai žvelgiant iš šios dienos perspektyvos, tai buvo mano 
pirmasis susidūrimas su uždaru, kameriniu, labai žemo 
polėkio klubu ant vikšrų, kurį sudarė specifinių pomė-
gių keturi vyrai su šunimi, pasaulį regintys pro išpjautą 
keturkampę kiaurymę. Beveik tuo pat metu, įsiveržę į 
mano paauglystės visatą, lenkiškų ženklų dėlionę pa-
pildė dar du klubo nariai: nuo Naugarduko apylinkių 
kilęs Czesławas Wydrzyckis-Niemenas, savo neįtikėti-
nu balsu perskrodęs kosmosą, ir Šalčininkuose gimęs 
Władysławas Kozakiewiczius, savo nepamirštamu „Ko-
zakiewicziaus gestu“ per Maskvos vasaros olimpines 
žaidynes pasiuntęs sovietinį režimą istorijos išangėn.

Gerokai vėliau susitikau su kitu klubu, kai sava-
rankiškai mokydamasis lenkų kalbos ėmiau skaityti 
lenkišką literatūrą. Nežinau, kaip nutiko, bet pirmieji 
mano atrasti autoriai buvo į lenkų kalbą išversti XIX a. 
prancūzai – Prosperas Mérimée ir Théophile‘is Gau-
tier. Man ypač įstrigo pastarojo fantastinių apsakymų 
knyga, ilustrowana przez Stasysa Eidrigevičiusa, kur 
atradau neįtikėtinai žaižaruojantį pasakojimą – jis va-
dinosi „Hašišininkų klubas“ („Klub haszyszystów“). Toji 
makabriška naktis, kurią herojus, suvalgęs žalios spal-
vos pašteto, išgyveno Pimodano rūmuose, man atsivė-
rė kaip pragaištinga Romantizmo anapusybė, užliejo 
kaip visa apimanti istorijos haliucinacija, kaip atmintį 
surakinanti laiko konvulsija. Šis Gautier kūrinys įtvir-
tino manyje klubo kaip hermetiško žmonių sambūrio, 
atliekančio ritualizuotą vaidinimą, supratimą. Trum-
pai apibendrinant, šitos dvi asmeninės juslinės patir-

Gailių klano premija 2017

tys – vizualinė televizijos ir kino kultūra bei emociniai 
literatūriniai išgyvenimai – formavo, nors ir netiesio-
giai, šiapusinio (valstybinių sienų prasme) lenkiškumo 
įvaizdį. Drįsčiau teigti, kad daugumai priimtino vietinio 
lenkiškumo esmė – tai nuolatinis, visus bendruome-
nės narius vienijančio ritualo atlikimas. Per šimtmetį 
susiklosčiusios ritualinės kultūros pagrindiniu bruožu 
tapo emblemiškumas. Man iki šiol iš galvos neišeina 
apsilankymas Pikeliškių dvarelyje, paverstame Józefo 
Piłsudskio atminimo muziejumi. Ten regėjau XX a. pra-
džios baldą imituojančią raudonmedžio spintą, nuo ku-
rios durų mane vėrė rūstus nupiešto Maršalo žvilgsnis. 
Jo ūsai buvo tokie vešlūs ir gyvi, kad, regis, užuodžiau 
nuo jų sklindantį šviežios „zubruvkos“ kvapą. Nors įta-
riu, kad jis sklido nuo rūmų sargo, kuris įleido mane į 
šią heroizmo dvasia persmelktą Pikeliškių salę, o dabar 
stovėjo greta manęs, atrodytų, mažumėlę sutrikęs dėl 

eligijus Raila skaito Laudatio kalbą. 2017. 
violetos boskaitės nuotrauka
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Laudatio Lenkų diskusijų kLubui

savo atviraširdiškumo, pareiškęs, kad jam vis tik labiau 
pažįstamas ne Piłsudskis, o Dzeržinskis.

Turėjo praeiti bemaž trisdešimt metų, kol eidamas 
gyvenimo keliu pagaliau patekau į tokį klubą, kur, at-
sidūręs adekvačiai mąstančių jo narių rate ir įsitraukęs 
į dalyvių diskusijas, galėjai aiškiai pajusti neišgalvoto 
lietuvių ir lenkų tarpusavio gyvenimo realybę, šiurkščią 
politinės ir socialinės tikrovės odą. Šis klubas – tai ne 
televizinis projektas, ne partinis serialas ir ne literatū-
rinė fikcija. Šis klubas vadinasi Polski Klub Dyskusyjny 
(Lenkų diskusijų klubas) – šiųmetis Gailių klano pre-
mijos laureatas. Nors ir pažįstu kai kuriuos klubo na-
rius asmeniškai, aš pats nebuvau nei tarp klubo „tėvų 
steigėjų“, nei tarp idėjinės programos kūrėjų. Esu buvęs 
porą kartų akylu diskusijų stebėtoju ir ausylu klausy-
toju, ir šioji aplinkybė, manau, leidžia man, emociškai 
ir empiriškai nesitapatinant su klubo veikla, tarti įver-
tinimo žodį.

Jeigu reikėtų kalbėti apie pagrindinį klubo tikslą, 
jo moto būtų toks: „Inna Wileńszczyzna jest możliwa“ 
(„Kitokia Vilenščizna yra įmanoma“). Klubas atliko du 
esminius veiksmus. Pirma, vis dar gyvybingai folklo-
rinei „Dzeržinskio ir keturių tankistų kolchozo“ tradi-
cijai jis priešpriešino antisovietinę Józefo Mackiewi-
cziaus – „Rojstų“ kultūrinę paradigmą. Ir antra, visomis 
išgalėmis bando išsklaidyti bet kuria proga šokamo pa-
radinio „polonezo“ sukeltą kvaitulį ir nacionalistines 
haliucinacijas. Kaip savo bloge rašė vienas „Kitokios 

Vilenščiznos“ ir minėto sambūrio idėjinių lyderių Alek-
sandras Radczenko, pagal pirminį sumanymą klubas 
turėjo tapti nepriklausoma lenkų ir lenkų bei lenkų ir 
lietuvių dialogo platforma, sutelkiančia žmones, nebi-
jančius kelti pačius aktualiausius lenkų ir lietuvių su-
gyvenimo klausimus. 

Klubo gyvybingumo versmė – karta, kurios didesnio-
ji gyvenimo dalis praėjo nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje. Išaugę Lietuvoje, mokslus dažniausiai baigę 
Lenkijoje, jie visi į klubą atėjo kaip europietiško kultū-
rinio horizonto žmonės, siekiantys „Kitokios Vilenščiz-
nos“: aktyvios, sąmoningos, matomos, sultingos. Norin-
tys su lietuviškai kalbančiais lietuviais taip pat lemti 
savo valstybės likimą. Leiskite šioje vietoje žodį „disku-
tuoti“ išaiškinti pagal liaudies etimologijos supratimą: 
„di-skutuoti“ – tai reiškia „sudraskyti į skutus“. Ir klu-
bas tą daro nuosekliai ir aistringai. Jie idėjiškai sudras-
kė raudoną Vilenščiznos skraistę. Per tą laiką jau buvo 
surengta bemaž 50 diskusijų, kuriose dalyvavo daugiau 
nei 100 pašnekovų ir apie pusantro tūkstančio klausy-
tojų-stebėtojų. Tačiau šiuo atveju svarbi ne sausa buhal-
terija, o diskusijų platformos prasmė: klubas atgaivino 
Lietuvos lenkų intelektualinę mintį. Kadaise užgniauž-
ta bolševikų, po to nususinta iki laikraščio Czerwony 
Sztandar antraščių, vėliau budriai sekama „Vilnijos“ 
draugijos garšvinių patriotų, ši mintis Lenkų diskusijų 
klubo dėka tampa neatsiejamu Lietuvos politinio ir kul-
tūrinio peizažo dėmeniu. Lenkišku dėmeniu. 	

Lenkų diskusijų klubas ir gailių klanas. 2017. violetos boskaitės nuotrauka
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kaZys bRadŪnas taRp žemininkų  
iR nežemininkų

Dalia Satkauskytė

Kazio Bradūno vieta lietuvių literatūros istorijoje iš 
pirmo žvilgsnio visiškai aiški: tai vienas iš vadinamo-
sios žemininkų-lankininkų kartos centrų, bene pagrin-
dinis organizacinis šios kartos telkėjas, o vėliau kaip 
Aidų, Draugo kultūrinio priedo, Lietuvių egzodo lite-
ratūros 1945–1990 re-
daktorius – viena svar-
biausių literatūrinio, 
kultūrinio gyvenimo 
išeivijoje figūrų. Kažka-
da Rimvydas Šilbajoris, 
paklaustas, kaip vadi-
namieji žemininkai, la-
bai skirtingos poetikos 
ir pasaulėjautos poetai, 
yra susiję su antologijos 
pavadinime įrašyta že-
mės idėja, atsakė, kad 
vienintelis tikras žemi-
ninkas, labiausiai pro-
graminis poetas ir yra 
Kazys Bradūnas. Pro-
graminis pagal sąsają 
su antologijos pavadinimu, valstietiškai pirmapradžio 
santykio su žeme dominavimą (žemė, darbas, gimtieji 
namai, istorija, laiko tėkmę reguliuojantys valstietiško 
gyvenimo ritualai – visuotinai pripažintos Bradūno po-
etinio pasaulio koordinatės). 

Tačiau šiandien atrodo, kad kitais atvejais jo progra-
miškumą tenka iš naujo pagrįsti, ypač jei žemininkus 
laikome lietuvių modernios poezijos šuoliu ar trečią-
ja lietuvių poezijos karta, kurią, anot Juozo Girniaus, 
persmelkė „prasmės rūpestis“ ir, parafrazuojant Osipą 
Mandelštamą, pasaulinės kultūros ilgesys. Bradūno 
poezijos subjektas prasmės ne kankinamai ieško, bet ją 
paveldi iš protėvių, pasaulinė kultūra poeziją paveikusi 
tiek, kiek krikščionybė įsismelkusi į valstietiško gyve-
nimo cikliškumą, o antikiniai įvaizdžiai leidžia kalbė-
ti apie namų pasaulį ar lietuvišką kultūrą. Pasaulinė 
kultūra, kaip ir gražiausias svetimos žemės peizažas, 
dažniausiai pralaimi prieš namų pasaulio harmoniją. 

kazio Bradūno 100-mečiui

Simptomiškas šiuo aspektu eilėraštis „Panas“ iš rin-
kinio Apeigos (1948). Eilėraštis pradedamas idilišku, 
kone belaikį Henriko Radausko peizažą primenančiu 
vaizdu, tačiau jame Pano švilpynė beveik nepastebimai 
transformuojasi į skudučio aidą rugių laukuose, o nea-
pibrėžtas peizažas – į embleminį Lietuvos gamtovaiz-
džio štrichą:

Į vešlią žolę krinta obuoliai.
Ūksmingame sode giliai
Švilpynę pučia Panas.

Tu praskleidei tyliai šakas...
Kažkas pasprunka pro rankas,
Padvelkęs vėsuma į veidą.

Ir nieko jau neberandi,
Tiktai rugių laukuos girdi
Nutolstantį skudučio aidą.

Alfonsas Nyka-Niliūnas, recenzuodamas rinkinį Sve-
timoji duona (1945), Bradūną pavadina „tam tikra pras-
me“ regioniniu, Suvalkijos poetu, kuris nėra paveiktas 
užsienio poezijos įtakų ir „rodo ramų, labai realų, tra-
dicinį, į kraują įaugusį suvalkiečio ryšį su aplinka ir 
žeme“. Iš tikro, poeto eilėraščių topografija geografiš-
kai tiksli ir biografiškai motyvuota. Tačiau Viktorija 
Skrupskelytė Lietuvių egzodo literatūroje 1945–1990, 
apžvelgdama jau Bradūno kūrybos visumą, Niliūnui 
paprieštarauja, atkreipdama dėmesį į simbolinį poeti-
nio vaizdo pobūdį, suteikiantį geografinei ir etnografi-
nei konkretybei universalesnį matmenį. Tiesa, ji pridu-
ria, kad simboliniu vaizdu kuriamas nenutrūkstamas 
gyvybės bangavimas ir tą gyvybę puoselėjančio žmo-
gaus misterija, kuri yra vis dėl to „idėjinė ir lietuviška, 
bet ne vakarietiška“.

Regis, Bradūno poetinis pasaulis paprastas, archajiš-
kas ir netgi šiek tiek anachronistiškas, jei bandysime jį 
vertinti modernios lietuvių poezijos matu. Tačiau ati-
džiau įsižiūrėjus matyti, kad tas paprastumas – arche-
ologinis, talpinantis savyje kelis lietuvių poezijos raidos 

kazys bradūnas. 2002. 
onos pajedaitės nuotrauka
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sluoksnius. Arba, pasitelkus kitą metaforą, Bradūno 
poeziją galima laikyti tarpininke, tiltu tarp modernios 
lietuvių poezijos ištakų, kurių pradžioje stovi Maironis, 
ir estetinei bei egzistencinei modernizacijai angažuo-
tų žemininkų ir net dar radikalesnių, pokario egzilio 
tragizmui išsakyti naujos kalbos ieškojusių bežemių. 
Šioje tarpininko pozicijoje esama nemenkų paradoksų. 
Poetas, nors ir tęsia maironiško įsipareigojimo tėvynei 
temą, nors ir esama panašumo poetinio vaizdo struktū-
roje (svetimo krašto ir gimtojo peizažo lyginimas), kai 
kuriais aspektais yra net archajiškesnis už Maironį. 
Bradūno poezijos subjektas neišgyvena to dramatiško 
individualumo gimimo, būdingo Maironio lyrikai, ver-
tybių sistema poezijoje yra aiški ir skaidri (kaip jau mi-
nėta, paveldėta), jo poezijos aš dažniausiai yra ne lyrinis 
subjektas, o simbolinis bendruomenės balsas. Skiriasi 
Bradūnas ir nuo tarpukario neoromantikų, angažuotų, 
anot Girniaus, ne prasmės, o asmeninės laimės paieš-
koms (Salomėja Nėris), sukūrusių naują gamtovaizdžio, 
išaugančio iš konkrečios vietos, bet kartu modernistiš-
kai „sukurtinio“, tipą, modernizavusių lietuvių poeziją 
ir reflektavusių „rašalo“, poetinio žodžio, ir „kraujo“, 
trokštamos išsakyti emocijos, įtampą (tai ryškiausia 

Jono Aisčio lyrikoje). Tokios įtampos Bradūno poezijo-
je neaptiksime – poetas visiškai pasitiki tradicinėmis 
poetinės kalbos, besimaitinančios folkloro ir krikščio-
niškos simbolikos parafrazėmis, galimybėmis ir tiki, 
kad „gali skudučiais išgroti visą žmogaus siaubą ir ne-
viltį, ir tremties klystkelių sielvartą“ (Šilbajoris). Ta-
čiau simbolinis tėvynės vaizdas šio poeto kūryboje yra 
ir asmeniškas, išauga iš namų, sodybos konkretybės, 
o gamtovaizdyje aptiksime neoromantikams būdingo 
intymumo, kone fenomenologinio jutimiškumo, trans-
formuoto į vizualiai dinamišką metaforą. Štai eilėraščio 
„Ryto malda“ pradžia:

Puola šerkšnas nuo plonų šakelių
Į šviesos atplaukiančias bangas.

Šiame žiemos peizažo fragmente šmėkšteli ir Ra-
dausko „vykstančio“ peizažo šešėlis. Tiesa, netrukus jis 
transformuojasi į tipiškai bradūnišką simbolinį gestą, 
prigesinantį vizualiai dinamiško vaizdo įtaigą:

Aš laikysiu tavo ištiestas rankas,
Kaip du balandžiu virš aukuro,
Viršum aukuro žėruojančios aušros...

Taip viename eilėraštyje pasirodo archajiškos ir mo-
dernios poetikos sluoksniai. Ambivalentiška ir tai, kad 
Bradūno poezijoje gamta beveik nesupsichologinama, 
t. y. joje nėra visą mūsų literatūrą persmelkiančio pei-
zažo ir žmogaus būsenos paralelizmo, kurį dekonstravo 
Radauskas ir kurį ironizavo Antanas Škėma („Tuose 
kūriniuose peizažas nuolankiai linguoja galva ir eina 
liokajaus pareigas. Jei herojui liūdna – lyja, jei links-
ma – graži diena“). Tai, su kuo susiduriame Bradū-
no poezijoje, yra kažkas iki romantizmo ir drauge jau  
po jo...

Bradūno poezija tarpininkauja ir tarp žemininkų, 
ieškančių egzistencinio Eldorado, ir bežemių, ieškoju-
sių adekvačios („neornamentuotos“, anot Algimanto 
Mackaus) kalbos egzilio patirčiai išreikšti. Skrupske-
lytė ribiniu laiko Bradūno rinkinį Sidabrinės kamanos 
(1964), kuris pasislenkąs nuo žemės problematikos link 
egzistencinio egzilės būsenos svarstymo – ir poetinės 
minties, ir vaizdo požiūriu ne tokio tolimo bežemiams. 
Eilėraštį „Įkapės“ ji aptaria Mackaus poezijos konteks-
te: „„Įkapės“ kamanas ne tik atkelia į dangaus erdvę, 
bet dar keičia jų atributiką iš pasidabruotų į sidabri-
nes ir taip kamanas susieja su svajone, kuri savo in-
tensyvumą kildina iš nuotolio nuo žemės – to pat, kurį 
atpažįstame Mackaus poezijoje“. Aš šį poslinkį nukel-
čiau kiek arčiau – jau rinkinio Devynios baladės (1955) 
pabaigoje ir rinkinio Morenų ugnys (1958) pradžioje 
aptinkame intonacijas, ritmą, vaizdiniją, nevilties ir 
vilties susidūrimą, būdingą Mackaus ir Liūnės Sute-

daLia satkauskytė

kazimiera ir kazys bradūnai. 1996. onos pajedaitės nuotrauka 
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mos kūrybai. Štai ciklo „Vitražas“ paskutinio eilėraščio  
pradžia:

Tebūnie mano siela stiklas
Viduržemio spalvos prieš balzganą mėnulį.
Tebūnie mano sąnariai
Žvarbiam atodrėky.

Man regis, be šio eilėraščio nebūtų ir radikaliai nevil-
tingo Mackaus pareiškimo „Hermetiškoje dainoje“:

Maitinuosi savimi:
sąnariams – kondoras,
sąnariams esu hiena.

Bradūno poezijoje esama intonacijų, kurių atošvaitų 
rasime Liūnės Sutemos poezijoje, tik joje visa apimanti 
ištikimybė savajai genčiai transformuojama į pareiški-
mą „Nebėra nieko svetimo“. Mackaus poezijoje apskri-
tai daug ką galima laikyti ir Bradūno tąsa, ir jo poetikos 
bei pasaulėžiūros antifraze. Bradūno poezija liudija, 
kad nauja poetika ar net radikali poetinė revoliucija vi-
sada neišvengiamai išauga iš tradicijos. Kaip Bradūno 
poezijoje įkūnyta tradicija nusėdo sovietmečiu Lietuvoje 
rašytoje poezijoje – atskira ir plati tema.

Tarpininkas, kontakto užtikrintojas, priešybių vie-
nytojas – toks Bradūnas buvo ir žemininkų-lankininkų 
veikloje, ir apskritai išeivijos kultūriniame gyvenime. 
Tai patvirtina amžininkų liudijimai, archyviniai doku-
mentai. Panašiai apie Bradūną Dienoraščio fragmen-
tuose rašo ir Niliūnas, vienas artimiausių jo bendražy-
gių ir tuo pat metu beveik poetinis antipodas. Gali būti, 
kad kaip tik dėl to Niliūnas ma-
žai kalba apie Bradūno poezi-
ją – ją apibūdinantys dienoraš-
čio įrašai atsiranda gana vėlai, 
kai kurie jų nepilni, paties au-
toriaus kupiūruoti, atsargūs, 
o kategoriškiems Niliūno ver-
tinimams šiaip jau toks atsar-
gumas nėra būdingas. Vienas 
iš ne tokių atsargių – 2001 m. 
spalio 17 d. įrašas, papildan-
tis ankstesnį, spalio 9 d. įra-
šą, kuriame užsimenama apie 
Sutelktinės „gąsdinančią savo 
tūriu eilėraščių masę“ (bet tuoj 
pat priduriama: „ne aš čia pla-
ku, nuovargis plaka“):

Bradūno poezijai trūksta ty-
los. Ją žudo nuolatinis kalbė-
jimas, žodžiai. Joje per daug 
laimėjimo, ir ji nežino, kad 

pralaimėjimas yra daugiau negu laimėjimas. Didelė 
poezija atsiveria į tylą ir baigiasi pralaimėjimu.

Paveldėtos prasmės ritualinis išdainavimas Niliū-
nui, prasmę suvokiančiam kitaip – kaip sunkią kelionę 
su bendrininku, pasauline kultūra, – kėlė tam tikrą 
tramdomą pasipriešinimą. Tačiau vis tiek Bradūnas 
Niliūnui yra pats artimiausias. Atrodo, kad be Bradū-
no gebėjimo burti, suderinti priešingas nuomones, eiti 
į kompromisus Žemės ir Literatūros lankų galėjo ir ne-
būti. 1949 m. pabaigos įrašas (be datos):

Kazys yra, galima sakyti, idealus redaktorius, cenobi-
tiškai atsidavęs darbui, negailįs laiko nei jėgų. Mūsų 
nuomonės esminiais klausimais gana dažnai nesutin-
ka. Mano skoniui jis gal kiek per daug dėmesio krei-
pia į viešąją opiniją, vengia ją įžeisti net kur būtinai 
reikėtų ir siekia vad. consensus populi. Bet jis ne tik 
nebijo klaustis patarimų, – jis juos mielai priima, jei-
gu jie jam atrodo geri.

1955 m. birželio 5 d. įrašas:

Vakare – ilgas pasitarimas Literatūros lankų redaga-
vimo ir tolimesnės krypties bei „politikos“ reikalais. 
Pirmieji „trinties“ simptomai redakcijos narių tarpe. 
Henrikas [Nagys] visą laiką šiaušiasi, bet aiškiai ne-
pasako ko. Kėkštas – šaunus, draugiškas ir su polėkiu 
žmogus, bet jis (subtiliai, o kartais ir ne taip jau subti-
liai) norėtų sukti į kairę (pagal Juozą, girios paukštis 
girion ir žiūrįs). Tik mudu su Kaziu dar vis suranda-
me abiems priimtiną modus vivendi.

kaZys bRadŪnas taRp žemininkų iR nežemininkų

iš kairės antras paulius jurkus, kazys bradūnas, alfonsas nyka-niliūnas, 
kazimiera bradūnienė, Henrikas nagys, Leonardas andriekus. 1953. baltimorė
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Šito mudu arba su Kaziu (arba pas Bradūnus) – 
vaikštinėjant, kalbant telefonu Niliūno dienoraščiuose 
labai daug. Bradūnas yra komunikacijos tarp atsisky-
rėlio Niliūno ir išeivijos kultūrinio gyvenimo užtikrin-
tojas, o Bradūnams grįžus į Lietuvą – tarpininkas tarp 
Niliūno, tikinčio, kad vaikystės Eldoradą įmanoma iš-
saugoti tik sąmonėje ar poezijoje, ir Lietuvos. Neretai 
Bradūnas veikia kaip manipuliacijos adresatas, priver-
čiantis daug ką, taip pat ir Niliūną, vykdyti vis atide-
damus įsipareigojimus – kartais primygtiniu raginimu 
(1946 m. vasario 19 d.: „Kazio iš Miuncheno spaudžia-
mas, pagaliau prisiverčiu parašyti Aidams straipsnelį 
apie Gabrielą Mistral“), kartais tiesiog asmenine šilu-
ma (1975 m. gegužės 25 d.: „Kazio balsas nė kiek nepa-
sikeitęs, toks pat nuginkluojančiai šiltas, atviras, kaip 
visada, ir man labai sunku atsispirti jo kalbinimui atva-
žiuoti į Čikagą atsiimti literatūros premijos, dalyvauti 
literatūros vakare ir pan.“). 	

Dienoraščiuose Bradūnas, kaip ir daugelis kitų žino-
mų asmenų, pasirodo ir beveik kaip personažas ar poe-
tinė figūra:

Kazys savo tamsiai rausvu paltu su plačia siūle per 
nugarą ir šviesiai rudais batais keistai panašus į žvil-
gantį kietasparnį vabalą, pasistojusį ant užpakali-
nių kojyčių (1950 m. kovo 19 d.); Kazys šįkart atrodė 
keistai panašus į Edwardo Muncho graviūros Przybi-
szewskį (2000 m. sausio 5 d.).

Tačiau, kitaip negu daugelis Niliūno aprašomų as-
menų-personažų, Bradūnas beveik nėra ironizuojamas. 
Jis bene vienintelis apibūdinamas kaip tas, kurio atro-
dymas ir buvimas kone visiškai sutampa. Kas yra kaž-
kiek girdėjęs apie Algirdo Juliaus Greimo, kurio gimimo 
šimt metį šiemet taip pat švenčiame, semiotinę teoriją 
ir tiesosakos kategoriją, nesunkiai atpažins, kad Bradū-
nas atitinka tikrumo poziciją.

daLia satkauskytė

Inga Leonavičiūtė

TŪKSTANTMEČIO 
DETEKTYVAS
Šv. Brunonas ir 1009-ieji

Šventojo Brunono Bonifaco nužudymas užbaigė jo gyvenimą, bet jo 
kankinystė prasitęsė ir po mirties. Šventosios Romos imperatorius 
nebuvo suinteresuo tas pasirūpinti jam nepaklususio misionieriaus 
kultu, o suinteresuoto Lenkijos karaliaus pastangas nutraukė pagonių 
sukilimas. Po pusantro šimtmečio atsirado vietinis kultas jo gimtaja-
me Kverfurte ir iš atsitiktinių žinučių susiklostė nuo istorinės tikrovės 
labai nutolusi šventojo legenda. Viso to Reformacijai nebereikėjo ir 
katalikiškųjų šventųjų gyvenimų kataloguose bei kalendoriuse liko 
„gyvuoti“ du šventieji – Brunonas ir Bonifacas. Šios knygos auto rė 
tartum neurochirurgo skalpeliu prasiskverbia į pačias šios painiavos 
ištakas ir atveda skaitytoją prie pirminių šaltinių, kruopščiai išaiškin-
dama kartais net labai prieštaringus jų parodymus.

Edvardas Gudavičius
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neLeisti numiRti, bet padėti gyventi  
iR augti

Iš pastaraisiais metais kilusių viešų diskusijų, pavyz-
džiui, dėl Kelių policijos pastato Giraitės gatvėje (Vil-
niuje), kyla įspūdis, kad nesama sutarimo, ką iš XX a. 
antrosios pusės architektūros laikyti vertingais ir saugo-
tinais objektais. Kas nulėmė šiuos ginčus?

Lukas Rekevičius: Mes nesame apsibrėžę aiškios pa-
veldosauginės filosofijos. Prisijungėme prie visų pavel-
do konvencijų, lyg ir visi joms pritariame, bet iš tikrųjų 
laikomės jų formaliai ir aiškios filosofijos, ką turėtume 
saugoti, neturime. Man patinka XIX a. austro Aloiso 
Rieglio teiginys, kad paveldą apibrėžia trys vertės: me-
ninė, istorinė ir mitologinė. Šiais laikais tos vertės buvo 
papildytos ketvirta – technine (kaip objektas sukons-
truotas). Tai galėtų būti atspirties taškas: kai vertini 
objektą, žiūri, ar jis senas, ar gražus ir ar jis pasakoja 
istoriją. Jei pagal šiuos kriterijus mėgintume įvertinti 
daugelį naujųjų paveldo objektų, pradėtų aiškėti, kad 
labai sunku tai padaryti.

Kodėl?

Lukas Rekevičius: Nes tų architektūros kūrinių au-
toriai gyvi ir visa bendruomenė juos pažįsta, todėl atsi-
randa svarbus papildomas veiksnys – emocinis fonas. 
Dabar kai kurių pastatų išsaugojimo akcijos vyksta ne 
dėl to, kad jie atitiktų minėtus kriterijus, o dėl to, kad 
bendruomenė nori palaikyti žinomus architektus. Bet 
po dešimties ar penkiolikos metų to emocinio fono ne-
liks, ir tada, man atrodo, mes žiūrėsime į kai kuriuos 
objektus kitaip.

diskusija: apie šiuolaikinę architektūrą ir jos paveldą 

Kita svarbi sovietmečio paveldo problema yra jo tech-
ninė būklė. Paprastai į paveldą įtraukiamas objektas 
jau būna patikrintas laiko, t. y. net fiziškai būna atlai-
kęs laiko išbandymus. O sovietmečio objektai gali būti 
gražiai pastatyti, bet jų techninė būklė bus visiškai tra-
giška. Mes nežinome, kaip elgtis su tokiais pastatais. 
Europoje galime matyti pirmuosius pradėtus saugoti 
postmodernizmo architektūros pavyzdžius – jie visi pa-
statyti kokybiškai. O štai, tarkime, Giraitės Kelių poli-
cijos pastatas pastatytas labai pigiai. Klausimas – ką 
daryti? Jeigu vertingas yra projektas, gal saugoti reikia 
tik projektą, pavyzdžiui, muziejuje saugoti jo maketą ar 
brėžinius, o ne patį pastatą? 

Galiausiai iš senų laikų esame paveldėję supratimą, 
kad ryškūs, matomi, dominuojantys pastatai senamies-
čiuose gali būti tik bažnyčios. Kitaip sakant, tik bažnyčia 
gali būti pastatas egoistas. Kai Vilniuje statė Operos ir 
baleto teatrą, tai buvo žingsnis į priekį, nes buvo pasa-
kyta, kad istorinėje miesto dalyje ne tik bažnyčios, bet ir 
kultūrinės paskirties pastatai gali būti egoistai. Tai yra 
dar vienas filosofinis aspektas, dėl kurio nesame susita-
rę, nes apie Operos ir baleto teatrą bent pusė architektų 
turbūt pasakytų: tas tortas – architektūrinė tragedija! O 
aš jį labai vertinu ir manau, kad jis turėtų būti saugomas, 
nors Senamiesčio struktūroje jis niekaip nedera. Saky-
čiau, kad bažnyčių perkeltine prasme gali būti ir kitokių, 
ir neturėtume stengtis perlaužti kintančios visuomenės, 
kuri pati supranta, kas jai yra gerai ir ko jai reikia.

Yra daug panašių klausimų, į kuriuos mes nesame 
filosofiškai sau atsakę.

Rugilė Rožėnė: Man atrodo, kad problema ta, jog visi 
išvardyti kriterijai negali būti objektyviai apibrėžti taip, 
kad galėtume sudėti varneles ir nuspręsti, ką laikyti 
vertingu objektu. Išskyrus amžiaus kriterijų, visi kiti 
yra grynai vertybiniai. Diskusijų niekada neišvengsime 
nei visuomenėje, nei akademinėje bendruomenėje, nes 
nėra vienos kartelės, kurią pasiekusius visus pastatus 
turėtume saugoti. Beje, net laiko matmuo ne visada gali 
padėti, ypač kai kalbame apie senamiesčius. Kas yra 
dirbęs su senamiesčio pastatais, žino, kad atliekant tyri-
mus atsidengia, pavyzdžiui, ne vienas ir ne du skirtingi 
langų angokraščių variantai iš skirtingų to paties namo 
gyvavimo laikotarpių. Kurį laikotarpį pasirinksime sau-

įvairi XX a. antros pusės architektūra susilaukia vis daugiau dė-
mesio, o jos likimas kelia viešumoje karštų ginčų dėl pastatų 
architektūrinės vertės, vietos šiuolaikiniame mieste, santykio 
su visuomene ir jos reikmėmis. šie ginčai parodė, kad ne tik vi-
suomenėje, bet ir siauresniuose ekspertų ratuose nesama susi-
tarimo, ką, kaip ir kiek iš šio laikotarpio palikimo, kurio gausu 
visuose miestuose, turėtume vertinti, saugoti ir leisti gyvuoti. 
Naujasis Židinys-Aidai šia tema inicijavo diskusiją, pakviesda-
mas pasikalbėti tris jaunosios kartos atstovus – architektūros ty-
rinėtojus Rugilę Rožėnę ir Matą Šiupšinską bei architektą Luką 
Rekevičių. pokalbį vedė ir tekstą parengė tomas Vaiseta.
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goti, o kurį – ne? Taigi net senamiesčio pastate, kuris 
atrodo būtinas saugoti, visada lieka kūrybos momentas, 
nes namas, miestas, senamiestis yra absoliučiai gyvas 
organizmas – nė vienas pastatas nėra sustingęs laike. 
Kai kalbame apie paveldą, dažnai suprantame jį kaip 
sustingusį objektą, kad mes galime atkurti, tarkime, 
Vilniaus senamiestį tų ir tų metų ribose. Neįmanoma! 
Nes ir prieš tai ne viskas buvo vienodai vertinga, juk 
miesto namų ūkį sudarė ne tik gyvenamosios patalpos, 
bet ir vežiminė, tvartas, įvairūs sandėliukai. 

Be to, nepamirškime socialinės emocinės pastatų ver-
tės. Pavyzdžiui, su Giraitės Kelių policijos pastatu dau-
gelį žmonių, kad ir ką sakytume, sieja neigiami prisimi-
nimai. Štai Sporto rūmuose yra vykę Sąjūdžio renginiai 
ir daugeliui tai kelia teigiamų emocijų, o Kelių policijoje 
žmonės gaudavo baudas, todėl kai jie girdi, kad reikia 
tą vietą saugoti, jie nenori klausytis apie architektūri-
nes vertybes.

Situacija atrodo beviltiška: jei vienintelis bent kiek ap-
čiuopiamas kriterijus yra pastato amžius, tai sovietme-
čio architektūrai jis visai netinka, nes visi pastatai yra 
santykinai jauni. O visi kiti kriterijai, kaip sako Rugilė, 
yra subjektyvūs, ypač, pavyzdžiui, meninis kriterijus – 
juk paminklų vertinimas Lietuvoje rodo, kaip nuomonės 
estetiniais klausimais išsiskiria.

Lukas Rekevičius: Rugilė teisingai pastebėjo, kad so-
cialinis kriterijus gali būti daug svarbesnis už meninį. 

Labai geras pavyzdys būtų „Lietuvos“ kino teatras. Pats 
pastatas buvo tipinis, tikrai ne unikalus, bet visi buvo 
prisirišę prie jo turinio. Būtent tai lėmė diskusijas ir 
pastato aktyvų saugojimą. Visuomenė nurimo tada, kai 
suprato, kad vietoj vienos kultūrinės erdvės gaus kitą 
ir veikiausiai taip bus geriau, nes statinys bus naujas, 
originalus, projektuojamas garsaus architekto, o juk 
visi bijojo, kad bus blogiau. Kitas pavyzdys, kurį vis pri-
simenu, yra iš Amsterdamo. Ten buvo pastatytas toks 
baisus brutalizmo pastatas – paštas. Jis stovi pusiasa-
lyje, gerai matomas iš visų pusių. Amsterdamiečiai jo 
vieningai nekentė, kaip britai nekenčia London Eye, 
o paryžiečiai nekentė Eifelio bokšto. Tas pašto pastatas 
jau buvo apleistas ir jį ruoštasi griauti, kai rekonstruk-
cijai uždarė vieną muziejų ir jo ekspoziciją nuspręsta 
laikinai perkelti į tą pastatą. Miestiečiai pradėjo pašto 
pastatą lankyti, ir kai aną muziejų rekonstravo ir su-
grąžino į jį ekspoziciją, paštas jau buvo tapęs normalia 
kultūrine erdve. Žmonės prie jo priprato, jis nebeatrodė 
šlykštus ir neapykanta išblėso. Galų gale pastatas liko 
stovėti. Tad architektūrinės formos be turinio negali 
vertinti. Pastatas gali būti šlykštus, bet jeigu ten atsi-
randa kas nors gero, tampa traukos vieta, miestiečiai 
susigyvena ir sako, kad čia yra miesto dalis.

Bet ar socialinis turinys visada gali būti lemiamas 
kriterijus? Bandžiau sugalvoti kokį nors hipotetinį pa-
vyzdį ir į galvą atėjo, tarkime, kalėjimas, kurio sociali-
nis turinys yra neigiamas, bet jis įkurtas labai vertinga-

me architektūriniame pastate.

Lukas Rekevičius: Labai pana-
šus pastatas iš tikrųjų yra – tai 
Lukiškių kalėjimas Vilniuje. Jei-
gu jį vertintume pagal mano mi-
nėtus kriterijus, matytume, kad 
tas pastatas turi pasakojimą (caro 
laikų kalėjimas ir t. t.), yra senas 
ir pasižymi tam tikra menine ver-
te, nes yra netipinis, caro laikais 
buvęs pats moderniausias kalė-
jimas. Tačiau atsiranda emoci-
nis fonas. Ką daryti? Žinau, kad 
potencialūs investuotojai kalbasi 
su Teisingumo ministerija, nes ir 
ministerija norėtų naujo kalėjimo. 
Ji investuotojams siūlo pastatyti 
naują kalėjimą, o šitą pasiimti. Ir 
viskas būtų idealu, jeigu ne emo-
cinis fonas – Lukiškių kalėjimas 
yra architektūrinis paveldas, to-
dėl nugriauti negali, o butų jame 
neįrengsi, nes kas norės gyven-
ti buvusiame kalėjime? Galėtum 

neLeisti numiRti, bet padėti gyventi iR augti

operos ir baleto teatras. architektė nijolė bučiūtė. 1974. iš knygos Architektūra sovietinėje 
Lietuvoje (vilnius, 2012)
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daryti muziejų, bet privatus investuotojas muziejaus  
nekurs.

Jeigu pagrindinė problema, kad trūksta bendros pa-
veldosaugos filosofijos, kas turėtų ją formuoti?

Rugilė Rožėnė: Bet ar mums tikrai reikia, kad kas 
nors ateitų ir suformuotų vieną teisingą filosofiją? Juk 
tai amžinas klausimas, kas yra sprendėjas – ar visuo-
menė, ar ekspertai, komisijos ir panašiai? Į šį klausimą 
pirmiausia turime atsakyti: ar mes norime kažkokios 
institucijos vykdomo ekspertinio vertinimo, ar ieškome 
kito kelio?

Visų pastatų, – net ir tų, dėl kurių nekyla diskusi-
jų (pavyzdžiui, sinagogos), – saugoti negalėsime, nes 
trūksta lėšų. Todėl visada reikės spręsti, ar vieną pas-
tatą saugosime, ar kitą. Ir šitas pasirinkimas niekada 
nebus tik ekspertinis. Čia lemiamą vaidmenį turėtų 
atlikti visuomenė – mes turime valstybės lėšas ir rei-
kia nuspręsti, ar jos tenka kalėjimo, kelių policijos ar 
bažnyčios pastatui.

Kaip jūs vertinate valstybės (su visomis institucijomis, 
įstatymais, reglamentavimais ir t. t.) 
veikimą paveldosaugos srityje?

Lukas Rekevičius: Teisinė bazė yra 
pakankama, bet mes susiduriame 
su bendra valstybės tarnybos bėda, 
kuri kyla iš baimės. Bijoma priimti 
sprendimą, todėl einama saugiausiu 
keliu. Tarkime, Vilnius yra pakan-
kamai drąsus, čia Kultūros paveldo 
departamentas aiškiai deklaruoja, 
kad Senamiestyje nauja architektū-
ra turi būti nauja, nereikia imituo-
ti senosios architektūros, nors prieš 
dešimt metų tai buvo neįsivaizduo-
jama. Kaunas šią problemą taip pat 
yra išsprendęs – jis taip pat skatina 
drąsią, šiuolaikišką architektūrą. Bet 
kitose Lietuvos vietose požiūris ge-
rokai atsargesnis ir to naujo mąsty-
mo pritrūksta. Pavyzdžiui, neseniai 
girdėjau beveik anekdotą iš Klaipė-
dos. Klaipėda kaip Senamiestis nu-
sistatė savo vertingąsias savybes ir 
kaip vieną iš vertybių įrašė – miesto 
reljefas yra lygus. Tada vienas klai-
pėdietis architektas atnešė derinti 
projektą ir jo sklype buvo suprojek-
tuoti  lietaus nubėgimai – nuolydžiai 
iki 30 cm, vertikalinis planiravimas, 
amato abėcėlė. Jo projektą atmetė ar-

gumentuodami, kad reljefas turi būti lygus. O tas ar-
chitektas pats dalyvavo nustatant vertingąsias Klai-
pėdos senamiesčio savybes ir bandė ginčytis, kad jie ne 
tą turėję galvoje, kad tuo norėta pasakyti, jog mieste 
nėra, pavyzdžiui, piliakalnių. Tačiau saugotojai pažiū-
rėjo stropiai: parašyta lygus reljefas, vadinasi, turi būti  
lygus.

Rugilė Rožėnė: Į klausimą apie Lietuvos įstatyminę 
bazę gerai yra atsakiusi Daiva Bakšienė. Ji kalba apie 
architektūrą, bet, manau, tai puikiai tinka ir paveldo-
saugai. Anot jos, mūsų įstatyminė bazė yra išlaikiusi 
sovietines tradicijas. Mes į dokumentus surašome ne 
tai, ko negalima, bet bandome aprašyti viską, ką ga-
lima, pavyzdžiui, kad namo rūsyje gali būti šokiai iki 
trisdešimt žmonių, gali būti dar tas, tas ir anas, užuot 
pasakę, kad ten negali būti cheminės laboratorijos, ir 
viskas. Bakšienė savo tyrimuose kalba apie perteklinį 
reglamentavimą. Jeigu mes pradėtume sakyti, ko ne-
galima, užuot bandę surasti ekspertus, kurie surašytų 
viską, kas galima, tarkime, Senamiestyje, tai pasikeistų 
visos sistemos veiksmingumas. Net jei sėdėsime ištisus 
metus, nesugalvosime visų įmanomų variantų, nes at-
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kino teatras „Lietuva“. tipinis projektas. 1965. 
iš knygos Architektūra sovietinėje Lietuvoje (vilnius, 2012)  
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eis kitos kartos architektas ir sukurs ką nors, ko mes 
tikrai nė vienas negalėjome būti sugalvoję.

Matas Šiupšinskas: Sistemai pasikeisti reikia bend-
ro sutarimo, ką norime matyti. Kai žinome, ką norime 
matyti, ieškome būdų, kaip tai įgyvendinti. O dabar 
projektuojantieji naujus pastatus ar rekonstruojantieji 
senesnius pirmiausia išsiaiškina, kokie vienoje ar kitoje 
vietoje yra nustatyti apribojimai, koks turi būti kokių 
nors laiptų statumas, o tada aplink tų laiptų statumą 
bando sukurti architektūrą.

Šiaip ar taip paveldosaugos sistema egzistuoja, tačiau 
iš to paties Giraitės pastato atvejo matome, kad ji strin-
ga – investuotojai pastatą įsigyja ir tada paaiškėja, kad 
jie negali daryti su juo, ką nori.

Matas Šiupšinskas: Ta sistema neveikia nei teoriškai, 
nei praktiškai. Kelių policiją iškeldino ir tą pastatą at-
laisvino iš esmės dėl to, kad jis turėjo didelį sklypą. Pas-
tato vertę sudarė žemė, todėl siekta atlaisvinti teritoriją 
investicijoms. Niekas apie jokią architektūrinę vertę ne-
galvojo. Jeigu ta situacija būtų sprendžiama kultūrin-
gai, iš pradžių būtų žiūrėta, ką mes toje vietoje turime, 
kaip tai vertiname ir kaip norime elgtis toliau, o tada 
būtų ieškoma būdų, kaip pritraukti tokį investuotoją, 
kuris galėtų ir pats uždirbti, ir dar tą pastatą išsaugoti. 
Tačiau šiuo atveju buvo bandyta patyliukais susitvar-
kyti taip, tarsi tas pastatas būtų niekam nesvarbus. Gal 

kažkam ir atrodė, kad pavyks tyliai atlaisvinti didelę 
teritoriją, bet neišėjo. Aš manau, kad panašių pastatų 
yra daug. Tarkime, nenustebčiau, kad panašus likimas 
laukia Vilniaus centrinio pašto, Santuokų rūmų ir kitų 
gerose vietose esančių pastatų.

Lukas Rekevičius: Problema ta, kad jeigu gatvėje at-
liktume žmonių apklausą, absoliuti jų dauguma sutik-
tų, kad Giraitės pastatas jokios vertės neturi. Niekam 
nekilo tokių minčių – nei tiems, kas pardavė, nei tiems, 
kas pirko.

Matas Šiupšinskas: Bet taip atsitiko dėl to, kad nie-
kas nepaklausė tų, kas domisi, kas panašius objektus 
tyrinėja. Aš suprantu, kad vadybininkai, kurie rengė 
visą investicinį projektą, apie tai nepagalvojo ir nėra 
įpareigoti to daryti. Bet toks požiūris yra resursų švais-
tymas. Jei nuspręstume, kad pastatą norime saugoti, 
gal galime pasiūlyti verslui investuoti į pastato atgaivi-
nimą mainais į leidimą greta pastatyti žymiai aukštesnį 
pastatą, kuris neužgožtų pirmojo, bet leistų finansuoti 
jo atgaivinimą. Holistinis požiūris į turimą turtą dau-
gumai biurokratų svetimas, o juk tai yra mūsų visų 
bendras turtas ir visuomenė su profesionalais turi kar-
tu spręsti, kaip tą turtą nori panaudoti. Tik po to, kai 
susitarsime dėl vizijos, galime ieškoti pirkėjo.

Lukas Rekevičius: Kai statė Valdovų rūmus, buvo 
paklausta tų, kurie domisi, ir šie atsakė, kad tai baisu, 

tragedija, ką jūs darote?! Bet kadangi 
didžioji dalis visuomenės tam pritarė, 
pinigų atsirado, ir Valdovų rūmai vis 
tiek iškilo.

Matas Šiupšinskas: Vilniuje yra pa-
kankamai tuščių teritorijų, kur galima 
statyti. Kodėl Giraitės pastato terito-
rijoje reikėjo statyti dabar? Juk jeigu 
kokią nors teritoriją išvystai šiandien, 
atimi iš ateities kartų galimybę kada 
nors ten padaryti ką nors kito. Disku-
sijos apie tai nebuvo nei šiuo, nei kitais 
panašiais atvejais.

Aš manau, kad po dešimties metų 
jau būtų pripažinta, kad Giraitės pas-
tatas turi vertingų savybių, todėl jį 
reikia saugoti. Paveldo srityje egzis-
tuoja tam tikri ciklai. Prieš maždaug 
dešimtmetį visi pradėjo šnekėti apie 
sovietinius mikrorajonus ir daugiabu-
čius kaip apie praeities palikimą, imta 
galvoti, kokia ateitis jų laukia. Apie 
postmodernizmą tokių kalbų nebuvo, 
jis dar neatrodė įdomus. Bet kai mi-
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kelių policijos, buvęs valstybinės automobilių inspekcijos pastatas. architektai 
kęstutis pempė ir gytis Ramunis. 1984. iš knygos Architektas Kęstutis Pempė: laikas, 
žmonės, darbai (vilnius, 2009)
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krorajonų ir sovietinio modernizmo tema pasiekė piką, 
matėsi, kad kažkas ją pakeis. Kitaip tariant, galima 
buvo įtarti, kad postmodernizmas netrukus taps aktu-
alia problema. Po kurio laiko tema bus išdiskutuota ir 
ateis laikas naujiems objektams. Tarkime, po dešim-
ties ar penkiolikos metų dabar produktyviausių archi-
tektų darbai pradės kelti nostalgiją ir galbūt jau bus 
galima atsirinkti vertingiausius jų objektus. Apskritai 
kyla klausimas, ar kai kurių pastatų neverta įrašyti į 
saugotinų objektų sąrašą vos jiems užgimus, nes atsi-
radus kai kuriems kultiniams pastatams iš karto tapo 
akivaizdu, kad jie taps paveldu, pavyzdžiui, architekto 
Rolando Paleko projektuota Vilniaus universiteto bi-
blioteka.

Lukas Rekevičius: Bet įsivaizduokime situaciją, kad 
architekto Audriaus Ambraso projektuotas Swedbank 
pastatas tampa paveldo objektu. Kai po dešimties metų 
bankas nutartų daryti kosmetinį remontą, jis kreiptųsi 
į valstybės institucijas ir paprašytų kompensuoti 50% 
remonto darbų, nes juk daro ne šiaip remontą, o atlie-
ka kultūros paveldo tvarkybos darbus. Įsivaizduokite 
visuomenėje kylantį pasipiktinimą, kad bankininkai vi-
siškai teisėtai prašo padengti pusę remonto išlaidų, kai 
griūva dvarai, stovi apleisti kiti pastatai ir pan. Tokios 
diskusijos nelaimėtum, nes už tokį paveldą pasisaky-
tų 3% žmonių, o 97% tam nepritartų. Čia ir yra visuo-
menės diskusijų jėga: mes laikome save profesionalais 
ir taip manome, bet absoliuti dauguma žmonių, kurie 
turi teisę dalyvauti diskusijo-
se, taip nemano.

Čia ryškėja problema, kad 
valstybės sukurta paveldo-
saugos sistema net teoriškai 
normaliai neveikia, ekspertų 
nuomonė visuomenėje nėra to-
kia autoritetinga, kad ja būtų 
kliaujamasi, o klausimas, ką ir 
kaip saugoti, vis tiek turi būtų 
sprendžiamas.

Lukas Rekevičius: Saugo-
jimas yra atsakomybė. Jeigu 
tu nusprendi ką nors saugoti, 
tai prisiimi atsakomybę dėl to, 
kad tai kainuos. Labai lengva, 
kai tą atsakomybę užmeti ant 
investuotojų pečių, ir sunkiau, 
kai turi pats prisidėti. Tad 
klausimą turėtume formuluo-
ti taip: ar tu, Lietuvos pilieti, 
sutinki, kad labai maža dalis 
tavo sumokėtų mokesčių būtų 

skiriama kažkokiam pastatui saugoti – jo tyrimui, re-
montui ir t. t. Nes visi garsiai šauks: saugokime, pavel-
das, bet kai parodai tą finansinę atsakomybę, į proble-
mą pažiūrima kitaip.

Matas Šiupšinskas: Mums dabar atrodo, kad kurio 
nors pastato išlaikymas kainuoja, bet į jį galima pažiū-
rėti kaip į potencialų resursą, kurio kol kas negebame 
išnaudoti, bet galime išnaudoti ateityje. Būtent tai eks-
pertai paprastai ir nori pasakyti: praeis kažkiek laiko, ir 
saugomas pastatas taps resursu, iš kurio galėsime gau-
ti naudos. Kai po karo valė Vilniaus senamiestį, norėjo 
tiesti autostradą, nes žmonėms pragmatiškai atrodė, 
kad tai yra ekonomiškiau, pigiau ir paprasčiau. Bet jau 
tada dalis architektų ir paveldosaugininkų suprato, kad 
Senamiestis yra vertybė ir kad jį reikia išsaugoti. Šian-
dien Senamiestyje su autostrada neturėtume turistų 
srautų, butikų ir barų pirmuose aukštuose, jis nebūtų 
tokia patraukli vieta gyventi. Visa tai turime dėl to, kad 
kai kas sugebėjo apginti poziciją. 

Daugumos saugomų pastatų atveju yra panašiai. 
Ekspertai nenori užmesti naštos visuomenei, jie tiesiog 
mato potencialą. Kaip vaikui, kuris žino, ko nori, bet ne 
visada žino, ko jam reikia, tėvai turi padėti paaiškinti, 
kodėl jis gali ar negali kažką daryti. Turi būti ta globo-
janti ranka, nes visuomenės nuomonę aktyviai formuo-
ja tie, kas turi viziją. Jeigu verslininkai turi viziją, kas 
kokioje nors vietoje turi stovėti, jie suformuos tokią vi-
suomenės nuomonę, kokios jiems reikia.
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Swedbank pastatas vilniuje. architektas audrius ambrasas. 2009. 
iš: http://www.ambrasas.lt
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„Globojanti ranka“ vis dėlto siejasi su autoritariniu 
reikalų tvarkymu, kai visuomene nėra pasitikima ir ma-
noma, kad ją reikia kontroliuoti.

Matas Šiupšinskas: Yra du būdai, kaip ekspertai gali 
kontroliuoti. Vienas yra tiesiog sakyti, kad aš žinau 
geriau ir jūs turite manęs klausyti. O kitas kelias, kai 
ekspertai susitaria, kokia yra jų bendra kryptis, ir tada 
aktyviai veikia, kad būtų formuojama visuomenės nuo-
monė. Jeigu politikai, verslininkai ar dar kas nors turi 
viziją ir aktyviai formuoja visuomenės nuomonę, tai pro-
fesionalai irgi turi tai daryti. Nežinau, ar kas nors pasi-
ryžęs savo laiką ir resursus tam skirti, nes tai yra dar-
bas. Bet profesinės organizacijos ir paveldosaugininkai 
turėtų stengtis, kad po dešimties metų visuomenė, pa-
klausta, kas yra vertinga, galėtų iš karto parodyti tinka-
mą pavyzdį. Bet toks demokratiškas kelias yra sunkus.

Lukas Rekevičius: Pritarčiau Matui, bet kažkur turi 
būti riba. Jeigu 70% visuomenės vertės nesupranta, 
o 30% supranta, visiškos demokratijos žaisti nereikėtų 
ir ekspertas turėtų sakyti, kad mes turime viziją ir žino-
me, ką darome. Bet yra labai kontroversiškų klausimų, 
kuriais ir po dešimt metų, kad ir kaip stengsiesi formuo-
ti nuomonę, nerasi žmonių, kurie pritartų.

Rugilė Rožėnė: Nemanau, kad galime tuos procesus 
paskatinti, kai kalbame apie visuomenę, nes ir čia at-
siremiame į klausimą apie jos švietimą. Lietuvoje po 
truputį atsiranda architektūrinių ekskursijų ir kitokių 
renginių, bet dėmesio tam vis dar skiriame gerokai per 
mažai. Štai Olandijoje visuomenė turi labai aukštą ar-
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chitektūros suvokimą, bet ten su architektūra yra dir-
bama kaip su bet kuria kita kultūros sritimi. Jeigu tu 
nori pasiekti tam tikrą lygį, kad visuomenė galėtų dis-
kutuoti, kad nereiktų stovėti su diržu ir jai aiškinti, kas 
vertinga, o kas – ne, tai yra tolimas ir ilgas kelias.

Matas Šiupšinskas: Politikai mėgsta rezultatų siekti 
skaičiukais, pavyzdžiui, statybų leidimo išdavimo lai-
kas – per ilgai užtrunka, sutrumpinsime, bus geriau. 
Bet iš tikrųjų tose šalyse, kuriose visuomenės klau-
siama, kaip koks nors daugiabutis turėtų atrodyti, ne 
vienerius metus gali vykti diskusijos, kaip tas pasta-
tas atrodys, kol visi supras argumentus, kodėl jis turi 
būti toks, o ne kitoks. O jei pas mus kas nors pasiūlytų 
dvejus metus padiskutuoti, pavyzdžiui, apie projektą 
„Žalgirio“ stadiono vietoje, būtų stabdomos investici-
jos ir skundžiamasi, kad neleidžiama verslui dirbti. Aš 
suprantu, kad ekonominiai veiksniai yra svarbūs, bet 
kartais reikia pagalvoti, ar mes tikrai gyvename tokio-
mis karo sąlygomis, kad viską reikia vertinti tik pagal 
tai, kiek kas nors yra racionalu ir optimalu ekonomine 
prasme?  Aš noriu tikėti, kad esame turtingesni ir gali-
me sau leisti kokybiškesnį miestą.

Lukas Rekevičius: Bet visuomenės diskusijos kartais 
baigiasi farsu. Pavyzdžiui, su Lukiškių aikšte baigėsi 
taip blogai, kaip tik galėjo.

Matas Šiupšinskas: Taip atsitiko todėl, kad visi tem-
pė į savo pusę, ir iš tų diskusijų nebuvo pasimokyta. 
Taip pat buvo stiprių interesų grupių, sabotavusių bet 
kokį siūlymą, kuris neatitiko tos grupės išankstinės 

nuomonės. Po ilgų diskusijų 
buvo galima tiesiog pasaky-
ti, kad gal mes iš tikrųjų ne-
same pasiruošę susitarti, kaip 
atrodys Lukiškių aikštė, todėl 
palikime ją tokią, kokia ji yra. 
Ar dabar po rekonstrukcijos 
kas nors pasikeis toje vietoje 
iš principo, be to, kad paradai 
galės vykti? Turbūt, kad nepa-
sikeis. Lukiškių aikštė po re-
konstrukcijos liks toks šašas, 
kuris rodo mūsų neįgalumą re-
alizuoti kokybiškus viešosios 
erdvės projektus.

Rugilė Rožėnė: Iš tiesų mies-
to masteliais dvidešimt metų 
nėra daug, tad ar mums reikia 
jaudintis, kad vis dar turime 
tuščią aikštę ir staiga skubėti 
kažką daryti? Gal kita karta Lukiškių aikštė. iš: http://manogardenstories.blogspot.lt/2012/05/skrydis.html
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pajėgs tai išspręsti, tad nepabloginkime situacijos. Čia 
tikrai susiduriame su tolimo planavimo stygiumi. Ar 
mes matuojame savo miestų planavimą tik penkme-
čiais, kad kiekvienas meras spėtų ką nors nuveikti?

Pripažinti faktą, kad mes neįgalūs susitarti, yra 
žingsnis į priekį, tai būtų geriausias darbas, kurį ga-
lėjome nuveikti per dvidešimt metų. Nes kol kas mes 
to nepripažįstame, niekas nėra pasakęs – štai, niekas 
nežino, ką daryti.

Matas Šiupšinskas: Nuoširdumo ir neapsimetinėjimo 
reikia, nes norime būti geresni negu esame.

Diskusijose apie paveldą yra nuolat priešinami verslo 
ir visuomenės interesai. Ar tai tikrai yra užprogramuo-
tas nuolatinis konfliktas, ar juos galima suderinti?

Lukas Rekevičius: Trakuose stovi „Žalgirio“ irklavi-
mo bazė – tokie balti gulbės formos pastatai – mano 
supratimu, modernizmo architektūros perlas (1974 m., 
architektė Nijolė Milčiūnienė). Šie pastatai yra visiš-
kai apleisti. Nežinau, kam jie dabar priklauso, bet juos 
anksčiau turėjo verslininkas Benas Gudelis. Jis norėjo 
pastatus rekonstruoti, bet jam neleido Trakų istorinis 
nacionalinis parkas, nes jo atstovai teigė, kad tie pas-
tatai yra baisiausia, kas galėjo atsitikti Trakuose, ir 
kad juos reikia tik griauti, jų net remontuoti negalima. 
Mes, architektų bendruomenė, apie šį pavyzdį nesame 
informuoti, nenorime žinoti, neprieštaraujame Trakų 
istoriniam nacionaliniam parkui, nusileidžiame kažko-
kiam istorikui, kuris, kaip sako Matas, turi savo viziją. 
O žmonės klauso tų, kurie turi viziją.

Rugilė Rožėnė: Trakų atvejis yra geras pavyzdys 
svarstant, ką turėtume vertinti ir saugoti. Neidealizuo-
kime situacijos – ekonominis aspektas yra labai svar-
bus pasirenkant saugotinus objektus. Juk pastatą rei-
kia ne tik rekonstruoti, bet ir vėliau išlaikyti, nes jeigu 
tu jo nešildysi ir neprižiūrėsi, vėl viskas sugrius. Vadi-
nasi, pastatui reikia sukurti funkciją, o ta funkcija turi 
pastatą išlaikyti. Pažiūrėkime, kas atsitiko su dalimi 
architektūros paveldo objektų rajonuose: juos atstatė ir 
dabar šiuos pastatus turi išlaikyti savivaldybės, o savi-
valdybėms tai daryti dažniausiai yra per brangu. O štai 
jeigu Trakuose mes galime pritraukti investuotoją, ku-
ris gali objektą išlaikyti, jeigu pastatai gali uždirbti, 
man atrodo, kad pražiopsoti tokius atvejus yra skaus-
minga. Mes galime labai gražiai kalbėti apie istorinę 
vertę ir toje pasakoje nuolat plaukioti, bet jeigu turime 
atvejų, kai objektai gali save išlaikyti, – neabejotinai 
turėtume į juos atkreipti dėmesį.

Lukas Rekevičius: Kaune, Šančiuose, yra puikus 
verslo ir paveldo interesų suderinimo pavyzdys – ar-

chitekto Gintauto Natkevičiaus kurtas projektas Juo-
zapavičiaus 13 buvusiose raudonų plytų kareivinė-
se. Jos ilgą laiką buvo apleistos, niekas negalėjo rasti 
joms funkcijos, o tada atėjo investuotojas su vizija ir 
išėjo ideali seno ir naujo jungtis. Tad verslo ir pavel-
do interesų suderinimas yra sveiko proto klausimas. 
Šiuo atveju Kauno kultūros paveldo departamentas 
sulaukė pagyrimų, nes jie sugebėjo blaiviai įvertin-
ti, o jų pagrindinis tikslas buvo, kad ta miesto erdvė  
būtų gyva.

Koks vaidmuo tokiais atvejais tenka architektui?

Lukas Rekevičius: Architekto vaidmuo yra labai smar-
kiai pasikeitęs. Senovėje kilmingi ir turtingi žmonės su-
galvodavo, ko nori, ir jei turi pinigų – stato, pavyzdžiui, 
didžiausią ir gražiausią bažnyčią. Paskui galios centru 
lyg ir tapo patys architektai – pokario metais politinės 
diktatūros pasibaigė, prasidėjo estetikos diktatūra. Mo-
dernizmo laikotarpiu architektai iš tikrųjų darė neįtikė-
tinus dalykus. Jie kūrė, eksperimentavo, o visuomenė 
tai priėmė. Dabar architektų vaidmuo vėl yra pasikei-
tęs. Jis yra pavirtęs socialiniu tarpininku. Visa archi-
tektūra tapo labiau bekraujė, nes architektui reikia ne 
sukurti, o suderinti interesus – ko nori užsakovas, ko 
nori miestas, ko nori bendruomenė. O kai suderini, iš-
eina kompromisinis variantas.

Matas Šiupšinskas: Iš principo architektūrą visuomet 
kuria tie, kas turi galią. Todėl ir dabar tas tarpininka-
vimas ir suderinimas yra fiktyvus, nes dabar galią turi 
toks vidutiniškas, mažai kam kliūnantis kompromisas. 
Architektas tarnauja tam kompromisui. Vietos drą-
sioms vizijoms nelieka.

Kaip saugant pastatus, kurie mums atrodo vertingi, 
neužkonservuoti viso miesto ir nestabdyti jo augimo? 

žalgirio irklavimo bazė trakuose.  
iš: http://pamirsta.lt/zalgirio-irklavimo-baze/
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neLeisti numiRti, bet padėti gyventi iR augti

Kai pradedame diskutuoti, kad reikia imti saugoti ir 
pastatus, kurie santykinai pastatyti dar visai neseniai, 
tuoj gali paaiškėti, kad nieko nebegalime liesti, nieko 
negalima griauti ir natūrali miesto kaita gali apmirti. 
Kaip to išvengti?

Matas Šiupšinskas: Ribojimas neturėtų reikšti, kad 
negalima nieko daryti su tuo pastatu. Svarbiausia yra 
to pastato nesugadinti. Jis gali keistis, gali gerėti, gali 
pradėti kitaip gyventi, bet situacija turi nesuprastėti. 
Tiesiog su saugotinais pastatais reikia išmokti kitaip 
gyventi. Tokiais pastatais reikia išmokti mėgautis, jie 
yra kaip geras vynas.

Rugilė Rožėnė: Kai kalbame apie architektūros pa-

veldą, mes vadovaujamės vienu saugojimo supratimu– 
ar mes saugosime tapybos darbą, ar bažnyčią, vyrauja 
tas muziejinis suvokimas, kad tai yra rankomis nelie-
čiamas eksponatas, o tada atsiranda užkonservavimo 
motyvas. Bet viena yra užkonservuoti ir pasidėti į sau-
gyklą tautinę juostą, ir visai kas kita – užkonservuoti 
pastatą. Saugoti miesto urbanistinę struktūrą ir pasta-
tus yra reikalingos kitos priemonės, kita filosofija, nes 
tai yra gyvos būtybės, ir mes negalime iš gyvos būtybės 
padaryti iškamšos. Jeigu padarysime iškamšų muzie-
jų, aš nežinau, ar toks saugojimas bus efektyvus ir kur 
jis nuves. Paveldosauginis saugojimas yra priešingas 
veiksmas – ne išsaugoti pastato fizinį kūną, neleisti 
numirti, bet padėti gyventi ir augti. 	

LIETuVIų KALBOS 
IDEOLOgIjA
Norminimo idėjų ir galios istorija

Sudarė Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys

Lietuvių kalba yra tapusi pagrindiniu lietuviškojo nacionalizmo fetišu, 
jos grynumas – tautinio religingumo pagrindu, o kalbininkai – reli-
gijos žyniais, atliekančiais kalbos gryninimo ritualus. Knygos autoriai 
žvelgia į lietuvių kalbą kaip į žmonių kasdienio gyvenimo palydovą, 
padedantį žmogui išreikšti save, įvardyti aplinką ir susikalbėti su ki-
tais. Autoriai turi tikslą suteikti lietuvių kalbai laisvę, išvaduoti ją iš 
fetišo kalėjimo, o lietuvius – iš baimės prabilti. jie demaskuoja už 
kalbos globos fasado besislepiančias sovietinės politikos šaknis, mani-
puliavimą mokslo teorijomis ir kalbininkų galios siekius.    

Nerija Putinaitė

Tai labai drąsi, novatoriška ir sąmonę išlaisvinanti knyga. ji ardo storiausią per dešimtmečius susiklos-
čiusių tariamų savaime suprantamybių ir prietarų apie lietuvių kalbos norminimo praktiką klodą. Auto-
riai išsamiai aptaria, kaip kalbant mokslinės kalbotyros vardu iš tiesų ne nagrinėjama tai, kokia kalba 
yra, o keliami reikalavimai, kokia ji turi būti, kaip žmonės privalo lietuviškai kalbėti ir rašyti.

Knygoje nagrinėjama, kaip atkūrus nepriklausomybę, bet remiantis nė kiek nepakitusiais sovietinio 
politinio mąstymo pagrindais, gimtoji kalba buvo suvalstybinta, o kalbos kultūra atiteko valstybės ins-
titucijų reguliavimo („inspekcijos“) sferai. Buvo nacionalizuoti asmenų vardai ir pavardės, o gramatikos 
taisyklės suaugo su administracinių pažeidimų kodekso paragrafais.

Atliktas kritinis darbas prašosi pozityvaus tęsinio: reikia apmąstyti, kaip kalbos norminimas gali tarpti 
laisvų piliečių visuomenėje.   

Arūnas Sverdiolas
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Lietuvos valstybė yra įstatymiškai įsipareigojusi remti 
kultūrą ir jos kūrėjus. Įstatymų ir kitų oficialių doku-
mentų tekstuose atrankos tokiai paramai gauti kriteri-
jumi laikomas vienaip ar kitaip įvardijamas profesiona-
lių meno tyrėjų, kritikų ir pačių kūrėjų bendruomenės 
pripažinimas ir vertinimas. Tačiau beveik pusė knygų, 
išleistų su valstybės parama, profesionalių tyrėjų dėme-
sio nepatraukia. Tad logiškai kyla klausimas, kokie yra 
kiti tokios paramos kriterijai, galbūt apskritai nedekla-
ruojami arba deklaruojami labai aptakiai. Nagrinėdami 
lietuvių grožinės literatūros paramos atvejį ir mėginsi-
me išsiaiškinti, kokie yra šie instituciniai vertinimo kri-
terijai, čia įvardijami kaip institucionalizuotas skonis. 
Kalbėsime apie lietuvių autorių knygas (prozą ir dra-
maturgiją), išleistas nuo 1989 iki 2012 m., nes 2013 m., 
įsteigus Lietuvos kultūros tarybą, pasikeitė valstybės 
paramos leidybai skyrimo tvarka.

Kadangi kalbame apie leidybos finansavimą, institu-
cionalizuoto skonio svertas bendroje skonio politikoje 
yra visų pirma finansinis ir sietinas su produkcijos eta-
pu1. Deklaruojamas atrankos kriterijus taip pat rodo 
siekį, jei ne paveikti, tai bent nuspėti ir recepcijos bei 
išlikimo etapus, tačiau dėl to kaip tik ir kyla daugiausia 
abejonių. Kitaip sakant, pagal toliau aptarsimą siste-
mą, valstybės interesas visų pirma toks, kad tam tikros 
knygos būtų išleistos, o kas su jomis nutinka toliau, nuo 
jos nepriklauso (ji to nebekontroliuoja).

vaLstybės paRama knygų Leidybai

Išmatuojamu institucionalizuoto skonio rodikliu ga-
lėtume laikyti valstybės paramą knygų leidybai. Viena 
vertus, ji atitinka Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstaty-
me numatytą valstybės įsipareigojimą remti meninin-
kus, jų kūrybą, jos sklaidą. Kita vertus, lyginant su kito-
mis paramos priemonėmis (pavyzdžiui, stipendijomis), 
lengviau nustatyti paramos leidybai rezultatus – jei 
išleidžiama konkreti knyga, galima sekti jos platinimą 
ir recepciją ir taip įvertinti atgarsius. Be to, Kultūros 

institucionaLiZuotas skonis

Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė

ministerijos Lietuvių kalba kuriamos grožinės literatū-
ros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidy-
bos projektų finansavimo iš dalies Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšomis taisyklėse2 (toliau – Finan-
savimo taisyklės) nurodyti ir panašūs kaip įstatyme 
prioritetai: „leidinio meninė vertė, aktualumas, kūri-
nio leidimo kultūrinė reikšmė“, o pačią paramą skirstė 
Literatūros ir leidybos ekspertų komisija, kurios na-
riais buvo skiriami (ministro įsakymu, tačiau nenuro-
dant, kaip ir kieno atrenkami) „kompetentingi lietuvių 
literatūros ir kultūros specialistai, humanitarinės sri-
ties mokslininkai“. Jie privalėjo nusišalinti, svarstant 
paraiškas, pateiktas leidyklų, su kuriomis buvo susiję 
jie patys arba jų šeimos nariai, tačiau savaime ryšiai su 
leidyklomis nekliudė atsidurti komisijoje.

Iki 2013 m., kai įsteigta Lietuvos kultūros taryba, 
knygų leidybai valstybės parama buvo skiriama iš dvie-
jų šaltinių: Lietuvos respublikos kultūros ministerijos 
leidybos finansavimo programos ir Kultūros rėmimo 
fondo (iki 2008 m. vadinto Kultūros ir sporto rėmimo 
fondu).

Iš viso valstybės parama skirta 284 šiuolaikinėms 
lietuvių autorių grožinės prozos knygoms (neskaitant 
knygų vaikams). Tarp jų – 137 romanai ir apysakos, 45 
eseistikos knygos, 6 pjesės, 15 autobiografinės prozos ir 
81 trumposios prozos rinkinys. Svarbu atkreipti dėme-
sį į tai, kad buvo remiamos ne knygos, o „leidybos pro-
jektai“, t. y. ne tik dar neišleistos, bet dažnai dar net ir 
neparašytos knygos, tad gali kilti abejonė, ar apskritai 
įmanoma jų būsimą vertę ir aktualumą numatyti.

Knygos atgarsiui įvertinti pasirinkime du rodiklius: 
į Lituanistikos duomenų bazę (jos atranką laikant pro-
fesinės bendruomenės konsensuso dėl publikacijos ko-
kybės ar svarbos ženklu) įtrauktų publikacijų, kuriose 
nagrinėjama ar cituojama knyga, skaičius ir santykinis 
(t. y. vidutinis per metus, atsižvelgiant į tai, kaip seniai 
knyga išleista) knygos pasiskolinimų iš bibliotekos skai-
čius, rodantis, kaip dažnai knyga yra skaitoma, net jei 
paskui ir neaptariama viešai.

literatūra

1 thomas R. adams, nicolas barker, „a new model for the study of 
the book“, in: nicolas barker (ed.), A Potencie of Life: Books in Society: 
The Clark Lectures 1986–1987, (ser. The British Library Studies in the 
History of the Book), London: the british Library, 1993, p. 5–43.

2 Lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kul-
tūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies Lietu-
vos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis taisyklės, LR kultūros mi-
nisterija, 2004.
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Skaičiavimai rodo, kad iš viso publikacijose paminėta 
81 knyga, išleista su valstybės parama, arba apie treč-
dalis visų paremtų knygų, tačiau dauguma jų minimos 
vos vieną ar du kartus. Iš 20 dažniausiai publikacijose 
nagrinėjamų knygų su parama išleistos 7. Iš viso publi-
kacijose aptartos 176 knygos, vadinasi, valstybės para-
ma skirta mažiau kaip pusės jų leidybai.

122 knygos, išleistos su valstybės parama (t. y. 43%), 
iš bibliotekų pasiskolinamos vidutiniškai daugiau negu 
50 kartų per metus. Tarp šių knygų – 3 labai didelio 
skaitomumo (pasiskolinamos vidutiniškai 500 ir dau-
giau kartų per metus), 12 didelio (250–500 kartų), o li-
kusios vidutinio (50–250 kartų).

Kadangi tais atvejais, kai leidėjai nurodė tikslų tira-
žą ar tiražus, knygų pasiskolinimo iš bibliotekų duo-
menys buvo proporcingi tiražų dydžiui (t. y. didesniu 
ar dažniau kartojamu tiražu išleistos knygos dažniau 
būdavo pasiskolinamos), skaitomumo duomenys kelia 
klausimą, kokia apskritai yra valstybės paramos kny-
gų leidybai paskirtis. Kai knygos skaitomos daugelio, 

jos ir pelningai parduodamos, todėl parama joms gali 
atrodyti nebūtina. Tiesa, tokiu atveju mažėja knygos 
savikaina, o kartu ir galutinė kaina, ir šitaip gali būti 
didinamas knygos prieinamumas, ypač turint galvoje, 
kad knygų brangumą ar pinigų stoką žmonės dažnai 
nurodo kaip kliūtį daugiau skaityti3. Kita vertus, jei 
knygos labai menkai skaitomos ir dėl to jų leidyba nuos-
tolinga, parama atrodo prasminga, bet tik tuo atveju, 
jei jų „meninė vertė“ ir „kultūrinis aktualumas“ vis tiek 
sukelia atgarsį bent jau specialistų aplinkoje. Tačiau 
tarp paremtų knygų yra tik 27, aptariamos mokslinin-
kų, bet retai sudominančios skaitytojus, ir tik 10 iš jų 
nagrinėjamos daugiau negu vienoje publikacijoje – iš 
viso tokių knygų yra 63 iš 176, aptariamų mokslininkų 
publikacijose, tad apie 36%.

Iš visų paremtų knygų jokio atgarsio nesukėlė 135, 
arba beveik 48%. Tai didelė dalis, ir logiška kelti klau-
simą, kokiu pagrindu jos vis dėlto buvo remiamos. Žino-
ma, nesant atgarsio, nėra kaip užčiuopti ir jų vertinimo 
įvairių skaitytojų aplinkoje, tad tenka atkreipti dėmesį 

į formalius joms bendrus dalykus.
Leidybos projektų vykdytojos ir atitin-

kamai finansinės paramos gavėjos yra 
leidyklos. Tiesa, skirtingos leidyklos su-
laukė paramos nevienodam knygų skai-
čiui, o paskui jų išleistos knygos sukėlė 
nevienodą atgarsį. Palyginus valstybės 
paramos pasiskirstymą pagal leidyklas, 
pastebėtini keli dalykai. Pirma, 39% visų 
remiamų knygų išleido Lietuvos rašytojų 
sąjungos (LRS) leidykla. Tai kelis kartus 
daugiau negu bet kuri kita. Tačiau ji taip 
pat pirmavo ir pagal atgarsio nesukėlu-
sių knygų skaičių. Kitaip tariant, tikėti-
na, kad ši leidykla sulaukė daugiausia 
valstybės paramos tiesiog dėl to, kad aps-
kritai leido daugiausia grožinės lietuvių 
literatūros, tačiau šiuo atžvilgiu ji pir-
mavo tik kiekybiškai, o ne kokybiškai. 
Ji viršijo bendrą visų leidyklų vidurkį 
menko skaitomumo ir atgarsio nesukė-
lusių knygų dalimi. Tiesa, ji taip pat vir-
šijo vidurkį ir pagal knygų, patraukusių 
profesionalų dėmesį, skaičių, tačiau net 
ir šiuo požiūriu neprilygo tikslingiausiai 
paramą panaudojusioms leidykloms.

Pažvelgus į leidyklas, kurių atgarsio 
nesukėlusių knygų dalis nesiekė bendro 

gabRieLė gaiLiŪtė-beRnotienė

3 tadas tamošiūnas, irena šutinienė, olga gu-
seva, diana Filipavičienė, „skaitymo mastas, kryp-
tingumas ir poreikiai: sociologinio tyrimo ataskai-
ta“, vilnius: LR seimas, 2005, in: http://www3.lrs.lt/
pls/inter/w5_show?p_r=440&p_d=40090&p_k=1, 
(2015-07-08).dovilė bilkštienė. plaktukas. 2014. drobė, aliejus
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vidurkio, – Tyto albą, Almą litterą, Baltas lankas ir 
Gimtąjį žodį, – pastebimos kelios joms bendros ten-
dencijos. Trys iš jų turi stambių komercinių leidyklų 
reputaciją, tik Gimtojo žodžio leidykla, vėliau įsigyta 
Versus aureus, buvo nedidelė. Jų didžiausia dalis kny-
gų, išleistų su valstybės parama, yra ne menko, o vidu-
tinio skaitomumo. Tai logiška, jei leidykla vadovaujasi 
verslo principais: menkai skaitoma knyga, net ir gavus 
paramą, leidyklai yra nesėkmė ir nuostolis. Didelio ir 
labai didelio skaitomumo knygų taip nedaug, kad ne-
sunku įsivaizduoti, jog jų komercinė sėkmė galėjo būti 
netikėta ir pačioms leidykloms. Stambiosios leidyklos 
apskritai daug labiau linkusios prisiimti atsakomybę 
už savo knygų recepciją ir daug daugiau dėmesio ir iš-
teklių skiria platinimui, visų pirma reklamai, nukreip-
tai į visuomenę. Visų mažiausiai knygų, nesukėlusių 
atgarsio, išleidusi Baltų lankų leidykla taip pat stipriai 
pirmavo ir pagal knygų, sudominusių specialistus, dalį. 
Ko gero, kaip tik šios leidyklos programą būtų galima 
laikyti geriausiai Finansavimo taisyklių kriterijus ati-
tinkančiu pavyzdžiu: dauguma remiamų knygų – vidu-
tinio skaitomumo, beveik nėra menko skaitomumo ir 
atgarsio nesukėlusių, labai didelė dalis knygų domino 
specialistus. Likusių trijų leidyklų santykis su profesio-
naliu vertinimu aiškiai atsainesnis: Tyto alba juos sudo-
minusių knygų dalimi šiek tiek viršijo bendrą vidurkį, 
kitos leidyklos jo nepasiekė.

Tačiau šios leidyklos visos kartu neišleido nė ketvirta-
dalio visų valstybės remiamų knygų. Daugiau kaip pusę 
jų išleido trys leidyklos, pirmavusios pagal atgarsio ne-
sukėlusių knygų dalį savo programoje: LRS leidykla, 
Vaga ir Versus aureus. Šių leidyklų programai būdinga 
tai, kad menkai skaitomų knygų dalis joje didesnė negu 
vidutiniškai skaitomų. LRS leidyklos specialistų dėmesį 
patraukusių knygų dalis didesnė už vidurkį ir panaši į 
Tyto albos, tačiau kitų dviejų šis rodiklis taip pat žymiai 
menkesnis už vidurkį. Kodėl tuomet jos remiamos, ir 
dar dosniau už kitas?

Vienas iš paaiškinimų gali būti palyginti paprastas. 
Jeigu iš paramą gaunančių leidyklų ne tik būtų reika-
laujama finansinės atskaitomybės, bet ir kaip nors ver-
tinama, kiek jų leidybinių projektų atgarsis atitinka 
kriterijus, pagal kuriuos skirstoma parama, leidyklos 
būtų priverstos arba skirti daugiau dėmesio savo išleis-
tų knygų platinimui, arba apdairiau rinktis, kuriuos 
projektus teikti ekspertams svarstyti. Dabartinėje si-
tuacijoje leidykla paramos pinigus gali traktuoti kaip 
pajamas, knyga finansine prasme tuomet greitai atsi-
perka, todėl investuoti į jos platinimą nematoma bū-
tinybės. Kitaip sakant, paradoksaliai parama gali ne 
didinti, o mažinti knygų prieinamumą: investuodamos 

savo pinigus, leidyklos būtų labiau suinteresuotos juos 
susigrąžinti, todėl labiau rūpintųsi platinimu, ir knygos 
tikimybė atsidurti skaitytojų akiratyje būtų didesnė. 

Žinoma, tokių išskaičiavimų atveju negalima atmesti 
galimybės, kad leidžiamos ir akivaizdžiai menko aktua-
lumo knygos, kurių sklaidos vien leidyklos pastangomis 
vis tiek nepavyktų padidinti, o leidėjai arba tai gerai 
supranta ir pasinaudoja proga gauti valstybės finan-
savimą, arba tiesiog nesvarsto knygų aktualumo, nes 
nė neketina rūpintis jų sklaida. Tačiau gali būti, kad 
esama ir sudėtingesnių paaiškinimų, jei atsižvelgsime 
į nuostatas, išsakytas paramą reglamentuojančiuose 
dokumentuose. 

Prieš jų ieškant, prasminga aptarti dar vieną duome-
nų grupę – literatūros premijas. 

LiteRatŪRos pRemijos

Vertindami tais pačiais dviem rodikliais – paminėji-
mas publikacijose ir skolinimasis bibliotekose, matome, 
kad 38 iš 89 literatūros premijomis apdovanotų knygų 
yra menko skaitomumo, 53 iš jų nė karto neaptartos 
mokslininkų.

Be to, lietuvių autorių knygos labai retai laimi dau-
giau negu vieną premiją: Marcelijaus Martinaičio atsi-
minimai Mes gyvenome apdovanota 4 premijomis, dar 
11 knygų yra laimėjusios po dvi premijas, o visos kitos – 
tik po vieną. Kadangi beveik visos lietuviškos literatū-
ros premijos finansuojamos viešosiomis lėšomis (per 
Kultūros ministeriją arba iš savivaldybių biudžetų), jų 
skirstymo tendencijose taip pat reikia ieškoti institucio-
nalizuoto skonio apraiškų.

Apskritai literatūros, o ir kitų kultūros sričių premijų 
nuoseklių ir sistemingų tyrimų esama labai nedaug. Tai 
gali pasirodyti paradoksalu, turint galvoje, kad, pavyz-
džiui, Claire Squires vien Europoje priskaičiuoja esant 
daugiau kaip 600 literatūros premijų4. Tačiau iš tikrųjų 
įvairios premijos ir apdovanojimai yra labai painus ir 
chaotiškas reiškinys, todėl nuosekliai ir sistemingai jį 
aprašyti nėra lengva. Mėgindama pasiūlyti metodologi-
ją, kuri leistų aptarti ir palyginti literatūros premijas, 
Squires išskiria keturis literatūros premijų vaidmenis – 
leidybos, gamybos, platinimo, recepcijos ir išlikimo.

Pirmasis vaidmuo, daugeliu atvejų bent jau dekla-
ruojamas kaip svarbiausias, yra susietas su recepcijos 
faze – įvertinti ir pripažinti literatūros kokybę, ir šiuo 
požiūriu literatūros premijų paskirtis labai panaši į 
kritikos ir apžvalgų. Antrasis, susietas su sklaida, kuri 
suvokiama platesne prasme nei vien platinimas, yra 
apdovanotųjų knygų reklama ir žinomumo didinimas. 
Trečiasis vaidmuo, apie kurį Squires kalba atsargiai, 
teigdama, kad tai dar reikėtų atidžiau patikrinti em-
piriniais tyrimais, yra poveikis knygų išlikimui: esama 
pagrindo daryti prielaidą, kad premijomis apdovanotos 
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4 claire squires, „a common ground? book prize culture in euro-
pe“, in: The Public, 2004, nr. 11 (4), p. 38.
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knygos ilgiau išlieka aktyvioje apyvartoje – jomis il-
giau prekiaujama, jos ilgiau laikosi tarp skaitomiausių 
biblio tekose, o galbūt net dažniau būna įtraukiamos 
į mokyklų ir universitetų programas. Ketvirtasis vai-
dmuo aktualus visoms fazėms, bet labiausiai leidybos: 
tai – pačios literatūrinės produkcijos skatinimas. Tai 
ypač aktualu tais atvejais, kai premija skiriama litera-
tūrai iš aplinkos, silpnos ekonomiškai arba skaitymo 
kultūros požiūriu. Kaip pavyzdžius Squires mini lite-
ratūros premijas ypač skurdiems regionams (Afrikai), 
premijas literatūrai, skirtai paskatinimo ir paragini-
mo itin reikalingoms skaitytojų grupėms (paaugliams), 
arba literatūrai, rašomai mažumų ir nykstančiomis 
kalbomis (pavyzdžiui, katalonų, airių)5.

Tokioje schemoje galima įžvelgti, kad pirmasis, tre-
čiasis ir iš dalies ketvirtasis vaidmenys gana aiškiai 
priklauso nuo antrojo: ir trumpalaikis knygos pripaži-
nimas, ir ilgalaikis jos išlikimas susiję ne su premijos 
gavimo faktu, o su tuo, kaip plačiai sklinda žinia apie 
pačią premiją, jos skyrimą ir įteikimą, o kartu ir apie 
apdovanotąją knygą. Literatūrinei produkcijai skatinti 
premija gali būti aktuali ir kaip finansinė parama (pa-
vyzdžiui, padedanti išgyventi sunkiai besiverčiantiems 
komerciškai nepaklausiems rašytojams), tačiau povei-
kis skaitytojams, jų skatinimas taip pat bus priklau-
somas nuo pačios premijos žinomumo ir per ją – nuo 
apdovanotosios knygos sklaidos. Kitas literatūros pre-
mijų tyrinėtojas Jamesas F. Englishas tai pavadino žur-
nalistiniu kapitalu6. Jis, plėtodamas Pierre‘o Bourdieu 
sociologinę teoriją ir iš jos perimdamas lauko ir kapitalo 
sąvokas, pastebi, kad nors skirtingi laukai generuoja 
skirtingų rūšių kapitalą (t. y. skirtingose veiklos srity-
se yra vertinami skirtingi dalykai ir atitinkamai jų sie-
kiama), laukai niekada nėra iki galo atskirti vienas nuo 
kito, ir todėl skirtingų rūšių kapitalas turėtų būti „kon-
vertuojamas“ iš vienos rūšies į kitą. Įvairios kultūrinės 
premijos, jo nuomone, yra parankiausia ir greičiausia 
priemonė būtent tokiam „konvertavimui“:

Premijos ne tik padeda „išgryninti“ tam tikrus sim-
bolinius turtus (Nobelio laureato knygos, kuriomis 
nebebuvo prekiaujama, staiga pasirodo patraukliais 
naujais raštų leidimais ir verčiamos į visas didžiąsias 
kalbas) ar kultūriškai „išplauti“ tam tikrus ekono-
minius turtus (Nobelio pelnas iš mirtinų sprogmenų 
gamybos konvertuotas į aukščiausių literatūros lai-
mėjimų mantiją; Pritzkerio pelnas iš masinės nykiai 

vienodų Hyatt viešbučių statybos konvertuotas į ar-
chitektūros originalumo ir genialumo simbolį), bet ir 
nuolat užginčyti ir pertvarkyti pačias ribas ir konver-
tavimo kursus, pagal kuriuos vykdomos visos tokios 
transakcijos.7

Būtent kapitalo „konvertavimo“ poreikiu ir premijų 
kaip „konvertavimo“ priemonės universalumu ir pa-
rankumu Englishas aiškina tai, kad pastaraisiais me-
tais įvairių premijų skaičius labai stipriai auga. Tačiau 
premijos padeda „konvertuoti“ skirtingų rūšių kapitalą 
visų pirma todėl, kad suteikia daugybę progų generuoti 
žurnalistinį kapitalą, reiškiantį ne tiek visuotinį pripa-
žinimą ir įvertinimą, kiek tiesiog žinomumą. Premijos 
gali būti teikiamos dideliame, garsiame renginyje ar 
festivalyje ir pasinaudoti jo žinomumu. Garsūs ir gerai 
žinomi gali būti jų steigėjai ir fundatoriai, kurie, teikda-
mi premijas, darosi dar garsesni ir geriau žinomi. Ga-
lima pakviesti premijas skirti garsius komisijų narius 
ir teisėjus, kurie garsins ir premijos vardą. Dažnai ir 
premijų laureatai būna išgarsėję dar prieš tai, kai gau-
na premiją, ir tuomet garsina ir ją. Galiausiai galima ir 
tiesiog kelti skandalus – pavyzdžiui, įžūliai laužyti pre-
mijos nuostatas (ypač veiksminga, kai tai daro garsūs 
komisijų nariai), apdovanoti kontroversišką ir skanda-
lingą laureatą, net pažeisti nusistovėjusias viešo elge-
sio normas premijos teikimo renginyje, be to, galima 
sukelti skandalą ir viešai atsisakius priimti premiją. 
Dar daugiau: premijos didina ir viena kitos žurnalisti-
nį kapitalą, jei kelias premijas gauna tas pats laurea-
tas, – ir tai dažnas reiškinys, kaip pastebi Englishas ir 
kiti tyrinėtojai8.

Squires siūlo tokią matricą literatūros premijoms 
palyginti: reikalavimai nominacijoms, apdovanojimo 
suma, kas premiją administruoja arba funduoja, kokia 
yra nominavimo ir atrankos procedūra. Prie šios mat-
ricos tikslinga pridėti ir apdovanotųjų knygų atgarsio 
rodiklius, naudotus anksčiau. 

Pagrindinių literatūros premijų sąrašas atrodytų 
taip: Juozo Paukštelio, Petro Cvirkos, Ievos Simonai-
tytės, Augustino Griciaus, Gabrielės Petkevičaitės-Bi-
tės, Kazimiero Barėno, Jurgos Ivanauskaitės, Žemai-
tės, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, „Metų knygos“, 
Lietuvos rašytojų sąjungos, „Kūrybiškiausios knygos“ 
ir „Vieno lito“ premija. Keturiomis šio sąrašo premijo-
mis – Jurgos Ivanauskaitės, „Metų knygos“, Lietuvos 
rašytojų sąjungos ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos – 
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5 Ibid., p. 42–43.
6 james F. english, The Economy of Prestige: Prizes, Awards, and the 

Circulation of Cultural Value, cambridge: Harvard university press, 
2005 (kindle).

7 Ibid.
8 jyrki nummi, „Literary prizes and canonization: sofi oksanen’s 

Way to Literary Fame“, (pranešimas, skaitytas jeilio universiteto bal-

tijos ir skandinavijos studijų konferencijoje), 2014-03-15. pranešime 
nagrinėta, kaip palyginti jauna autorė sofi oksanen virto tikra europos 
literatūros įžymybe būtent dėl to, kad buvo gausiai apdovanota pre-
mijomis, ir kaip jos laimėtų apdovanojimų skaičius staigiai augo, nes 
buvo paranku teikti premiją „garsėjančiai“, „daug žadančiai“ ir kitų jau 
apdovanotai rašytojai, šitaip paverčiant ją savo premijos veidu ir didi-
nant pačių premijų sklaidą.
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per tiriamąjį laikotarpį nebuvo apdovanota nė viena at-
garsio nesulaukusi knyga. Dar keturiomis premijomis 
atgarsio nesulaukiančios knygos apdovanotos tik labai 
retai – „Kūrybiškiausios knygos“ (1/7), Kazimiero Ba-
rėno (1/4), Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (2/12), Juozo 
Paukštelio (3/11). Likusių penkių premijų laureatai at-
garsio nesulaukia bene dažniau, negu sulaukia.

Daugiausia labai didelio ir didelio skaitomumo knygų 
yra laimėjusios „Metų knygos“ rinkimus – ir tai nesun-
kiai paaiškinama, turint galvo-
je premijos skyrimo procedūrą, 
kai skaitytojai patys kviečiami 
balsuoti. Tačiau panašu, kad 
visomis kitomis premijomis ti-
krai populiarios knygos apdo-
vanotos tik atsitiktinai ir grei-
čiausiai jos nepadidino savo 
laureatų populiarumo: net ir 
apdovanotos premijomis, kurių 
laureatai dažniausiai sulaukė 
atgarsio, knygos paprastai liko 
vidutinio skaitomumo. 

Kazimiero Barėno, Jurgos 
Ivanauskaitės, Lietuvos meno 
kūrėjų asociacijos, Lietuvos 
rašytojų sąjungos ir „Kūrybiš-
kiausios knygos“ premijomis 
apdovanotos knygos dažniau 
būna paminėtos mokslininkų 
publikacijose negu nepaminė-
tos. Lietuvos rašytojų sąjungos 
premija apdovanotos knygos 
mokslininkų nagrinėtos net 7 
atvejais iš 8.

Premijas tarpusavyje lygi-
nant ne pagal jų atgarsį, o pa-
gal Squires pasiūlytą matricą, 
matyti, kad jos labai daug kuo panašios. Beveik visas 
numatyta skirti naujoms knygoms (išleistoms per pas-
taruosius metus ar dvejus). Dviem atvejais nustatyta 
autoriaus amžiaus riba, t. y. premijos skiriamos jau-
nam autoriui, dar vienu atveju – už pirmąją knygą. 
Trys premijos skiriamos literatūrai kaimo temomis. 
Dviejose formuluotėse minima „meninė branda“, dar 
dviejose – „kūrybiškumas“ ar „originalumas“, taip pat 
dviejose – „lietuviškumas“, vienoje – „moralinės ir dva-
sinės problemos“. Visais kitais atvejais apribojimai no-
minantams įvardyti gana neutraliai ir formaliai (pavyz-
džiui, nurodant žanrą ir išleidimo laiką, bet ne temas ar 
turinio ypatybes).

Beveik visų premijų suma panaši ir svyravo nuo 1000 
iki 5000 litų. Anksčiau originalesnė buvo „Vieno lito“ 
premija, išsiskyrusi ypač maža, simboline apdovanoji-
mo suma, tačiau vėliau nuspręsta, kad ji taip pat turėtų 

būti piniginė. Itin didelių premijų šiame sąraše nebuvo. 
Šio sąrašo sumas gerokai viršytų kai kurių Lietuvoje 
teikiamų premijų (pavyzdžiui, Liudo Dovydėno) pinigi-
nė išraiška, tačiau jų neįtraukėme dėl per menko jomis 
apdovanotų knygų kiekio.

Penkios premijos finansuotos iš rajonų savivaldybių 
biudžetų. Keturiais atvejais premiją teikiančios kultū-
rinės įstaigos ir organizacijos ją finansavo savo lėšomis 
arba kartu su privačiais rėmėjais. Viena premija skirta 

vien iš privačių lėšų (palikimo), o viena – tiesiai iš vals-
tybės biudžeto per Kultūros ministeriją.

Penkiais atvejais nominavimo ir skyrimo procedūra 
viešai nebuvo skelbiama. Dar keturiais atvejais minėta 
tik „komisija“, tačiau niekaip nepaaiškinta, kas ir kokiu 
principu ją sudarė. Visiškai aiškiai ir išsamiai aprašyta 
tik „Kūrybiškiausios knygos“ ir „Metų knygos“ rinkimų 
procedūra. Iš dalies aiški Kazimiero Barėno premijos 
skyrimo procedūra (vis tiek ne iki galo paaiškinta, kas 
parenka komisijos narius), suprantamas ir tiesmukas 
Lietuvos meno kūrėjų asociacijos įvardijimas, kad pre-
miją skiria taryba.

Į akis labiausiai krinta kaip tik įvairūs neaiškumai, 
netikslumai ir nutylėjimai. Remiantis Englisho įžvalgo-
mis, premiją steigiantis asmuo ar institucija, ją skirian-
ti komisija ir į ją surinktos asmenybės, galiausiai pre-
mijos suma, ypač jei ji įžūliai maža ar pasakiškai didelė, 
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gali labai padėti didinti premijos žurnalistinį kapitalą ir 
šitaip leisti jai sėkmingiau siekti jos sumanytojų tikslų, 
t. y. kapitalo konvertavimo. Jei visu tuo nesinaudojama, 
galima nujausti, kad šiomis premijomis kapitalo kon-
vertavimo nesiekiama, kad jų tikslai kokie nors kiti.

Ne apie visas premijas informacija viešai skelbiama 
(arba ji skelbiama fragmentiškai), tačiau tai nėra daro-
ma tyčia. Telefonu apklausti savivaldybių kultūros (ar 
atitinkamų) skyrių darbuotojai, prisistatę kaip atsa-

kingi už premijas ar bent šį tą apie jų teikimą žinantys, 
beveik visais atvejais paaiškino, kas sudarė komisiją. 
Be savivaldybės darbuotojo ar darbuotojų, į ją kartais 
įeidavo vietos bendruomenės atstovas (pavyzdžiui, bib-
liotekininkas ar mokytojas; skiriant Augustino Griciaus 
premiją, dalyvavo Šiaulių universiteto dėstytojai) ir be-
veik visada – LRS arba jos vietinio skyriaus deleguoti 
atstovai. Svarbu pabrėžti, kad premijų nuostatai neįpa-
reigoja savivaldybių atstovų bendradarbiauti būtent su 
LRS. Logiška, kad jos jaučia poreikį į komisiją įtraukti 
ką nors, kas formaliai galėtų būti laikomas literatūros 
ekspertu, ir nėra nepagrįsta to tikėtis iš LRS. Tačiau 
šitaip LRS įgyja galimybę skirstyti beveik visas lite-
ratūros premijas Lietuvoje, kitaip sakant, beveik visos 
premijos atsiduria vienose rankose.

Esama nemenko pagrindo įtarti, kad būtent tuo ga-
lima paaiškinti ir didžiausią lietuvišką neatitikimą su 
įprastais premijų dėsningumais – tai, kad Lietuvoje la-
bai retai laimima daugiau negu viena literatūros premi-
ja. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad dviem premijoms, 

kurių komisijos sudarymo, nominacijų ir laureato rinki-
mų procedūra pati aiškiausia ir skaidriausia bei niekaip 
formaliai nesusieta su LRS, – „Metų knygos“ rinkimams 
ir „Kūrybiškiausios knygos“, arba Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto (LLTI), premijai – tokie dėsningu-
mai kaip tik būdingi: jos, tiesa, gana retai atitenka tam 
pačiam laureatui, tačiau „penketuke“ ir „dvyliktuke“ 
pasikartojimų pasitaiko beveik visada, ir net ne po vie-
ną. Šioms premijoms taip pat būdinga ir pati didžiau-

sia sklaida, pradedant jau vien 
tuo, kad jos teikiamos didžiau-
siame kasmetiniame literatū-
ros renginyje – Vilniaus kny-
gų mugėje. Englishas pabrėžia 
„festivalio“ elemento reikšmę 
premijai, šiuolaikinių kultūros 
premijų šaknis apčiuopdamas 
būtent senovės Graikijos menų 
varžybose9. 

Šitaip suprantant premijas, 
jose svarbus pasidaro ir konku-
rencijos elementas, nesunkiai 
palyginamas su sportu. „Metų 
knygos“ ir LLTI premijų atveju 
šią funkciją atlieka viešai ir iš 
anksto skelbiamas nominacijų 
sąrašas. „Metų knygos“ atveju 
visuomenė ne tik gali, bet ir yra 
intensyviai raginama balsuoti, 
šitaip užtikrinant dar didesnę 
sklaidą, suteikus galimybę įsi-
traukti. Ko gero, panašų daly-
vavimo ir įsitraukimo jausmą 
stambiausių ir garsiausių pa-

saulinių premijų atveju suteikia lažybų bendrovių pri-
imami statymai, t. y. galimybė jei ne balsuoti, tai bent 
spėlioti. Nors „Kūrybiškiausių knygų“ dvyliktukas kol 
kas nėra atsidūręs lažybų bend rovių akiratyje, paskelb-
tas viešai ir pasirūpinus, kad atsidurtų nacionalinėje ži-
niasklaidoje, o ne tik formaliai LLTI interneto svetainė-
je, jis taip pat suteikia galimybę spėlioti (ne tik „sirgti“ 
už savo mėgstamiausią knygą, bet ir mėginti numatyti, 
kaip spręs ir kuo vadovausis komisijos nariai) ir šitaip 
užsitikrina sklaidą ir susidomėjimą. Kitaip sakant, pre-
mijos steigėjas ar teikėjas turėtų būti suinteresuotas 
skelbti nominacijų sąrašą, nes tai didina premijos žino-
mumą. Kodėl tuomet panaši į „dvyliktuko“ procedūra 
netaikoma visoms premijoms?

Englishas taikliai pastebi, kad premijų steigėjai daž-
nai neįvertina administracinio ir komisijos darbo krūvio 
ir toks darbas lieka per menkai apmokamas, o dėl to 
arba dirbamas atmestinai, arba apskritai nepageidau-
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jamas. Tačiau jis aptaria atvejus, kai nominacijų plūs-
ta daug daugiau, negu steigėjo tikėtasi. Keli požymiai 
rodo, kad Lietuvoje gali būti ir priešingai.

Pirma, beveik visų premijų nuostatuose punktas apie 
nominavimą suformuluotas kiek įmanoma plačiau – 
nominuoti gali bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, 
bet kokios įstaigos ar organizacijos, net patys autoriai. 
Petro Cvirkos premijos nuostatuose net įrašyta, kad 
komisija turi teisę svarstyti knygas, kurių jai niekas 
nepasiūlė. Antra, vis daugiau premijų imama teikti ne 
kasmet, o tik kas antrus metus, o atskirais atvejais ir 
dar rečiau, dažniausiai motyvuojant tuo, kad „nepa-
rašoma“ ar „neišleidžiama“ užtektinai „gerų“ knygų10. 
Trečia, esama viešai prieinamų žinių bent apie du atve-
jus, kai premija nebuvo paskirta, nes komisija nepritarė 
vienintelei kandidatūrai, pasiūlytai LRS: 2009 m. Gab-
rielės Petkevičaitės-Bitės premija11 ir 2013 m. Antano 
Baranausko premija12.

Kitaip sakant, jei neskelbiamos nominacijos ir apskri-
tai nesistengiama viešinti premijos teikimo procedūrų, 
galima įsivaizduoti dvi to priežastis, kurios viena kitai 
neprieštarauja, o galbūt viena kitą netgi papildo. Pirma, 
premijos iš tikrųjų nėra teikiamos skaidriai, nominacijų 
jos nepritraukia, o lemiamas balsas komisijose, net jei 
ir sudarytose skirtingų regionų savivaldybių, vis tiek 
priklauso Lietuvos rašytojų sąjungai, šitaip įgyjančiai 
galią skirstyti didžiąją dalį literatūros premijų. Antra, 
premijos, nors ir finansuojamos viešais pinigais, nors ir 
teikiamos bent formaliai viešame renginyje, iš tikrųjų 
yra laikomos ne viešu, o tam tikros uždaros bendruome-
nės, apytiksliai ir bent jau instituciškai sutampančios 
su LRS, reikalu. Tokiame kontekste į akis krinta ir tai, 
kad LRS leidyklos išleistos knygos premijas laimi daug 
dažniau už kitų (43,8% visų premijų).

Žinoma, vis tiek logiška klausti: jei tokios premijos 
pačios nepatraukia niekieno dėmesio ir yra skiriamos 
knygoms, kurios irgi nepatraukia niekieno dėmesio, ir 
jei įmanoma parodyti, kad niekieno dėmesio jomis ir 
nesiekiama, o gal net priešingai, didžiosios visuomenės 
dalies dėmesys niekinamas, – ar premija tuomet vis 
tiek lieka „kapitalo konvertavimo“ priemonė, ar galima 
įvardyti kokį nors kitą tikslą, kurio ja siekiama? Šiuo 
požiūriu itin įdomus pavyzdys yra Jurgio Buitkaus li-
teratūros premija. Ją įsteigė velionio rašytojo Jurgio 
Buitkaus našlė Ineza Juzefa Janonė, norėdama ne tik 
įamžinti vyro atminimą, bet ir „nors minimaliai padė-

ti, nors […] viltį palaikyti“ tiems, „kurie yra nežinomi, 
kurie neprisiplakę prie to elito, ar kitais būdais yra 
siejami visokių kitokių saitų, kurie nėra Rašytojų są-
jungos nariai, bet jie rašo, atsidūrę visokiausiose labai 
sudėtingose situacijose“13. Premija, tiesa, netruko atsi-
durti po LRS sparnu – apie ją skelbiama LRS interneto 
svetainėje ir būtent šiuo adresu priimamos nominacijos, 
o komisiją sudaro LRS nariai. Tačiau išliko nuostata 
„palaikyti viltį“ – nepavyko aptikti viešai skelbiamų 
oficialių premijos nuostatų, tačiau skelbime nurodoma, 
kad „skiriant premiją, bus atsižvelgiama į tai, kad kan-
didatas nė sykio nėra sulaukęs rimtesnio dėmesio bei 
materialinio paskatinimo“14. 

Nors kitų premijų nuostatuose panašių kriterijų ne-
nurodoma, o kartais net priešingai, pabrėžiama, kad 
laureatai gali būti nominuoti ir laimėti premiją ir kitą 
kartą, tai, kaip retai Lietuvoje tas pats autorius laimi 
daugiau negu vieną premiją (gausiausiai, įskaitant Na-
cionalinę kultūros ir meno premiją, apdovanoti Vanda 
Juknaitė ir Henrikas Algis Čigriejus yra laimėję vos po 
6) ir kaip dažnai apdovanojamos atgarsio nesulaukusios 
arba beveik nesulaukusios knygos, leidžia manyti, kad 
iš tikrųjų dauguma premijų Lietuvoje yra „paguodos 
prizai“, saviškių bendruomenės įvertinimas, pripažini-
mas ir „materialinis paskatinimas“ tiems, ko neįvertina 
niekas kitas. Tai reikštų, kad premijų paskirtis labiau-
siai atitinka ketvirtąją Squires išskirtą funkciją – pa-
čios literatūrinės produkcijos skatinimą nepalankiomis 
sąlygomis. Ko gero, premijas teikianti bendruomenė 
jaučiasi gyvenanti ir visomis išgalėmis besistengianti 
išlikti aplinkybėmis, kurias laiko labai nepalankiomis, 
tačiau pati nesutinka dalyvauti „kapitalo mainuose“ su 
kitomis visuomenės grupėmis.

atgaRsio nesuLaukusios  
knygos

Galiausiai prasminga atkreipti dėmesį į atgarsio ne-
sulaukusias knygas ir pamėginti jų turinyje įžvelgti 
tendencijas, kurias būtų galima laikyti konkrečiomis 
institucionalizuoto skonio apraiškomis. Menko skai-
tomumo knygų, apie kurias nebuvo paskelbta moksli-
ninkų publikacijų, bet kurių leidybai buvo skirta vals-
tybės parama, aptikta 133. Iš jų 17 buvo laimėjusios 
bent vieną literatūros premiją. Svarbu pažymėti, kad 
15 buvo išleistos 2012 m., o 6 iš jų nė karto nebuvo pa-

institucionaLiZuotas skonis

10 pvz.: virginijus gasiliūnas, „visiškai tarp kitko: apie premijas“, 
2014-01-13, in: http://virginijusg.blogspot.com/2014/01/570-visiskai-
tarp-kitko-apie- premijas.html, (2015-01-21).

11 daiva baronienė, „premijos vertų rašytojų nerado“, in: Lietuvos 
žinios, 2009-06-19, in: http://www.delfi.lt/pramogos/kultura/premijos-
vertu-rasytoju-nerado.d?id=22722250, (2015-01-21).

12 „šiais metais a. baranausko literatūrinė premija nebus paskirta“, 
in: Anykštėnas.lt, 2013-10-30, in: http://anykstenas.balsas.lt/naujienos/

naujienos_/siais-metais-a.-baranausko-literaturine-premija-nebus-pa-
skirta-72/, (2015-01-21).

13 monika petrulienė, „įsteigta nauja j. buitkaus rašytojų premija“, 
in: Kauno diena, 2014-04-08, in: http://kauno.diena.lt/naujienos/lais-
valaikis-ir-kultura/kultura/isteigta-nauja-j-buitkaus-rasytoju-premija-
317876#.vncZmy58vLu, (2015-02-03).

14 žr. skelbimą LRs interneto svetainėje: http://www.rasytojai.lt/lt/
zinotina/45-naujienos/570-jurgio-buitkaus-literaturine-premija.
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siskolintos iš bibliotekų – labai tikėtina, kad duomenų 
rinkimo metu bibliotekos tiesiog nebuvo spėjusios jomis 
apsirūpinti.

Pirmoji lengvai pastebima šių knygų tendencija yra 
formali. 53 atgarsio nesulaukusios knygos (beveik 40%) 
yra trumposios prozos, o romanai – 44 (33%). Visoje 
imtyje romanai sudaro 56%, o trumposios prozos rinki-
niai – tik 24%. Tokia tendencija – kad romanai skaityto-
jų daug labiau mėgstami negu apsakymai ar novelės – 
yra gerai žinoma pasaulinėje leidyboje. Esama įvairių 
svarstymų, kodėl taip yra15, tačiau čia svarbu tik tai, 
kad lietuviška padėtis šia prasme niekuo ne išskirtinė. 

Dalis atgarsio nesukėlusių knygų – populiarių ir pri-
pažintų autorių, pavyzdžiui, Jurgio Kunčino, Herkaus 
Kunčiaus, Jaroslavo Melniko, Leonardo Gutausko, Gri-
gorijaus Kanovičiaus ir t. t. kūriniai. Visai supranta-
ma, kad tokiems autoriams pasitaiko išleisti vieną kitą 
mažiau dėmesio patraukiančią knygą, ypač jei jie labai 
produktyvūs, ir kartu nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad 
tokios knygos buvo paremtos nepelnytai, mat jei para-
ma skirstoma „leidybiniams projektams“, o ne jau para-
šytoms knygoms, ligtolinė autoriaus svarba ir žinomu-
mas yra visai teisėti kriterijai ją skirti.

Taip pat nesunku suprasti, kodėl atgarsio nesulaukia 
debiutai. Dažnas iš jų yra ir vienintelė autoriaus kny-
ga – kitaip sakant, žmogus pamėgino kurti literatūrą, 
bet nepasisekė, tačiau, ko gero, neverta manyti, kad 
pradedantys rašytojai ar tik mėginantys jais tapti ne-
nusipelno tokios galimybės. Be valstybės paramos tokia 
galimybė, tikėtina, būtų daug sunkiau prieinama, mat 
leidyklos taip pat supranta, kad, imdamosi leisti neži-
nomą autorių, rizikuoja kartu su juo, o parama tokią 
riziką sumažina. Juolab kad tokia rizika gali ir pasi-
teisinti: net ir labiausiai pripažintų autorių daugiausia 
dėmesio paprastai sulaukia ne pirmieji ir net ne anks-
tyvieji kūriniai.

Norint tiksliai identifikuoti ir apibrėžti dar vieną ka-
tegoriją, prireiktų papildomo tyrimo, tačiau esama pa-
grindo įtarti, kad tarp atgarsio (neva) nesulaukusių 
atsidūrė ir tai, ką būtų galima pavadinti kontrkultūri-
ne ar bent jau labai nišine literatūra. Jai būtų galima 
priskirti tokius autorius kaip Tomas Arūnas Rudokas, 
Arūnas Spraunius, Kęstutis Zubka, Tomas Staniulis. 
Šie ir panašūs autoriai gana aiškiai buriasi apie lei-
dyklą Kitos knygos. Tai drastiški literatūros eksperi-
mentai, kuriems būdingos nešvankybės, pornografiniai 
elementai, visokių gyvenimo pakraščių ir padugnių ap-
rašymai, dažnai net su pasimėgavimu – kitaip sakant, 
demonstratyvios pastangos visų pirma eiti „prieš sro-
vę“. Iš dalies būtų galima moralizuoti, kad ėjimas prieš 

srovę savaime nebūtinai yra skaitytojams svarbi lite-
ratūros vertybė, jei juo nieko neteigiama ar tiesiog ne-
turima ko įdomaus pasakyti. Tačiau žvelgiant plačiau, 
teisinga manyti, kad visoje literatūros įvairovėje turėtų 
būti vietos ir tokioms knygoms, jei manome, kad apskri-
tai eksperimentavimas gali būti pavadintas, anot Tomo 
Daugirdo, „gyvybe ir aktualumu“. Juolab kad Kitos kny-
gos ir jų autoriai vis dėlto turi tam tikrą bendruome-
nę – net jei nedidelę statistiškai, tai pakankamai gyvą 
ir veiklią kultūros lauke.

Dar viena nedidelė dalis autorių nesulaukia atgarsio, 
kai atsiduria „ne savo rogėse“. Gintarė Adomaitytė ar 
Gendrutis Morkūnas yra žinomi ir mylimi vaikų rašy-
tojai, suaugusiems rašantys daug rečiau ir, pasirodo, 
daug mažiau sėkmingai. Labai panašiai neretai nu-
tinka ir poetams, ypač jei jie imasi rašyti dienoraščius, 
atsiminimus ar eseistiką. Į tokioms knygoms skiriamą 
paramą galima žiūrėti skeptiškai, bet tenka pripažinti, 
kad tam tikra prasme ji vis dėlto atitinka „kultūrinio 
aktualumo“ kriterijų.

Tačiau apskritai kaip tik autobiografiškumas yra 
pagrindinis atgarsio nesulaukiančių knygų bendras 
vardik lis. Dauguma jų, net jei vadinamos romanais, 
apysakomis, apsakymų rinkiniais, yra autobiografinės 
ir (arba) paremtos keliasdešimties metų senumo atsi-
minimais (ypač mėgstama pasakoti apie savo vaikystę). 
Be to, jų autobiografiškumas anotacijose pabrėžiamas 
kaip privalumas. Problema ta, kad visi autobiografiniai 
žanrai atgarsio prasme yra patys jautriausi žurnalis-
tiniam kapitalui: prisiminimų knygos specialistų aps-
kritai beveik visai nedomina, o skaitytojus patraukia 
tik tuomet, jei autorius jau yra žinomas ir mėgstamas, 
jo gyvenimas išskirtinis, o apie jį pasakojama smagiai 
ir įtraukiančiai (bene ryškiausias pavyzdys – Galina 
Dauguvietytė). „Sodrios kalbos“, dažnai minimos to-
kių knygų anotacijose, nepakanka nei skaitytojui, nei 
specialistui patraukti, o nostalgija savo vaikystei gim-
tajame kaime, žinoma, suprantama, tačiau nėra jokios 
priežasties, kodėl ji turėtų būti įdomi nepažįstamam  
žmogui.

Kaimas ir gyvenimas kaime sovietmečiu ar net tarpu-
kariu – taip pat dažna tokių knygų tema. Tai nesunku 
suprasti, turint galvoje, kaip vėlai ir staiga visi lietu-
viai, ne tik rašytojai, susikraustė į miestus: jei pasako-
jama apie savo gyvenimą ar bent remiamasi asmenine 
patirtimi, statistiškai rašyti apie kaimą beveik neiš-
vengiama. Įdomu, kad kaip tik kaimo (žemės, gamtos) 
garbstymą Daugirdas įvardija kaip vieną didžiausių 
išsaugojimo kultūros „amžinųjų vertybių“, jos šaknis 
aptikdamas sovietmetyje:

Lietuvių savimonei sovietmečiu buvo svetimas indust-
rializuotas ir mechanizuotas miestas. Stipriausia pa-
syvios rezistencijos forma buvo kaimiško gyvenimo, 

gabRieLė gaiLiŪtė-beRnotienė

15 pvz.: Lorin stein, sadie stein, „the state of the short story“, in: 
Publishers Weekly, 2012-10-26, in: http://www.publishersweekly.com/
pw/by-topic/industry-news/tip-sheet/article/54509-the-state-of-the-
short-story.html, (2015-02-03).
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saugančio autentiškas „natūralaus“ žmonių bendra-
vimo vertybes, iškėlimas.16

Žinoma, didžiausia problema ta, kad „industrializuo-
tas ir mechanizuotas miestas“ daugumai lietuvių šian-
dien nebėra svetimas. Priešingai, vis labiau svetimas 
jiems darosi kaimas, ypač sovietinis, mat dabartinėje 
Lietuvoje net ir kaimo žmonių gyvenimas yra pasikei-
tęs. Tad su tokiais prisiminimais ir ilgesiu skaitytojai 
tiesiog negali tapatintis arba, kitaip sakant, jiems stin-

ga „gyvybės ir aktualumo“. Nes argi „gyvybe“ gali trykš-
ti žmogus, kuriam per keletą dešimtmečių neatsitiko 
nieko įdomesnio už vaikystės jaudulius ir nuotykius? 
Tokie kaimiški atsiminimai ar jais pagrįsti apsakymai 
ir romanai sudarė bene didžiausią dalį atgarsio nesu-
laukusių knygų, ir apie juos turbūt drąsiausia būtų pa-
sakyti, kad paramos skirstymo kriterijų (ypač jei juose 
mėgintume įžvelgti viešąjį interesą) jie neatitiko. 

Yra dar dvi kategorijos knygų, dėl kurių paramos 
tikslingumo taip pat galima suabejoti. Pirmoji – net ne 
rinkiniai, o kratiniai, į kuriuos sudedamos apybraižos, 
dienoraščių ištraukos, periodiniuose leidiniuose spaus-
dinti esė ar straipsniai, imti ir duoti interviu. Iš esmės 
tai – knygos-paminklai, dažnai rengiamos pagyvenusių 
autorių, bet dažniausiai vis dėlto „prie gyvos galvos“. 
Su jomis susijusios panašios problemos kaip ir su prisi-
minimais: jeigu pats autorius neturi pakankamai žur-
nalistinio kapitalo, jis negali būti įdomus skaitytojams, 
o specialistų nedomina beveik a priori.

Antroji – tai, kas paprastai vadinama „esė“ arba „pub-
licistika“, bet iš tikrųjų teisingiau turėtų būti vadinama 
„pamokslais“. Jų bėda dažniausiai yra tai, kad pamoks-
lautojai neturi kuo daugiau pasiremti kaip tik savo as-
menybės svoriu: jų įžvalgos dažnai paviršutiniškos, o 
argumentacija silpna. Turbūt dar labiau jų patrauklu-
mui kenkia tai, kad jie dažniausiai nieko neteigia, o tik 
smerkia, piktinasi arba apgailestauja. Savaime toks pa-
mokslavimas nebūtinai turi būti niekam nereikalingas, 
net priešingai – jis labai paplitęs periodinėje spaudoje, 
televizijoje, radijuje, tačiau tokių knygų autoriams ir vėl 
pristinga žurnalistinio kapitalo konkuruoti su masine 
žiniasklaida. 

meno kŪRėjų iR jų oRganiZacijų 
įstatymas

Nesant atgarsio nesukėlusių knygų atrinkimo pro-
tokolų, tenka ieškoti kitokios medžiagos, rodančios jų 
vertinimą. Meno kūrėjų santykius su valstybe Lietu-
voje reg lamentuoja Meno kūrėjų ir jų organizacijų įsta-
tymas17. Nuo nepriklausomybės paskelbimo yra pa-
rengtos keturios šio įstatymo redakcijos. Apibendrintai 
galima teigti, kad įstatymo turinys ir jo raida kelia daug 
problemų, tačiau čia atkreipsime dėmesį tik į vieną iš 
jų – pačią didžiausią: mėginimą įstatymu įtvirtinti tai, 
kad meno kūrėjo statuso, o kartu ir finansinės valstybės 
paramos nusipelno ne visi, užsiimantieji meno kūryba, 
o tik atrinktieji pagal tos kūrybos vertę ar kokybę.

institucionaLiZuotas skonis

dovilė bilkštienė. gandras. 2015. drobė, aliejus

16 tomas daugirdas, Sparnuoto arklio dantys: Šiuolaikinės Lietuvos 
kultūros profiliai, vilnius: naujasis židinys-aidai, 2008, p. 96.

17 Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir jų organizacijų įstatymas 
(Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų sta-
tuso įstatymas) (žin., 1996, nr. 84-2002; 2004, nr. 153-5573; 2010, 
nr. 137-7002).
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Taip elgiantis, logiška manyti, vadovaujamasi prie-
laida, kad meno vertė yra pastovus ir aiškiai apibrėžia-
mas dydis, o vertintojų profesionalumas, suprantamas 
kaip išsilavinimas ir „pažinimo plėtojimas“, suteikia 
galių tą dydį neginčijamai nustatyti. Tačiau iš tikrų-
jų literatūros ar meno teorijose nėra vienos atskaitos 
sistemos, kaip vertinti meno kokybę. Nė nežiūrint to, 
kad daugumoje teorinių ir empirinių meno tyrimų 
vertės klausimas apskritai nekeliamas. Net ir tada, 
kai apie jį kalbama, neįmanoma išvesti vieno apibrė-
žimo, kas sudaro meno vertę. Tad paradoksaliai kuo 
labiau išsilavinęs ir geriau susipažinęs su atitinkama 
sritimi bus meno vertintojas, tuo mažiau užtikrintas 
jis jausis, nustatydamas konkretaus kūrinio meninę  
vertę. 

O turint galvoje, kad iš esmės visas meno vertinimas 
įstatymu patikėtas pačių meno kūrėjų organizacijoms, 
atsiranda labai didelė konformizmo tikimybė. Pavir-
šutiniškai žiūrint, konformizmas gali būti socialinis: 
nesant aiškių kriterijų ar atskaitos sistemos, kaip ver-
tinti meno kokybę, ja prisidengus, iš tikrųjų įvertinami 
tiesiog asmenys už savo asmenines savybes ar, galimas 
daiktas, ir santykius su vertinančiomis galiomis. Tačiau 
labiau įsigilinus, tikėtinas ir skonio konformizmas: jei 
visas vertinimas sutelktas vienose rankose (nors ir ko-
lektyvinėse), gali būti, kad ten ims dominuoti tam tikras 
skonis ar požiūris į meną, jo vertę ir funkcijas vietoje 
reprezentatyvios nuomonių įvairovės, kurios iliuziją 
mėginama sudaryti vertinimo „profesionalumu“. 

Šioje vietoje dera bent trumpai apžvelgti įstatymo ir 
su juo susijusios institucionalizuotos meno vertinimo 
tvarkos atsiradimo aplinkybes ir raidą: nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimas buvo didelis socialinis 
lūžis, taip pat ir meno bei menininkų gyvenime, todėl 
į jį neatsižvelgti būtų neteisinga. Be to, būtent to meto 
lūkesčiai, nuogąstavimai ir poreikiai gali padėti paaiš-
kinti bent kai kurias prieštaringas ar neįgyvendinamas 
įstatymo nuostatas.

Archyvinius pereinamojo laikotarpio Rašytojų sąjun-
gos dokumentus nagrinėjusi Milda Keturakytė pastebi, 
kad sąjungai sovietmečiu buvo priskirta galia suteikti 
teisę vadintis rašytoju:

Rašytojai legaliajame oficialiajame lygmenyje, pagal 
sovietinės ideologijos taisykles, už Rašytojų sąjungos 
ribų neegzistavo. Rašytojų sąjungos galią suteikti 
titulą „rašytojas“ patvirtina ir jos veiklos dokumen-
tuose vis pasikartojantys teiginiai, jog vienas ar kitas 
individas, tapęs nariu, įgaus pasitikėjimo bei dirbs 
dar kūrybiškiau, nes bus rašytojas [...].18

Į akis krinta akivaizdus Keturakytės minimos sąjun-
gos galios suteikti teisę net vadintis rašytoju tęstinu-
mas dabartiniame įstatyme, kuriame meno kūrėjas taip 
pat yra ne tas, kuris kuria meną, o tas, kuriam yra insti-
tucionalizuotai (visų pirma atitinkamos sąjungos) toks 
statusas suteiktas. Toks tęstinumas dar labiau išryškė-
ja, palyginus su laisvojo pasaulio menininko samprata:

„Menininkas“ reiškia žmogų, kuris kuria, kūrybingai 
atlieka arba perkuria meno kūrinius, kuriam meninė 
kūryba atrodo esminė jo gyvenimo dalis, kuris šitaip 
prisideda prie kultūros ir meno raidos ir kuris yra 
arba siekia būti pripažintas menininku, nepriklauso-
mai nuo to, ar jis yra saistomas kokių nors darbo ar 
narystės santykių. (kursyvas mano, – G. G.-B.)19

Didžiausias šio apibrėžimo skirtumas nuo lietuviško-
jo įstatymo yra tai, kam priskiriama galia suteikti me-
nininko vardą. UNESCO rekomendacijoje tokią galią 
turi pats žmogus, kuriam meninė kūryba yra svarbi ir 
kuris pats nori vadintis menininku. Lietuviškas įstaty-
mas tokią galią iš žmogaus kėsinasi atimti ir perduoti 
institucijai, ir šis modelis aiškiai yra paveldėtas iš laikų, 
kai buvo manoma, kad žmogus apskritai labai mažai ką 
gali spręsti net ir apie save. Toks modelis demokratinė-
mis sąlygomis iš tikrųjų tiesiog neveikia būtent dėl to, 
kad jomis esminio (apsi)sprendimo galia tenka asme-
niui, o ne institucijoms.

Panašaus tęstinumo apraiškų galima aptikti ir me-
nininkų (su statusu ar be) santykiuose su valstybe. 
Soviet mečiu kūrėjai buvo visiškai priklausomi nuo vals-
tybės finansiškai (įskaitant, pavyzdžiui, butus ar poilsio 
keliones), iš esmės labai panašiai, kaip visi kiti nedemo-
kratiškos šalies piliečiai. Tačiau iš protinį ar kūrybinį 
darbą dirbančiųjų buvo reikalaujama ir intelektualinio 
indėlio į valstybės gyvenimą, o tą indėlį labai stipriai ri-
bojo dominuojanti ideologija. Konkrečių strategijų, kaip 
tokius reikalavimus atitikti, būta įvairių, tačiau mums 
svarbu viena: sovietmečiu iš esmės nebuvo įmanoma 
valstybės atžvilgiu neutrali kūryba. 

Lūžio metu, iškilus reikalui naujai apibrėžti santy-
kius su nauja valstybe, rašytojai ir kiti menininkai ne-
turėjo jokių kitokių santykių su ja pavyzdžio, modelio ar 
patirties. Įvairiomis progomis apsvarstydami, koks bus 
rašytojų ir Rašytojų sąjungos vaidmuo atkurtoje nepri-
klausomoje Lietuvoje, viešai pasisakę literatai nuolat 
grįždavo prie „moralės“, „dvasingumo“, „tautos ugdymo“ 
vaidmens. Tiesa, būta pakankamai racionalių vertini-
mų, pavyzdžių ir pasiūlymų, kuo būti ir kaip tvarkytis 
Rašytojų sąjungoje, atsisakant, anot Vlado Braziūno, 
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18 milda keturakytė, Rašytojų sąjunga ir rašytojas Lietuvoje 1984–
1994 m.: bakalauro darbas, vilnius: vilniaus universitetas, istorijos fa-
kultetas, 2014, p. 13.

19 unesco rekomendacija dėl menininkų statuso, belgradas, 1980-
10-27, in: http://portal.unesco.org/en/ev.php-uRL_id=13138&uRL_
do=do_topic&uRL_section=201.html, (2014-07-30).
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„Rašytojų ministerijos“ funkcijų. Galima rasti net vi-
sai konstruktyvių pasiūlymų tapti tiesiog profsąjunga, 
tvarkančia praktinius, o ne kūrybinius reikalus20.

Tačiau į tokius pasiūlymus nebuvo atsižvelgta ir įsta-
tyme galiausiai vis dėlto buvo įtvirtintos sąjungų funk-
cijos vertinti ir teikti statusą. Tai būtų galima aiškinti 
tuo, kad šios diskusijos vyko greta labai didelių įtampų, 
tarp kurių greitai ir stipriai išryškėjo ir finansiniai klau-
simai. Rašytojai 1990–1991 m. spaudoje derėjosi dviem 
frontais: su valstybe, sukėlusia jiems daug nerimo visų 
pirma ankstyva Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 
redakcija, kurioje jokių išlygų kūrybinėms profesijoms 
nebuvo numatyta, bei atskirų politikų pasisakymais 
prieš bet kokią paramą kultūrai ar menams, manant, 
kad šie privalą savarankiškai išsilaikyti laisvosios rin-
kos sąlygomis21; su leidyklomis, kurios ir pačios atsidū-
rė keistoje padėtyje, vis dar būdamos neprivatizuotos ir 
priverstos dirbti planinės ekonomikos sąlygomis (o tai 
reiškė, pavyzdžiui, kad ne tik stokojo pinigų visai savo 
veiklai, bet ir turėdavo ribotą kiekį popieriaus knygoms 
spausdinti), bet kartu, nelikus cenzūros, pajutusios ga-
limybę ir net būtinybę pragyvenimui užsidirbti, pačios 
spręsdamos, ką joms leisti22. Nesunku įsivaizduoti, 
kad tokioje, ko gero, staigios ir netikėtos konkurencijos 
situa cijoje „komercinė“, „masinė“ literatūra ar „kičas“ 
imti suvokti kaip didelė grėsmė „tikrai“ literatūrai.

Tuomet užtikrinti „teisingų“, „vertų“ ar tiesiog „savų“ 
rašytojų materialinę padėtį ir teises derybose su leidyk-
lomis ar su vyriausybe paradoksaliai pasidarė Rašyto-
jų sąjungos reikalas. O juk vertinantis (kas „teisingi“) 
vaidmuo tinka tik tuo atveju, jeigu esama vieningo ir 
privalomo vertinimo kriterijaus, koks Sovietų Sąjungoje 
buvo socrealizmas ir kiti cenzūros reikalavimai. Demo-
kratinėje valstybėje, pripažįstant skonių ir nuomonių 
įvairovę, neįmanoma sutarti ne dėl paties vertinimo, 
bet būtent dėl vertinimo kriterijų ir pagrindo, arba dėl 
jų sutarti gali tik tam tikra riboto dydžio bendraminčių 
bendruomenė, kokia galiausiai ir tapo Rašytojų sąjun-
ga. Galiausiai susiklostė ir buvo įtvirtinta lietuviška-
jame įstatyme situacija, kai LRS (kaip ir kitos meno 
kūrėjų sąjungos) prisiėmė arbitro vaidmenį ir neliko 
nešališka literatūros kokybei. Tačiau tai, viena vertus, 
reiškia, kad ji negali atstovauti visų rašytojų intere-
sams, nes ne visus laiko vertais narystės (ir teisės va-
dintis „rašytoju“), kita vertus, ji neturi galių savo skonio 
sprendimų įgyvendinti tokiu visuotiniu mastu, į kokį 
pretenduoja, remiantis įstatymu.

institucionaLiZuotas skonis

išsaugojimo kuLtŪRa

Parankus būdas sistemingai apibūdinti nuostatas, 
sudarančias institucionalizuotą skonį ir įtvirtintas įsta-
tyme, yra Daugirdo vartojama sąvoka išsaugojimo kul-
tūra. Tai kultūra, kuri „siekia išgryninti palikimą ir 
tradiciją nuo esamų ar numanomų svetimkūnių ir nau-
jovių. Pokyčiai ir naujumas šiai kultūrai atrodo des-
truktyvūs ir vengtini“23. Be to, ji

brėžia labai aiškų skirtumą tarp vertybes suvokti ga-
linčio „kultūros elito“ ir masių. Išsaugančios kultūros 
elitas neišvengiamai reiškia pretenzijas į autoritetingą 
sprendimą dėl to, kas kultūroje turi būti priimta ir iš-
saugota, o kas – atmesta. Jie taip pat nemažai dėmesio 
skirs galimai naujų elito narių atrankai, į savo tarpą pri-
imdami vien tuos, kurie pateisins kultūrininkų vardą.24

Būtent toks elitas meno kūrėjų sąjungų pavidalu 
įtvirtintas ir Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatyme. 
Galiausiai „[i]šsauganti kultūra deklaruoja pati iš savęs 
kurianti tikslus visuomenei, kuriuos ši turinti įgyven-
dinti (arba žlugti). Ši kultūra save sieja su visuomenės 
gerinimo, jos vedimo prie neva tikrųjų vertybių misija. 
Į visuomenę ji žvelgia kaip į gryną medžiagą, kurią rei-
kia perkurti“25. Atsižvelgus į pirmųjų nepriklausomy-
bės metų sumaištį ir įtampą, tokios kultūros sampratos 
susiklostymas yra dėsningas ir gal net neišvengiamas. 
Tačiau ji turi ir išvirkščiąją pusę:

Išsauganti kultūra pasiekia kultūros lauko stabilumo, 
tačiau tam paaukoja gyvybę ir aktualumą. Ji įsikuria 
anapus gyvenimo kasdienybės, muziejuose, iškilmin-
guose ritualuose ir gyvenimo praktikose. Ji nesugeba 
gyventi dabarties laike, suvokti jo sudėtingumo, atlikti 
jokių „sintezių“, visais būdais siekia aptikti „grynumo“ 
šaltinius ir juos išvalyti nuo vėlesnio laiko nuosėdų. Ji 
rizikuoja būti įdomi bei suprantama vien mažai daliai 
„elito“, kuris likusiai visuomenės daliai bus panašesnis 
į privilegijuotos padėties siekiančius reakcionierius nei 
į kultūrinį darbą dirbančius kūrėjus.26

Būtent „gyvybės ir aktualumo“ atsisakymas tokią 
kultūrą atskiria nuo platesnės visuomenės. Tačiau toks 
atsiskyrimas paradoksaliai išsaugo pačią išsaugojimo 
kultūrą. Jei jos pretenzijos į autoritetą pasiekia net 
įstatymų lygmenį (nė neminint valstybės, t. y. visų mo-

20 [Rašytojų apklausa prieš Rašytojų sąjungos suvažiavimą], in: Lite-
ratūra ir menas, 1990-12-08.

21 pvz.: vytautas martinkus, „atsargiai: ius scriptum“, in: Literatūra ir 
menas, 1990-07-28; marcelijus martinaitis, „ubago lazdos mokestis“, 
in: Literatūra ir menas, 1990-07-28.

22 vladas braziūnas 1991 m. Literatūroje ir mene apie leidyklas para-
šė seriją straipsnių ir pokalbių su kitais rašytojais ir leidėjais, galiausiai 

spalio 24 d. buvo surengta ir jų diskusija žodžiu, taip pat perspausdin-
ta Literatūroje ir mene.

23 tomas daugirdas, op. cit., p. 83–84.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid., p. 85–86.
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kesčių mokėtojų, pinigų), jos galėtų būti nuolat kves-
tionuojamos ir tuomet privalėtų teisintis ir rasti argu-
mentų autoritetui pagrįsti. Šitaip išsaugojimo kultūra 
būtų priversta save reflektuoti kaip visos kultūros ir 
visuomenės gyvenimo dalį ir atgautų gyvybę ir aktua-
lumą, ko gero, tam paaukodama „amžinąsias vertybes“. 
Tačiau ji mieliau renkasi „tylaus kankinio“ laikyseną: 
nors Daugirdas teigia, kad „kūrėjai ir palaikytojai inte-
lektualai, kraunantys savo interesus, laiką, pastangas, 
kūrybines galias ant kultūros aukuro, reikalauja išskir-
tinės nepašvęstųjų pagarbos savo asmeniui“27, iš tikrųjų 
jie dažniau ne aktyviai reikalauja, o pasyviai apgailes-
tauja ar piktinasi, tokios pagarbos nesulaukdami, – net 
jei ir viešai, tai tik ribotą bendraminčių auditoriją pasie-
kiančiuose forumuose. 

Kitaip sakant, panašu, kad praėjus didžiausio nerimo 
ir pertvarkų metui, nusistovėjo tam tikra pusiausvyra. 
Išsaugančiosios kultūros atstovai įstengė pasirūpinti 
tuo, kas jiems svarbiausia, – oficialiu pripažinimu sta-
tusais ir įstatymine sąjungų įtaka bei pakankamu savo 
veiklos finansavimu. Tačiau dėl to jie atsisakė tikro gy-
vos kultūros autoriteto. Užtat jos yra iš esmės toleruoja-
mi – net jei retsykiais būna viešų įgėlimų, o kartais net 
įžūlių ar užgaulių abejonių jų kompetencija ir padėtimi, 
beveik nepasitaiko rimtų priekaištų ar mėginimų tą pa-
dėtį (visų pirma teisinę ir finansinę) keisti. 

Paradoksalu, bet moralinio visuomenės pripažinimo 
stoka yra būtina prielaida, kad „išsaugotojai“ galėtų 
jaustis išskirtiniai: juk „išsaugojimo kultūrą“ grindžia 

27 Ibid.
28 valentinas sventickas, „kam jo reikia, to granausko?“, in: Litera-

tūra ir menas, 2013-11-29, in: http://literaturairmenas.lt/2013-11-29-nr-
3451/1308-lm-pastas/2025-valentinas-sventickas-kam-jo-reikia-to-gra-

nuostata, kad ne bet kas gali suprasti tikrąsias kultūros 
vertybes. Užtat autoriteto nepripažįstantieji be vargo 
priskiriami „masėms“, kurios ir negali jo pripažinti, nes 
būtinai yra tamsios ir neišmanėlės, o pripažįstantieji tuo-
jau atpažįstami kaip savi ir priimami į „elitą“. Kūrybos 
ar kūrėjų vertinimas apverčiamas aukštyn kojomis: tas, 
kas vertina nepriimtinai (t. y. nepalankiai), tiesiog laiko-
mas neišmanančiu „vertybių“ ir todėl apskritai nekom-
petentingu vertinti. Pavyzdžiui, buvęs LRS leidyklos va-
dovas ir literatūros kritikas Valentinas Sventickas šitaip 
skundėsi dėl to, kad jo leidykloje leista Romualdo Gra-
nausko knyga nebuvo įtraukta į „Metų knygos“ rinkimų 
penketuką: „[N]uolat literatūros procesus analizuojantys 
literatai ir kritikai [...] dabar labai nori [...] plėsti pasi-
rinkimo lauką, įvesti naujų pavardžių, įpiršti supratimą 
naujai ir kitaip. Suprantama, banali, lengvai paaiškina-
ma nuostata. Bet vertybių supratimą ji užteršia“28.

Čia įžvelgtina įdomi tokių nuostatų paralelė su lai-
ke tolimu Samuelio Tayloro Coleridge’o veikalu Lite-
ratūrinės biografijos (Biographia Literaria), kuriame 
romantinė „genijaus“ samprata apibūdinama taip: „Vi-
duje užtikrinti amžina šlove, jie, regis, trumpalaikei re-
putacijai išlikdavo abejingi arba nuolankūs“29. Tačiau 
Coleridge’o atsainaus genijaus pasitikėjimas savimi 
pasireiškia linksmumu ir geranoriškumu kitiems kūrė-
jams, o „išsaugotojai“ dažniau apgailestauja, priekaiš-
tauja ir piktinasi. Tai leistų įtarti, kad labiau tikėtinas 
jų santykis su pasauliu ir aplinka yra nulemtas baimės, 
o ne pasitikėjimo savimi.

nausko, (2014-08-13).
29 samuel taylor coleridge, Biographia Literaria, ii sk., in: http://

www.gutenberg.org/files/6081/6081-h/6081-h.htm#link2HcH0002, 
(2014-08-08).

	

Alvydas jokubaitis

FILOSOFAS KALTINA 
MOKSLININKuS
Arba kas blogai su politikos mokslu?

lus ir gyvas poleminis svarstymas: Argi politikos mokslas yra neutralus pažinimo įrankis? Kaip šis mokslas 
keičia kasdienį politikos suvokimą? Kokią politikos sampratą jis siūlo? Savąja politikos mokslo kritika 
jokubaitis siūlo novatorišką žvilgsnį į žmogaus mokslų prigimties, esmės ir paskirties klausimus.

Filosofas kaltina mokslininkus, arba Kas blogai su politikos mokslu? yra šviežias, 
aktualus ir provokuojantis žvilgsnis į gamtos mokslo kuriamą pasaulėžiūrą, 
kuri ekspansyviai veržiasi į kitas žmogiškojo patyrimo sritis. Autorius užsimoja 
atskleisti moderniojo politikos mokslo pamatuose glūdinčią filosofiją, įvardy-
damas jos prielaidas ir išryškindamas svarbiausius požymius. Tai fundamenta-
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Postidealizmo kultūrinėje terpėje sakomės neberandan-
tys herojų, nes mūsų visuomenei nebereikia heroizmo, 
arba tiksliau – pernelyg sunku nuspėti, kas gali tapti 
pagarbos, pripažinimo, susižavėjimo, naujų judėjimų 
pradžios ar senųjų tradicijų atgaivinimo varikliu. Todėl 
kartais ima atrodyti, kad tokia kibirkštimi kasdienybės 
pilkumose gali tapti bet kas. Informacijos perviršio lai-
kais galime keisti savo elektroninių viršelių nuotraukas 
kas dieną – pagal nuotaiką, orus, politinę situaciją ar 
estetinės kultūros skandalus. Ir čia istorijų pasakoji-
mai suteikia tam tikrą atsipeikėjimo nuo nepaliaujamos 
kaitos įspūdį: žvilgterėję, kaip buvo, suprantame, kad 
nieko naujo po šia saule, kad tas buvo ir yra esmingiau-
sias visų įvykių matmuo. Pastovumo kaip užuovėjos 
jausmas yra magiškas, leidžiantis intelektualams tyliai 
kiurksoti savo minčių užutėkiuose netgi didžiųjų pasau-
lio kataklizmų akivaizdoje, nesureikšminant aplinkos 
vyksmų. Bet šis pastovumo troškimas turi savo prieš-
priešą – veiksmo siekį, gal net galėtume tai pavadinti 
senoviniu žodžiu aktingumas. Aršiai ginti savo pilieti-
nę ir asmeninę poziciją – tai kita išgyvenimo strategija. 
Tuomet, įsisukus į privalomo valios veiksmo ratą, nere-
tai tenka rinktis vėl ir vėl iš naujo, galvoti apie pasirin-
kimo kainos ir išgyvenimo trukmės santykį, sverti juos 
vertybių, tikėjimų, pažiūrų svarstyklėmis. Apie tokias 
svarstykles ir yra šis tekstas. Taip pat – apie vieną žmo-
gų ir kelias Lietuvas, kuriose jam teko apmokėti savo 
pasirinkimų sąskaitas.

Bronio Railos likimas ir pažiūros sunkiai įtelpa į ko-
kias nors nagrinėjimo schemas, taigi kad ir punktyriš-
kai, tačiau nupasakoti jo idėjų istoriją yra nemenkas 
iššūkis. Nors beveik pusšimtį metų (nuo 1948 m. iki 
mirties 1997 m.) pragyvenęs JAV, Raila istoriškai įdo-
mus ne tik kaip visuomeniškai aktyvus ir kultūriškai 
produktyvus lietuvių išeivijos veikėjas. Pirmiausia jis 
išsiskiria kaip skirtingų valstybingumo ideologijų pro-
paguotojas. Raila yra aktyviai bendradarbiavęs su Tre-
čiu frontu, vėliau tapęs tautininkų, pronacionalcosialis-
tų, o galiausiai – lietuvių išeivijos liberaliosios krypties 
ideologu. Per gyvenimą jis spėjo pereiti ypač platų atsi-
vertimų, išsižadėjimų ir idėjų kaitos lauką. Pažvelgus į 

bRonys RaiLa – pRoFesionaLaus 
ideoLogo pamokymai 

Monika Šipelytė

tą lauką kyla minčių apie intelektualo tapatybės trapu-
mą bei sąlygotumą, žmogaus prisitaikėliškumo lygme-
nis, o tai juk aktualu visais laikais.

Raila buvo vienas keisčiausių išeivijos intelektualų, 
išleidęs keliolika knygų, daugiausiai – straipsnių rinki-
nių. Uoliai užrašinėjęs kasdienes mintis, dažnai balan-
savęs ties grafomanijos riba, jis paliko neįtikėtinai platų 
egodokumentinį paveldą, kurio panaudojimo moksli-
niams tikslams menkumas jau senokai verčia stebėtis. 
Tomas Venclova apie tai yra pasakęs:

Raila – itin savotiško literatūrinio likimo žmogus; dėl 
savo gyvenimo vingių jis kažkaip išsprūdo iš akių vi-
siems kritikams. Lietuvoje jo darbų turbūt niekas ne-
nagrinėja ir tikriausiai dar ilgai nenagrinės. Išeivijoje 
visi jį pažįstame kaip produktyvų polemistą, įvairiau-
sių kontroversijų šaltinį, kartais netgi sąmoningą tu 
kontroversijų kurstytoją. O juk Bronys Raila buvo ir 
poetas; ir visiškai neblogas, šiaip ar taip vienintelis 
toks mūsų literatūroje.1

Mūsų gi pagrindinis tikslas – patyrinėti, ką iš šio „ne-
blogo poeto“ galima patirti apie politiškumą? Nesileis-
dami į išsamią idėjų istorijos analizę čia pirmiausia 
nusitaikysime į išeivijoje turėtą valstybės sampratą, 
kartu aptardami Railos „pamylėtas“ ideologijas, pamė-
gindami nustatyti aiškesnius jo turėtos Lietuvos vizijos 
kontūrus. Ar, nepaisant ideologinės kaitos, ji buvo svar-
bi ne tik kaip buvusi gyvenimo patirtis, bet ir kaip dar 
kartą galinti įvykti tikrovė?

kas, jeigu RaiLa buvo komunistas?

Dar jaunas, vos dvidešimties sulaukęs studentas hu-
manitaras Bronys Raila2 1930 m. ėmė aktyviai bend-

atmiNtis

1 tomas venclova, „apie Trečią Frontą – be pagiežos“, in: tomas 
venclova, Vilties formos: Eseistika ir publicistika, vilnius: Lietuvos ra-
šytojų sąjungos leidykla, 1992, p. 307.

2 bronys Raila gimė 1909 m. kovo 10 d. (bronys Raila, asmens byla, 
in: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, (toliau – LCVa), f. 631, ap. 7, 
b. 3674, l. 14ap–15).
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radarbiauti naujai susikūrusiame kairiosios minties 
leidinyje Trečias frontas, drauge su Antanu Venclova ir 
Petru Cvirka, vėliau pratęsusiais marksistų karjeras. 
Jaunatviško maksimalizmo ir smagaus studentavimo 
laikas tuomet buvo neįsivaizduojamas be glaudžių są-
sajų su literatų misija auklėti visuomenę. Todėl visi, 
norėjusieji tapti rašytojais, turėjo rinktis kokią nors 
pasaulėžiūrinę ar bent jau literatūrinę kryptį. Štai jau 
pirmajame leidinio numeryje randame Railos tekstą 
„Autoportretas“, kuriame jis apibūdina Lietuvos kultū-
ros statybą ir savo norą aktyviai veikti joje3. Eilėraštis 
pilnas jaunatviškų socialdemokratinių idėjų, kurias per 
porą žurnalo gyvavimo metų Raila reiškė gana nuosek-
liai ir su didžiu užsidegimu. Kairuolišką entuziazmą ne-
blogai atspindi ir Trečio fronto nuveikti darbai: kandūs 
vieši pasisakymai, demonstracijų organizavimas, riau-

šės, nepaklusimas universiteto valdžiai4. Vėlesniuose 
numeriuose „komunisto“ tekstai stebina taiklia „bur-
žuazinės“ santvarkos kritika, piktdžiugiška ironija, ku-
rios pilnai nepajėgia užgožti net ideologiniai aktyvizmo 
štampai. Pagal modernizmo kanonus eiliuotuose Railos 

posmuose skleidžiasi nemenkas pasaulinės literatūros, 
politikos, sociologijos išmanymas5.

Nei savo turiniu, o tuo labiau forma, Trečias frontas 
tikrai nebuvo komunistinis leidinys, juolab nepropaga-
vo svetimos valstybės ideologijos perėmimo6. Socialis-
tinė visuomenės kritika čia pateikiama atskiesta šiek 
tiek naiviomis utopinės visuomenės idėjomis, tačiau 
tuo metu tai nebuvo Cvirkos, Venclovos, Korsako ar 
kitų veikėjų „idėjinis pikas“, komunistinės propagan-
dos štampai, kokius jie demonstruos vėliau7. O Raila čia 
iškyla kaip kairiųjų pažiūrų studentas, labiau norintis 
išmokti įtaigiai rašyti masėms, negu susitapatinti su 
kuria nors iš marksizmo krypčių8. Taigi Trečio fronto 
komunizmas 1930 m., matyt, buvo panašaus lygio į to 
paties meto Antano Smetonos „fašizmą“, nors į prieši-
ninkus svaidyti skambius epitetus tarpukario spaudoje 
buvo nevengiama bet kuria proga, ir Railos pavyzdys 
čia tik viena iliustracija9. Tiesa, pats jis įvardija, kad 
1931 m. gegužės pabaigoje išėjęs penktasis (ir paskuti-
nis) Trečio fronto numeris,

virsdamas iš esmės kairiausiu politiniu ir ideologiniu 
sąmokslu, jis pamiršo savo lietuvišką berną ir jo lite-
ratūrą, užsimodamas paversti ją „darbo klasės kovos 
įrankiu“. Tatai iš tikrųjų buvo ne tik mirtis literatū-
rai, bet jau prieangis į bolševikinį kelią.10

Tik tas didysis šuolis į dar „pažangesnę literatūrą“, 
padedamas Salomėjos Nėries, Teofilio Tilvyčio ir kitų 
perbėgėlių, turėjo vykti žurnalo Nr. 6–7, kuris taip nie-
kada ir nepasirodė11. Tad po 30 metų rašytą Railos iš-
pažintį derėtų vertinti labiau kaip paaiškinimą to, kas 
anuo laiku nebuvo nei taip trokštama, nei juolab nuspė-
jama – tai vėlesnės sėkmingos kairiųjų Lietuvos litera-
tų karjeros okupacinės sovietų valdžios propagandos 
mašinoje. Nepamirškime, kad Raila į ją taip niekada 
ir nepateko.

Taigi modernizmo principams pritaikytos, netgi fu-
turistinio džiugesio pilnos kūrybos puoselėjimas prade-
dančiajam poetui ir publicistui buvo svarbiau negu kiti, 
taip iki galo ir neįgyvendinti Trečio fronto uždaviniai. 

išėjus petro cvirkos pirmajai apsakymų knygai „saulėlydis 
nykos valsčiuje“. iš kairės – petras cvirka, jonas šimkus, 
nežinoma moteris, petras čiurlys, juozas beleckas (viršuj), 
antanas venclova ir bronys Raila. 1931. iš bronio Railos knygos 
Rašalo ašaros (vilnius, 1995)
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3 bronys Raila, „autoportretas“, in: Trečias frontas, 1930, nr. 1, p. 5.
4 LCVa, f. 631, ap. 7, b. 3647, l. 3–10.
5 bronys Raila, „man patinka mūsų planeta“, in: Trečias frontas, 1931, 

nr. 5, p. 2.
6 tomas venclova, op. cit., p. 303.
7 pvz., 10 000 tiražu antrojo pasaulinio karo metais išleistoje kny-

gelėje: Liudas gira, salomėja nėris, antanas venclova ir kt., Gyvajai 
Lietuvai, maskva: LtsR valstybinė leidykla, 1942, 87 p.

8 tiesa, negalime paneigti, kad „komunistavimas“ gabų rašytoją ir 
žurnalistą išvedė iš kelio: pradėjęs bendradarbiauti su Trečiu frontu, 
Raila vis rečiau apsilankydavo universitete, o 1930 m. žiemą (kai buvo 
ruošiamas nr. 4 ir vyko aršiausios kolektyvo diskusijos) nesurinko rei-
kiamo paskaitų valandų skaičiaus ir turėjo grąžinti valstybinę stipendi-
ją (LCVa, f. 631, ap. 7, b. 3647, l. 12). nors kartais užklysdavęs iki pat 
1933 m., Raila universiteto taip ir nebaigė, o paskutinis jo išlaikytas 

egzaminas 1932 m. pavasarį pas vincą mykolaitį-putiną – simbolišku 
pavadinimu „Lietuvos dramaturgija“ (ibid., l. 25–26). taip baigėsi revo-
liucionieriaus ir jį išauginusios alma mater drama.

9 Leonas gudaitis, „trečio Fronto agonija. paskutinio numerio paieš-
kos“, in: Darbai ir dienos, 2007, nr. 47, p. 201–235.

10 bronys Raila, Kodėl antraip? Literatūrinės kronikos su išgyvenimais, 
vilnius: vaga, 1991, p. 146.

11 Ibid., p. 152. daugumą problemų, susijusių su paskutiniojo žurnalo 
numerio leidybos reikalais, tuo metu paaštrėjusius leidinio žmonių san-
tykius su Lietuvos komunistų partija ir netgi to numerio tekstų likimus, 
yra išnagrinėjęs gudaitis. šiuos klausimus plačiame to meto literatūri-
nės veiklos kontekste, analizuodamas intelektualų „kairėjimą“, svarsto 
ir mindaugas tamošaitis, Didysis apakimas: Lietuvių rašytojų kairėjimas 
4-ajame XX a. dešimtmetyje, vilnius: gimtasis žodis, 2010, p. 42–57.
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Žinoma, atidesniam žvilgsniui čia užkliūva ir ne tik su 
literatūra susijusių skandalų šleifas. Tai ir Nėries ideo-
loginio virsmo kančios, neapsėjusios be žavių jaunuolių 
Railos ir Cvirkos pagalbos12. Tai ir pjautynės su beveik 
visomis kitaip mąstančiomis to meto kultūrininkų gru-
pėmis (krikdemais, tautininkais, keturvėjininkais, net-

gi „tikraisiais“ komunistais). Galiausiai Railos disputas 
spaudoje ir gyvenime su Juozapu Albinu Herbačiaus-
ku, aršiu ir neįmanomu nurungti polemikos meistru13. 
Tačiau tai panašu į jaunatviškas intelektualų šėliones 
mąstymo kategorijų formavimosi pradžioje, o ne į „vals-
tybei pavojingą pogrindininkų veiklą“ – dažną trečia-
frontininkų aktyvizmo apibūdinimą.

Toks kiek atlaidesnis jaunatviško lengvabūdiškumo 
laisvoje valstybėje traktavimas kertasi su griežta Min-
daugo Tamošaičio interpretacija vertinant Railos pro-
komunistinius eilėraščius, kaip teigiama, parašytus pa-
čioje okupacijos pradžioje, 1940 m. birželio 17 d.14 Netgi 
nesigilinant į Tamošaičio interpretacijos netikslumus 
ir neaiškumus, galima suabejoti, kiek komunizmo ge-
nezės požiūriu vieno žmogaus gyvenime svarbūs ketu-
ri trumpi, prasti, nei forma, nei turiniu neskambantys 
eilėraštukai15. 

taboro Farmoje. iš kairės: kostas ostrauskas, bronys Raila, 
antanas škėma, vytautas kavolis, valdas adamkavičius, 
Raimundas mieželis. 1958. iš bronio Railos knygos tamsiausia 
prieš aušrą (chicago, 1960)
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Minėti Railos posmai anuomet nebuvo publikuoti, 
Tamošaičio spėjimu, dėl milžinišką pagreitį įgavusio 
Railos skrydžio nuo kairiojo prie dešiniojo radikaliz-
mo, – niekas nepatikėjęs pakartotiniu atsivertimu. Bet 
tikėtiniau, kad turbūt buvo rašyti „į stalčių“, – gal pa-
sišaipant iš savęs ir kitų, gal nepamirštant pasirūpinti 
„atsarginiu variantu“ ideologinių permainų laiku. O ir 
poreikio tokių niekų spausdinti nebuvo, kai kiti buvę 
Nepriklausomos Lietuvos dainiai daug taikliau šlovi-
no Stalino saulę ir šviesiau piešė komunistinę tautos 
ateitį16. Tikriausiai Raila tiesiog buvo prastas ir neiš-
tikimas komunistų ideologas, kadaise atsiribojęs nuo 
Trečio fronto vos tik jį uždarius, nes nenorėjo trūnyti 
pogrindyje17. Bolševikinės, lenininės ar stalininės mark-
sizmo interpretacijos niekada nebuvo Railos politikos 
suvokimo pagrindas, neformavo pagrindinių idėjų, po 
1931 m. ėmė nykti ir iš pagrindinės kūrybos lauko. Nors 
ilgamečio draugo Algirdo Juliaus Greimo atsiminimuo-
se randame kiek kitokią mintį:

Bet Bronys Raila – tai kaip Katalikų Bažnyčia. Ne-
reikia, kad nei vienas, nei kita atsidurtų daugumoje, 
valdžioje. Nes, atmetus jaunystės revoliucinį turinį, 
jam pasiliko visa jos brutali forma. [...] Kiek pagalvo-
jęs, supranti: tai vis Raila, kovojantis prieš trečiafron-
tininką Railą. Ach, „kliedinti jaunystė“, kaip sunku 
tave nešti visą gyvenimą ant savo pečių. Net ir tokios 
veislės vyrams kaip Bronys Raila.18

Tačiau tas „jaunystės revoliucinis turinys“ buvo tik 
vienas iš veiklos etapų, dėl kurių jis iki pat gyvenimo 
pabaigos stengėsi save „reabilituoti“. Kas gi buvo toliau?

RaiLa – tautininkas, Fašistas?.. 

Nors yra sakoma, kad kol jauni, visi esame komunis-
tai ir tik laikui bėgant tampame konservatoriais, Railos 
kelias į konservatizmą gana keistas. Ketvirto dešimt-
mečio viduryje jis vis dažniau ėmė reikštis oficialioje 
tautininkų spaudoje, 1934 m. įstojo į Lietuvių tauti-
ninkų sąjungą19. Vėliau, Smetonos autoritarinio režimo 
ideologinio piko metais Raila tapo vienu dažniausiai ir 
daugiausiai kalbančiu balsu ne tik tautininkų, bet ir 

12 žavus etiudas apie jaunystės paklydimus ir ideologinius klaidini-
mus: bronys Raila, „per lūžtantį ledą“, in: bronys Raila, Kodėl antraip?, 
p. 125–234.

13 juozapas albinas Herbačiauskas, „mūsų gyvenimo kurjozai“, in: 
Gaisai, 1930, nr. 8, p. 348–351; juozapas albinas Herbačiauskas, 
„meno tragedija“, in: Židinys, 1930, nr. 4, p. 305–308; bronys Raila, 
„aristokratai, „meisteriai“, gizeliai, salonai ir misticizmo smarvė“, in: 
Trečias frontas, 1930, nr. 3, p. 40–45.

14 mindaugas tamošaitis, „bronys Raila ir 1940 m. birželis Lietu-
voje“, p. 5, in: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/Lt-Ldb-
0001:j.04~2009~1367169161242/ds.002.0.01.aRtic, (2015-03-16). 

15 pvz., iš „dėkui tau, raudonarmieti“: „kas drąsesnį žodį tarė / apie 

jus, brangūs draugai, / tą kalėjiman uždarė / ir kankino ten labai“ (min-
daugas tamošaitis, „bronys Raila ir 1940 m. birželis Lietuvoje“, p. 3).

16 žinoma, gana banaliai tenka grįžti prie nėries pavyzdžio, tačiau 
jos propagandinės veiklos įvaizdis, atrodo, net estetiškai tiko prie so-
vietų suplanuotos intelektualų entuziazmo bangos naujosios valdžios 
atžvilgiu. pavyzdžiui: https://youtu.be/Wgi08Xw8p7i?t=2m5s, (2015-
03-20).

17 bronys Raila, „per lūžtantį ledą“, p. 125–234; mindaugas tamošai-
tis, Didysis apakimas, p. 17–19.

18 algirdas julius greimas, Iš arti ir iš toli: Literatūra, kultūra, grožis, 
sudarė saulius žukas, vilnius: vaga, 1991, p. 264.

19 bronys Raila, „autobiografija“, in: Knygnešys, 1991, nr. 4, p. 13.
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„indėnai“ knotts berry fermoje. iš kairės: bronys Raila, 
m. bačiūnienė, tikras indėnas, daneta Railienė ir j. bačiūnas. 
1958. iš bronio Railos knygos Liudytojo poringės (vilnius, 1996)
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visos dešiniosios jaunimo kartos, kurios mintys krypo 
totalitarinės valstybės kūrimo, rasės gryninimo idėjų 
linkme20. Vos tapęs tautininkų ideologu ir rašydamas 
straipsnius jaunimo leidiniuose (Jaunoji karta, Akade-
mikas), Raila ėmė karštai ginti Tautos Vado autoritetu 
grįstą valdžią, jos nuopelnus per dešimtmetį valdžioje:

Sąjungos veikimas naująja reforma pagrįstas auto-
ritetu. Vadovaujančių atsakomybės momentas ir ga-
rantijos ypatingai griežtai šia reforma užakcentuotas. 
Kolektyvui, masei palikta tik pasiūlymų galia, galvo-
jimo teisė, ir visiškai atimta sprendimo galia. Aišku, 
kad kolektyvas, kaip toks negali turėti vieningos va-
lios ir todėl jo valios pareiškimas yra visada fiktyvus. 
Tik vienas asmuo gali turėti valią [čia ir toliau kur-
syvas autoriaus, – M. Š.]. Kolektyvas galvoja ir siūlo, 
o vienas asmuo sprendžia ir įsako.21

Nuo teorinio samprotavimo Raila suka link praktikos. 
Viename 1937 m. straipsnyje jis kalba apie originalią 
„diktatūros“ formą22: Lietuvai reikia sukurti savo dik-
tatūrą, paremtą geriausiomis dešiniojo nacionalizmo 
patirtimis, griežtinti Tautos Vado vykdomos politikos 
kryptį, kurti iš lietuviškumo išaugusią santvarką, kuri 
būtų paremta praktiniu žmogaus gyvenimu šioje šalyje 
ir joje įprastu politinio mąstymo būdu. Kitaip nei autori-
tarizmą demontuoti ir organišką valstybę kurti pasišo-
vę amžininkai jaunieji katalikai23, Raila esamąją smeto-
nišką santvarką siūlė tobulinti griežtinimo linkme.

Kitą aktyvų Railos gyvenimo tarpsnį Berlyne karo 
metais galima pavadinti ypač kontroversišku. Ne vien 
todėl, kad jam, kaip vienam Lietuvių aktyvistų fronto 
(LAF) įkūrėjų ir Propagandos komisijos vadovų, pri-
skiriama garsiųjų antisemitinių atsišaukimų, platintų 
sovietų okupuotoje Lietuvoje Vokietijos užpuolimo išva-
karėse, autorystė ir bendradarbiavimas su nacionalso-
cialistinės Vokietijos pareigūnais24. Ir ne tik todėl, kad 
visi jo tekstai, – ir parašytieji tuo metu, ir emigracijo-

je aiškinant, „kas tada iš tiesų įvyko“25, – rodo jį tada 
buvus ir antisemitu, ir aršiu nacių palaikytoju, ir pro-
nacistinės valstybės Lietuvoje skelbėju26. Kontroversi-
ja kyla ir todėl, kad šis „laisvės kovotojo“ etapas kaip 
tik stebina savo nuoseklumu, tęstinumu, lyginant jį su 
ankstesne ideologijų kaita. Palaikyti nacionalsocializmo 
idėjas Broniui Railai sekėsi šiek tiek geriau negu komu-
nizmo. LAF‘o bendražygių manymas, kad valstybė gali 
atsikurti tik Hitlerio ir Vokietijos padedama, rodo pati-
kėjimą ir naujai atgimsiančia „arijų Europa“, ir „Vakarų 
civilizacijos“ lietuviams metamu gelbėjimo ratu, idant 
šie nepaskęstų komunistinio Rytų tirono raudonaja-
me vandenyne. Ekstremistinis LAF noras kare suburti 
tautiškai lietuvišką Lietuvą, ne „smetoninės“, o naujos 
valstybės kūrimo siekis, kaip niekas kitas rodo kartų ir 
pažiūrų pasikeitimą. Atidžiau įsiklausius, kaip tas žo-
dis skamba ir kam atliepia, galime stebėtis – negi tokią 
ekstremistinę valstybės sampratą suformavo tas, mūsų 
dabar taip mėgstamas prisiminti, „aukso amžius“? Tuo 
metu Railos pažiūrose matome aiškų atsiskyrimą nuo 
smetoninės valstybės gelbėjimo ir perėjimą prie noro 
kurti naują valdžią vokiečių okupacijos sąlygomis. Ži-
nia, tas noras netruko išgaruoti.

tRemtinys aR pabėgėLis?

Nors Raila egzilyje išleido net aštuoniolika publicis-
tikos rinkinių, pagrindinės jo idėjos išsikristalizavo dar 
XX a. šeštame dešimtmetyje. Vėliau jos ima kartotis, 
o atgimimo metais pritaikomos prie griūvančios SSRS 

20 mindaugas tamošaitis, Didysis apakimas, p. 120.
21 [bronys Raila] b. t. dirmeikis, „Lietuvių tautininkų sąjungos refor-

ma“, in: Akademikas, 1934, nr. 1, p. 11.
22 [bronys Raila] a. daumantas, „ į doktrinas besidairant“, in: Akade-

mikas, 1937, nr. 7, p. 149–152.
23 žr. išsamią analizę: kęstutis skrupskelis, „tariamasis jaunųjų katali-

kų kartos fašizmas“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1999, nr. 4, p. 212–227; 
kęstutis skrupskelis, „1936-ųjų metų deklaracija“, in: Naujasis Židinys-
aidai, 2012, nr. 6, p. 380–386.

24 daug faktų šiuo klausimu surinko ir išsamiai LaF propagandinių at-
sišaukimų klastotes aptarė Liudas truska savo knygoje Lietuviai ir žydai 
nuo XIX a. pabaigos iki 1941 m. birželio: Antisemitizmo Lietuvoje istori-
ja, vilnius: vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.

25 Liudas truska, Lietuviai ir žydai, p. 234–247. 
26 žinoma, šiek tiek kitaip ir bronį Railą, ir LaF‘o veiklą vertino pul-

kininkas kazys škirpa. jis pateikia prisiminimus apie savo džiugų ben-
dradarbiavimą šioje organizacijoje, o greta – kupiūruotą LaF programą 
(plačiau žr. kazys škirpa, Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti, va-
šingtonas: [autoriaus leidinys], 1973, p. 554–576).
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bronys Raila (dešinėje) streikuoja, kad Reynolds Metals Co 
padidintų atlyginimus. apie 1960. iš bronio Railos knygos 

Tamsiausia prieš aušrą (chicago, 1960)
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ir gimstančios naujosios Lietuvos – paskutinę knygą jis 
išleido 1997 m. Tad kokios tos pagrindinės mintys apie 
valstybę ir jos ateities projektą?

Pirmiausia, galime pastebėti „krašto“ sąvokos idėjinę 
kelionę dar iš tarpukario: būtent greta jos formuojasi 
viena ryškiausių Railos originalių koncepcijų27 – „krašto 
primato“ samprata. Nors šį terminą randame jau mi-
nėtame 1937 m. straipsnyje28, vėliau jo reikšmė tampa 
mažiau konkreti, kai žodis vartojamas kaip „okupuo-
tos Lietuvos“ sinonimas. Tarpukariu „kraštu“ įvardi-
jamas tiesiog savas kraštas, tautininkų pasaulėžiūro-
je suskambantis viena nata su gimtąja žeme, lietuvių 
kalba, tautinių menu ir t. t., o išeivijoje jis pirmiausia 
įgyja „kovojančio krašto“ įvardijimą. Ši Railos mintis 
siejasi su vokiečių teisininko ir politikos filosofo Car-
lo Schmitto telūriškumo sąvoka, kuri apibūdina vieną 
pag rindinių partizano savybių – siekį kurti valstybę 
tam tikroje teritorijoje, jaučiantis teisėtu, prigimtiniu 
jos šeimininku29. Iš to galima išvesti mintį, kad, nega-
lėdami fiziškai kovoti su okupantais, į Railą panašūs 
išeivijos veikėjai tapatinosi su partizaninėmis idėjomis, 
o savo kovos prasmę matė idėjų lygmenyje – siekė nebe 
valdyti, o vadovauti. 

Tiesa, Raila gana anksti suvokė šią perskyrą lydintį 
paradoksą: užsienyje esančios „valdžios“ bergždumą, ta-
čiau greta ir nenorą būti tik idėjiniais vedliais bei atsi-
sakyti valdymo pretenzijų. O štai ką jis pats kalba apie 
„kraštą“ 1954 m., siedamas jį ne su savąja laisvos Lie-
tuvos patirtimi, pagal emigrantams įprastą kalbėseną:

Kai kam, ypač senesniosios kartos lietuviams, visai 
pagrįstai nepatinka, kad mes dažnai vartojame žodį 
„kraštas“, turėdami galvoje Lietuvą, lietuvių tautą 
savo žemėje. Tai skamba kaip savo rūšies rusiciz-
mas, kadangi dar Rusijos carai savo administraci-
nėje santvarkoje lietuvių tautos gyvenamus plotus 
vadino šiaurvakarių „kraštu“ (kraj, kuris taip prigijo 
Amerikos lietuviuose, kad kiekvieną naujai atvyku-
sį iš Lietuvos, vadindavo atvykusiu „iš krajaus“...). 
Jeigu ir mes šį žodį vėl vartojame, tai tik dėl to, kad 
jis kažkaip savaime įėjo į tradiciją Lietuvos rezisten-
cijos organizacijų pirmuosiuose pokariniuose susira-
šinėjimuose ir santykiuose su į užsienius išbėgusiais  
lietuviais.30

Čia matome įdomią mąstymo slinktį, kai žmogus save 
vadina „emigrantu“, nebe valstybės veikėju, atstovu ar 

pasiuntiniu užsienyje, o tai susiję ne vien tik su valsty-
bingumo praradimu, bet ir su savo, kaip pasiliekančiojo 
užsienyje statusu31.

Taigi „krašto primato“ idėja Raila teigia, kad visas 
emigracijoje sutelktas intelektines, politines, diplo-
matines jėgas reikia skirti pirmiausia Lietuvos vals-
tybingumui atkurti, atsikratant sovietų okupantų, ir 
tik tada gali būti brėžiami naujosios valstybinės sant-
varkos kontūrai32. Pirmasis šios sampratos dėmuo yra 
valstybės, konkrečios Lietuvos žemės turėjimas. Tačiau 
kas kurs tą valstybę, nėra iki galo aišku: pabrėžiama tik 
tai, kad to tikrai nedarys jo kartos emigrantų vadai – 
Raila net jaunesnius už save „nurašo“ į pasenusių idė-
jinių kovų lauką. Turėdamas omenyje ilgai trunkančio 
pasipriešinimo perspektyvą, šį atkuriamąjį potencialą 
jis sutelkia jaunosios kartos (jau užsienyje gimusių emi-
grantų vaikų) rankose, pirminę krašto išvadavimo ir jo 
valdymo teisę palikdamas Lietuvoje veikiantiems kovo-
tojams. Pirmąjį pokario dešimtmetį – tai ginkluotosios 
rezistencijos partizanai, vėliau – disidentinis sąjūdis. 

27 greimas šią sampratą yra įvardijęs kaip „iki šiol vienintelę vaisingą, 
našią tremties politinę problemą, su kuria neatsiejamai surištas Railos 
vardas, [...] kurios variantus ir toliau dėsto šalčiai, kavoliai, narkeliūnai-
tės ir Rasteniai“ (algirdas j. greimas, op. cit., p. 265).

28 [bronys Raila] a. daumantas, op. cit., p. 149–152.
29 carl schmitt, Theorie des Partisanen: Zwischenbemerkung zum 

Begriff des Politischen, [West-]berlin: duncker & Humblot, 1963.

30 bronys Raila, „tamsiausia prieš aušrą“, p. 139.
31 Raila gyveno paryžiuje 1937–1939 m., po to kaune iki 1940 m., 

berlyne iki 1942 m., 1942–1944 m. vėl Lietuvoje (daugiausia provin-
cijoje), 1944 m. grįžo į paryžių, 1948 m. pasitraukė į jav (julius būtė-
nas, Lietuvos žurnalistai: Atsiminimai ir paieškos, vilnius: žurnalistika, 
1991, p. 131–132).

32 bronys Raila, „tamsiausia prieš aušrą“, p. 70.
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Štai iškyla ir antroji „krašto primato“ dimensija33 – tie, 
kurie kovoja Lietuvos miškuose ir požemių slėptuvė-
se, yra visais valstybingumo atžvilgiais pranašesni už 
tuos, kurie savu noru pasitraukė į Vakarus. Šių dviejų 
lietuviškumo junginių susivienijimas, prisidėsiant iš 
tik rosios tremties, Sibiro, grįšiantiems žmonėms, ir bus 
ateities Lietuvos pagrindas („Tautos valia yra tėvynė-
je“34). Taip pat, anot Railos, ne emigrantų ar tremtinių, 
o būtent krašte likusiųjų samprata sudarys būsimosios 
valstybės pagrindą. Visaip aukštindamas didvyrišką 
Lietuvos partizanų kovą ir rūsčiai atsiliepdamas apie jų 
oponentus35, Raila tarsi nejučia užmiršta krašte likusių-
jų daugumos visai „nepartizanišką“ gyvenseną ir nieko 
nekalba apie „kolaborantišką“ valstybės vaizdinį. Tokį 
matymą galime paaiškinti ir vis dar rusenančio gink-
luoto pasipriešinimo palaikymo entuziazmu, ir nelabai 
pasiekiamu realiu žinojimu (šešto dešimtmečio vidurys) 
apie tikrąsias partizanų karo užgniaužimo priežastis, 
išdavystes, visuomenės nuotaikas ir t. t. Nepaisant to, 
už geležinės uždangos likusios Lietuvos padėties stebė-
jimas, apmąstymas ir savo veiklos sutelkimas į pagalbą 
jai turi būti matomi kaip svarbiausi išeivijos intelekti-
nio potencialo uždaviniai – toks yra krašto primato idė-
jos pamokymas.

Kita reikšminga Railos idėja siejasi su politikos ir 
valstybingumo perskyra. Anot jo, tai, ką išeivijos inte-
lektualai laikė savo darbo lauku – „emigracinė valsty-
bė“, – viso labo tėra emigracinė politika: politiškumo 
jausmo liekanos, vis mažiau orientuotos į būsimą Lie-
tuvą, užstrigusios buvusių partijų debatuose. Profesio-
nalus kritikas, žodžiais pliekdamas išeivių veikėjus dėl 
postų dalijimosi įsivaizduojamoje valdžioje, jis prieina 
labai svarbią išvadą – tikroji politika galima tik esant 
realiai valstybei. Todėl „politikos“ terminas net sunkiai 
pritaikomas šiems partijų ginčams:

Ir šiandien [1948] „Vliko36 konstitucingumo“ iliuzijos 
gal labai maloniai įtikina jų autorius, bet toliau D. P. 
[displaced persons] lagerio kiemo jos nenueina ir ne-
nueis. Visokiam blefavimui galimybės, žinoma, neri-
botos. Bet kiekvienas rimtas valstybininkas žino, kad 
jei užsienyje galima vesti kokią tik nori „užsienio poli-
tiką“, tai tikroji ir atsakingai vedama užsienio politika 
įmanoma tik turint atitinkamą vidaus politiką, t. y. 
patį vidų, pačią tautą savo žemėje, pačią valstybę.37

Taigi ne tik regime, regis, tokią banalią tiesą, kad 
politikai reikalinga valstybė, bet ir stebimės, kodėl tai 
išsitrynė iš daugumos išeivių koncepcijų? Galbūt dėl 
tarpukario Lietuvoje vešėjusių ideologinio mąstymo kli-

šių, galbūt dėl karo metu patirtų asmeninių skriaudų 
išeivijos vidinės politinės rietenos ilgainiui imtos matyti 
kaip tikros, egzistuojančios valstybės debatai, nors daž-
niausiai nebebuvę nei apie valstybę, nei apie politiką. 
Toks mąstymo trumpalaikiškumas ir apsiribojimas tik 
„savo kiemo“ reikalais sulaukė daugiausia aštrių Railos 
kritikos strėlių38. Nors pats niekada nebuvęs ištikimas 
jokiai ideologinei krypčiai, bendrą tarptautinės politi-
nės situacijos matymą ir valstybingumo suvokimą jis 
iškelia aukščiau eks-partinių rietenų. O galime sakyti 
ir atvirkščiai: būtent pastovios politinės krypties netu-
rėjimas leido pamatyti nekintamus valstybės dėmenis 
ir su jais tapatintis. 

naujasis LibeRaLas,  
aRba vietoj išvadų

Kalbėdami apie Bronio Railos pažiūras į valstybę su-
siduriame su tam tikru paradoksu: nors bandęs visaip 
neigti savo išgyventų skirtingų patirčių įtaką mąstymui 
apie ateities Lietuvos kūrybą, jis savo gyvenimo pavyz-
džiu įrodo, kaip stipriai tokios įtakos atsispindi teori-
niuose svarstymuose. Taip išaiškėja vienas pagrindinių 
valstybingumo bruožų – Bronys Raila visais laikais ir 
prie visų valdžių (neišskiriant nė okupacinių) Lietuvą 
siekė ne atkurti, o sukurti. XX a. trečiame dešimtmetyje 
tai buvo marksistine ideologija paremtas projektas, vė-
liau pasviręs link tautininkų nacionalizmo ir unikalaus 
lietuviško autoritarizmo paieškų, o Antrojo pasaulinio 
karo metais įgavęs pronacistinį pobūdį. Emigravęs į Va-
karų Europą, o paskui į JAV, Raila šiek tiek nugludino 
savo pažiūras ir nuo šešto dešimtmečio pradėjo kalbėti 
apie liberalaus demokratinio pasaulio principais pa-
remtą valstybę. Tačiau, nepaisant ideologinės krypties, 
visais atvejais tai buvo dar neišrasta, utopinė santvar-
ka, kurią reikėtų taikyti prie lietuviškos kultūrinės ir 
politinės tradicijos. 

Railos istorija parodo, kad tarpukario Lietuvos vals-
tybė nebuvo tik parlamentine ar autoritarine valdymo 
sistema pagrįsta politikos veikimo erdvė, bet ir moralės, 
kultūros, socialumo mokykla, ugdžiusi savitą valstybės 
sampratą turinčius piliečius. Ir nors turime pripažinti, 
kad asmeninių išgyvento laiko refleksijų niekada nera-
sime išvalytų nuo subjektyvumo, prieštaravimų, nea-
titikimų iš kitų šaltinių žinomiems faktams ar tiesiog 
atminties iškraipymų, toks jų pobūdis vienu metu yra ir 
klasta, ir didžiausia stiprybė. Autentiškos patirties įtai-
gos jėga galbūt vienintelis žmogaus istorijos atkūrimo 
dabartyje instrumentas.

33 Ibid., p. 139–162.
34 Ibid., p. 260.
35 Ibid., p. 179–197.
36 vLik – vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas, įkurtas 

1943 m. lapkričio 25 d. kaune, veikė iki 1990 m. kovo 11 d.
37 bronys Raila, „tamsiausia prieš aušrą“, p. 275.
38 Ibid., p. 66–68.
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Vokiečių rašytojas Ernstas Jüngeris yra pastebėjęs, 
kad nuo Pirmojo pasaulinio karo nėra buvę tokio reikš-
mingo įvykio, kurio nebūtų užfiksavusi „dirbtinė akis“, 
t. y. kamera. Didžiąją istoriją tapo įmanoma sudėlioti 
iš vaizdų. Jos suvokimas neišvengiamai turėjo keistis: 
praeitis, kurią iki tol buvo galima tik įsivaizduoti, staiga 
tapo bet kada pamatoma. Nuo XX a. pradžios „dirbtinė 
akis“ vis dažniau pradėjo fiksuoti ir nereikšmingus įvy-
kius, tad šalia didžiosios istorijos ėmė rastis tūkstančiai 
ir milijonai mažųjų istorijų. Dabar galima tik spėlioti, 
ar šie į šeimos albumus ir privačias kolekcijas nugulę 
atvaizdų pasakojimai neprisidėjo prie to, kad per visą 
praėjusį šimtmetį į istoriją vis dažniau žiūrėta ne tik 
kaip į didžiąją ir didžiųjų, bet ir kaip į mažąją ir mažų-
jų: juk beveidė masė įgavo labai aiškius ir ryškius bruo-
žus, kurie bluko, bet neišnyko iki mūsų dienų. Atrodė, 
kad iki tol buvusi skaitoma (iš tekstų), girdima (iš pa-
sakojimų), liečiama (iš daiktų) istorija atsivėrė ir kaip 
regimoji. Kad fotografija tapo nauju privalomu šaltiniu 
istorikams, be kurio nebeįmanoma apsieiti.

Atrodė. Tačiau taip neatsitiko. Fotografijos iliustruo-
ja, papildo, dokumentuoja istorikų darbus, bet labai re-
tai pavirsta pagrindiniu ir beveik niekada – vieninteliu 
tyrimo šaltiniu, kuris padėtų rekonstruoti praeitį ir su-
teiktų jai prasmę dabartiniame pasaulyje. Istorikai (su 
retomis išimtimis) tarsi laikosi nerašytos taisyklės: is-
toriją galima papasakoti (at)vaizdais, tačiau iš (at)vaiz-
dų istorijos neatkursi. Atsivertęs Vaizdų archyvą dar 
kartą įsitikini, kad fotografija yra įtaigiausias, betar-
piškiausias šaltinis: tardymo protokoluose gali išskai-
tyti tragiškas istorijas, nujausti, kad tardomasis buvo 
kankinamas, paliesti surinktus įkalčius, bet iš tikrųjų 
paveikia nuotraukos – iš jų į tave sminga žvilgsniai, 
tokie patys, kaip prieš septyniasdešimt ar aštuonias-
dešimt metų, nė kiek nepakitę, ne nesušvelnėję, – ir 

aukų nėRa
istoriko vargas dėl fotografijos

Tomas Vaiseta

sunku įsivaizduoti istoriką, kuris, užkluptas šių vaiz-
dų antplūdžio, neišsigąstų apimtas bejėgiškumo: ką su 
šiuo archyviniu palikimu reikia daryti, kaip iš jo išgauti 
istoriją? Fotokamera iš tiesų yra archyvuojanti mašina, 
o kiekviena nuotrauka – archyvinis objektas1, tačiau at-
rodo, kad tai, kas fotografija yra archyvuojama, nėra tas 
pats, ką archyvuose tikisi rasti istorikas. Kodėl?

medicinos seseLės ant Laiptų: 
FotogRaFija nėRa atmintis

Žiūrėdami į savo atvaizdus nuotraukose mes dažnai 
neatpažįstame savęs. Veidas nuotraukoje nėra veidas, 
kurį regi veidrodžio atspindyje, nėra atvaizdas, kurį 
regi savo vidinėmis akimis. Neatpažinę savęs nuotrau-
koje, sakome: „Blogai išėjau“, tarsi joje liktų tik sveti-
mos rankos nukalta geležinė kaukė, iš kurios tikrajam 
„aš“ pavyko pasprukti. Paprašyti kam nors nusiųsti 
savo nuotrauką, mes ilgai klaidžiojame tarp atvaizdų, 
ieškodami tos nuotraukos, kurioje atpažintume save, 
kurioje patiktume sau, kurios nebijotume parodyti ki-
tiems, kuri galėtų tapti mūsų viešu atvaizdu. „Kartais 
ir man papuola gražus žvilgsnis“, – ranka užrašyta 
ant nuotraukos nugarėlės (iliustr. Nr. 1). Data: „1944.
IX.30 d.“ Nuotraukoje – jauna moteris, iki juosmens 
įbridusi į raibuliuojantį vandenį, šypsosi, ant akių kren-
ta šešėliai, atrodo, kad ji nudelbusi akis, sunku įžiūrėti 
žvilgsnį (iliustr. Nr. 2). Gali būti, kad ji pati ir užrašė 
pastabą ant nugarėlės. Galbūt ji aptiko tai, kas jai ar-
tima, intymu, ji atpažino save, slaptą esmingą tašką, ir 
šį atpažinimą pasižymėjo, o gal įdėjo į voką ir nusiuntė 
kam nors kitam.

Taip veikia mūsų atmintis: ieško, renkasi, lygina, 
atmeta, slepia, saugo ir siūlo kitiems. Ji įnoringa, ne-
nuspėja, bet labiausiai – nepastovi. Pasirinkimas, ką 
fotografuoti, nuotraukų kaupimas, klijavimas į asme-
ninius ar šeimos albumus, ieškojimas jiems tinkamos 
vietos, komponavimas, geriausių atrinkimas, „nepa-

esė

tekstas parengtas kęstučio grigaliūno vykdomo meninio pro-
jekto leidiniui Vaizdų archyvas / sąsiuvinis nr. 3. Naujasis Židi-
nys-Aidai jau yra publikavęs agnės narušytės esė „kad priešas 
liautųsi laimėjęs“ (2014, nr. 3), skirtą to paties projekto leidiniui 
Vaizdų archyvas / sąsiuvinis nr. 1.

1 okwui enwezor, Archive Fever: Photography Between History and 
the Monument, p. 12, in: https://sites.duke.edu/vms565s_01_f2014/fi-
les/2014/08/enwezor2008.pdf, (2016-09-25).
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nuotraukos iš Lietuvos ypatingojo archyvo (f. k-1, ap. 58)

tomas vaiseta

2 eduardo cadava, Words of Light: Theses on the Photography of His-
tory, princeton, new jersey: princeton university press, 1997, p. 13.

3 andrea Liss, Trespassing through Shadows: Memory, Photogra phy, 

and the Holocaust, minneapolis, London: university of minnesota 
press, 1998, p. xiii.

herojų ir autorių sukurta vadinamoji komunikacinė 
atmintis – per tiesioginį bendravimą perduodami pasa-
kojimai. Bet kai jos perdavėjai išnyksta, išnyksta ir jų 
atmintis. Tuomet mes žinome, kad nuotraukos turėtų 
įskelti prisiminimų žiežirbas, bet nebežinome – kokių, 
ir ugnis neįsidega. Mes bandome jas paversti istorijos 
dalimi, bet, nežinodami pakeliui su atmintimi ištirpu-

nr. 1

vykusių“ paslėpimas ar suplėšymas atrodo kaip pats 
tikriausias atminties įsikūnijimas, kaip savo rankomis 
atliekamas atminties veiksmas. Nuotraukos papras-
tai yra suvokiamos kaip materia lizuota atmintis – jas 
darome, idant prisimintume įvykį, žmogų ar jausmą, 
kad ir nemalonų, skaudų, nepakeliamą. „Ant ligoninės 
laiptų, gydytojui nematant. Prisiminti, kiek daug vargo 

nr. 2

nr. 3 nr. 4

atnešė ši fotografija, o kiek maža 
naudos! Visos biaurios, tamsios, 
lyg negrės“, – pažymėta ant nuo-
traukos nugarėlės. Data: „1943-
X-5“ (iliustr. Nr. 4).

Bet fotografija nėra atmintis. 
Mes matome ant laiptų pozuo-
jančias penkias moteris, dėvin-
čias baltus chalatus ir galvos ap-
dangalus (iliustr. Nr. 3), nė viena 
iš jų neatrodo bjauri, vos vienas 
ar du veidai paliesti iš nugaros 
atsklindančios tamsos, negalime 
įžiūrėti ir to vargo, kurį ši foto-
grafija, sako, atnešusi. Tad jokios 
istorijos, kurią fotografija žadėjo 
perduoti, nesužinome. Nuotrau-
ka išraiškinga, bet išsaugoti at-
minties ji negalėjo – net ir užra-
šas ant nugarėlės mums tesako, 
kiek daug buvo prarasta ir kiek 
mažai pavyko išsaugoti. Tai, kas 
išsaugota, nebėra atmintis, nes 
fotografijos padeda palaikyti at-
mintį, bet negali jos atstoti, ne-
gali būti atmintimi.

Kaip rašė Eduardo Cadava, kai 
ką nors fotografuojame, mes ži-
nome, kad nuotrauka pergyvens 
fotografuojamą asmenį, šios ne-
lygios lenktynės prasideda dar 
jam esant gyvam, ir kai pasižiū-
rime į nuotrauką, matome, kaip 
ji laukia jo mirties2. Bet fotogra-
fijos pergyvena ne tik asmenį, jos 
pergyvena atmintį ir tampa post-
atmintimi3. Nuotraukos iš priva-
čių albumų, kur mažieji trokšta 
išsaugoti savo mažas istorijas, 
yra neatspariausios. Išskyrus 
tuos vienetinius atvejus, kai yra 
įtraukiamos į kultūrinę atmin-
tį, jos gyvuoja tol, kol gyvuoja jų 
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sių pasakojimų, tegalime jas tipologizuoti ir aprašyti, 
tačiau negalime atšaukti užmaršties – nuotraukos, kaip 
post-atmintis, pakimba tarp atminties ir istorijos. Gal-
būt todėl senos, niekieno neatpažįstamos fotografijos 
kelia su kaltės jausmu sumišusį išgąstį.

Fotografija nėra atmintis, ir, atminčiai kintant, jos 
gali visai atsiskirti: atminties puoselėjami ir fotografijo-
je užfiksuoti reikšmingi momentai gali nesutapti: tai, ką 
žmogus prisimena kaip reikšmingą gyvenimo akimirką, 
nebūtinai bus užfiksuota fotografijose; ir atvirkščiai – 
tai, kas užfiksuota nuotraukose, nebūtinai bus atpa-
žinta kaip svarbi gyvenimo akimirka. Iš retrospektyvos 
į nuotraukų rinkinį žmogus gali žiūrėti kaip į kratinį, 
kuriame mato gausybę šiukšlių4. Jis gali žiūrėti į foto-
grafiją, kurioje šalia jo stovi kitas žmogus, ir sakyti: aš 
nepažįstu šito žmogaus. Panašiai kaip istorikas Timo-
thy Gartonas Ashas, kuriam į rankas pakliuvo Stasi su-
kurpta jo sekimo byla iš jaunystės dienų, praleistų Rytų 
Vokietijoje. Aptikęs ataskaitą, kurioje minutė po minu-
tės užfiksuotas jo pasimatymas su mergina, dėvėjusią 
raudoną beretę, jis pastebėjo: „Vėl užuodžiu specifinį 
Rytų Vokietijos kvapą, tą iš senų katilų, kuriuose dega 
suspaustų anglių briketai, rūkstančių dūmų, iš dvici-

lindrių mažųjų Trabant automobilių variklių išmetamų 
dujų, pigių Rytų Europos cigarečių, šlapių aulinių batų 
ir prakaito mišinį. Bet vieno dalyko aš tiesiog negaliu 
prisiminti: kas ji, manoji Raudonkepuraitė?“5 

Laimingi žmonės ant sLenksčio: 
istoRiškesnė istoRija

Fotografiją atskirdami nuo atminties, nebūtinai ją 
nutoliname nuo istorijos. Fotografijos išradimą ir tobu-
lėjimą lydėjo XIX a. pabaigai būdingas pozityvistinis 
entuziazmas, kad pagaliau bus įmanoma objektyviai 
fiksuoti tikrovę, o gauti atvaizdai nesunkiai pasiduos 
moksliniam apdorojimui. Objektyvus vaizdas iš pra-
eities galėjo būti suprastas kaip pažadas išvaduoti iš 
subjektyvios atminties. Fotografija iš tikrųjų gana grei-
tai buvo moksliškai instrumentalizuota ir pritaikyta 
įvairioms socialinės kontrolės formoms (kriminologijai, 
medicinai etc.), tačiau istorijai, net ir praėjus beveik 
dviem šimtams metų po fotografijos išradimo, nesuteikė 
tokio postūmio, kokio tikėtasi. Pasirodė, kad fotografijos 
objektyvumo – net jeigu ir dabar tai pavadintume objek-
tyvumu – istorijai neužtenka.

Naujojo kurso metais, kovodama su Didžiąja depre-
sija, JAV vyriausybė inicijavo fotografijos programą 
(1935–1944), kuria kvietė fotografus fiksuoti ir visuo-
menei atskleisti varganą fermerių padėtį. Šios progra-
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4 siegfried kracauer, The Mass Ornament: Weimar Essays, cambrid-
ge, massachusetts, London: Harvard university press, 1995, p. 51.

5 timothy garton ash, The File: A Personal History, new york: vin-
tage books, 1997, p. 10. 
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mos tikslų būta aiškiai politinių – pagrįsti būtinybę 
valstybei remti skurstančiuosius, todėl vyriausybės at-
stovai prižiūrėjo fotografavimo procesą ir diktavo te-
mas. Nepaisant to, sukauptą 250 000 kadrų kolekciją 
būtų galima laikyti unikalia istorine medžiaga. Tačiau 
nuo pat pradžių programa sulaukė kritikos: sakyta, kad 
nesvarbu, kiek empatiškai fotografams pavyko perteik-
ti skurdą ir negandas, vis tiek jie tesugebėjo užčiuopti 
labai mažą tikrųjų ekonomikos problemų fragmentą, 
nes struktūrinių politinių ir ekonominių veiksnių ne-
įmanoma sutalpinti į kadrą. Netgi programoje daly-
vavusi fotografė Dorothea Lange teigė: „Bet iš tikrųjų 
pasaulio visiškai neįmanoma nufotografuoti, nes už-
fiksuojami tik įspūdingi, ryškūs ir galbūt dažnai keisti 
epizodai. Trūksta pagrindo“6.

Ant trobos slenksčio susirinkusi keturiolikos žmo-
nių grupė – visi atsipalaidavę, linksmi, užsimiršę, vos 
vienas kitas kreipia dėmesį į fotografą (iliustr. Nr. 5). 
Žiūrėdamas į šią nuotrauką tik tiek ir gali pasakyti: 
laimingi žmonės. Apsaugotas nuo konteksto, nuo žino-
jimo, nuo pagrindo, gali tarti: matau laimingus žmones. 
Nuotrauka – tai radikalus akimirkos sureikšminimas. 
Net kai ji nėra įspūdinga, ryški ar keista, užfiksuota 
akimirka visam laikui lieka unikali. Net tipiška, ba-
nali giminių ar draugų grupinė nuotrauka ant trobos 
slenksčio lieka unikali. Istorija negali pakęsti akimirkos 
unikalumo, nes jos pagrindas – nuolatinė tėkmė, kaita, 

procesas. Į laiko granulę suspausta akimirka paneigia 
tėkmę, ateitis neateis, jos tiesiog nėra. Istorija sako, 
kad sustingdyta tikrovė neegzistuoja. Nuotraukos sako, 
kad tikrovė tik tokia ir gali būti. Istorija gali išskirti 
nuotraukose reikšmingus pasikartojimus, bendrybes, 
tendencijas, tačiau kiekvienoje nuotraukoje lieka ta ne-
reikšmingoji dalis, kuri ir yra pati reikšmingiausia, kuri 
ir padaro ją unikalia. Akimirkos (nuotraukos) unikalu-
mas reiškia, kad neįmanoma sukurti rišlaus pasakoji-
mo, iš jų nesudėliosi vaizdo, kurį galėtume pavadinti pil-
nu, kuris atskleistų visumą, kontekstą, pagrindą. Nes 
ne tik istorija yra kur kas daugiau nei viena fotografija, 
bet ir viena fotografija yra kur kas daugiau nei istorija.

Mąstymas procesais iš istoriko atima tą ypatingą gra-
nulinę laiko sampratą, kurią išsaugo fotografija. Žiū-
rėdami į žmogų, visuomenę, įvykį, reiškinį, istorikai 
mato priežastis ir pasekmes, žiūrėdami į tarpukarį, 
jie mato Antrąjį pasaulinį karą, žiūrėdami į pokarį, jie 
mato 1968-uosius, žiūrėdami į vėlyvojo sovietmečio vi-
suomenę, jie mato Sąjūdį, žiūrėdami į praeitį, jie mato 
ateitį, žiūrėdami į laimingus žmones, jie mato aukas. 
Bet aukų nėra. Trobos durys nerūpestingai atlapotos, 
tarpduryje šnekučiuojasi trijulė (vieno pašnekovo bo-
luoja tik galvos viršugalvis), prisėdę ant laiptų rūko 
du vyrai, šalia kleketuoja džiugiai nusiteikusi likusi 
kompanija – moterys įsikibusios vyrams į parankes, 
šie patenkinti šypsosi. Vaizdų archyvo nuotraukose re-
gime žmonių įvairovę – jie susikaupę, liūdni, paniurę, 
išsiblaškę, mąslūs, sutrikę, bet labiausiai įspūdį palieka 

tomas vaiseta

6 andrea Liss, op. cit., p. xiv.
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džiaugsmo ir akimirkos laimės kupinos nuotraukos, ne 
vien fotoobjektyvui skirtos šypsenos. Tos nuotraukos 
aklos ateičiai. Ir tas aklumas yra jų pranašumas prieš 
istoriko žinojimą. Kaip vėlyvojo sovietmečio visuome-
nei suprasti reikėtų pamiršti žinojimą apie Sąjūdį, kaip 
tarpukario žydų gyvenimui suprasti reikėtų pamiršti 
žinojimą apie Holokaustą, taip laimingų žmonių gyveni-
mui suprasti reikėtų pamiršti jų tragediją. Nuotraukos 
pamiršta, istorikai – ne. Šia prasme jos istoriškesnės už 
pačią istoriją.

du dženteLmenai iR šunytis: 
miniatiŪRa iR jos neįpRastumas

Daugiau nei būsimos tragedijos nuojautos, daugiau 
nei akimirksnio laimės Vaizdų archyvo nuotraukose 
palikta žmonių kasdienybės: ankštose staliaus dirb-
tuvėse penki vyrai obliuoja medį ir kala kėdes (iliustr. 
Nr. 6), į paklypusį medinį stulpą atsirėmęs vyras groja 
akordeonu (iliustr. Nr. 7), pasitempusi moteris pozuoja 
prie spausdinimo mašinėlės, apšviesta pro langą kren-
tančios dienos šviesos (iliustr. Nr. 8), pamiškėje kleste-
lėjęs vyras užsidega cigaretę, šalia jo stovi du dviračiai 
(iliustr. Nr. 9), sulipusios į valtį plūduriuoja dvi poros 
su mažu berniuku, vienas vyras moja krante likusiam 
fotografui (iliustr. Nr. 10), du kostiumuoti džentelmenai 
stypso lauke žiemą (ant žemės ir tvoros matyti sniegas), 
vienas jų rankose laiko už priekinių kojų suimtą šunytį 
(iliustr. Nr. 11). 

Šitaip užfiksuoti žmonės ir jų atliekami veiksmai to-
kie įprasti, kad ilgą laiką istorikai netikėjo galintys ką 
nors iš jų išpešti ar jų tiesiog nepastebėjo. Net kai nuo 
didžiosios istorijos ir didžiųjų buvo atsigręžta į mažąją 
istoriją ir mažuosius, vis vien ieškota didelių struktūrų, 
procesų ir dėsnių. Tik maždaug prieš trisdešimt metų 
susiformavo vadinamoji kasdienybės istorija. Jos vo-
kiškosios versijos (vok. Alltagsgeschichte) kūrėjas Alfas 
Lüdtke nesutiko kasdienybės veikėjus vadinti mažai-
siais, nes terminas „ir dviprasmiškas, ir netikslus“7, o ti-
riamąjį objektą apibrėžė kaip tuos, kurie iki tol buvo ne-
pastebėti: „Kas iškyla, tai jų darbo ir nedarbo pasaulis. 
Aprašymai detalizuoja namus ir benamystę, apsirengi-
mą ir nuogybę, valgymo įpročius ir alkį, žmonių meilę 
ir neapykantą, jų ginčus ir bendradarbiavimą, prisimi-
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nimus, nerimą, ateities lūkesčius. [...] Kasdienybės isto-
rijos analizės esmė yra gyvenimas ir išlikimas tų, kurie 
istorijoje daugiausia išliko anonimiški“8. Jei istorikai 
iki tol klausė, ar tikrai iš kasdienybės galime sužinoti, 
kaip žmonės gyveno, tai kasdienybės tyrinėtojai apver-
tė klausimą aukštyn kojomis: ar be kasdienybės tikrai 
galime sužinoti, kaip žmonės gyveno? Lüdtke pripažino 
konteksto ir bendro vaizdo (pagrindo!) reikšmę, tačiau 
teigė, kad kasdienybę geriausiai galima pažinti per mi-
kroistoriją – gyvenimo tankmė gali būti užčiuopta tik 
nagrinėjant „miniatiūras“.

Nuotraukos iš kasdienybės galėtų būti tokios minia-
tiūros par excellence: gyvenimas jose tankiausias ir in-
tensyviausias, nes akimirksniui regisi neatšaukiamai 
užbaigtas ir išpildytas, mūsų žvilgsnis negali pasisotin-
ti, nes kiekvienos nuotraukos vaizdas pasiūlo daugiau 
nei mes galime aprėpti ir suvokti. Nors matome vos du 
džentelmenus su pasišiaušusiu šunyčiu, bet, pasiryžę 
iš tikrųjų paklausti, ką matome fotografijoje, – kas tie 
vyrai, kur jie stovi ir kodėl jie pasičiupo vargšą pasti-
rusį gyvūną, – mes nebegalėtume liautis. Nuotraukos 
taip tobulai įamžina įprastumą, kad jis tampa neįpras-
tas: fotografijos visada tikresnės už istorinę tikrovę, jos 
visada pasakys vienu žodžiu daugiau nei istorikas, nei 

7 alf Lüdtke, „What is the History of everyday Life and Who are its 
practitioniers?“, in: alf Lüdtke (ed.), The History of Everyday Life: Re-
constructing Historical Experience and Ways of Life, princeton, new 
jersey: princeton university press, 1995, p. 3.

8 Ibid., p. 4.
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gyvas liudytojas, nei fotografas ar du džentelmenai su 
šunyčiu rankose. Nėra jokios galutinės nuotraukos in-
terpretacijos, jos įprastas vaizdas toks tankus, kad jo 
nepavyks išsemti, iš-interpretuoti. Galbūt todėl, ir pra-
ėjus daugiau nei trisdešimt metų po Alltagsgeschichte 
susikūrimo, kasdienybė atrodo pernelyg sunkus iššūkis 
istorikams. Pradėję nagrinėti tai, kas visiems įprasta, 
pastebėję tai, kas buvo nepastebima, jie turi prieiti prie 
išvados, kad įprastose kasdienybės miniatiūrose glūdi 
tikrasis neįprastumas. Galbūt todėl filosofas Henri Le-
febvre teigė, kad kasdienybės veikime visada išliks šis 
tas esmingo, bet fundamentaliai mistiško ir migloto9.

į užkLotą įsisupusi moteRis: 
nepaLiaujamas sugRįžimas

Damianas Suttonas rašė, kad nuotraukos vaizdas 
yra statiškas, bet drauge jis visada suteikia galingą 
laiko tėkmės pojūtį10. Į baltą užklotą įsisupusi moteris 
nuogais pečiais galėtų būti ką tik pakirdusi iš miego 
arba prikalbinta meilužio nusifotografuoti po aistros 
išsipildymo (iliustr. Nr. 12). Regis, viskas vyksta šiuo 

momentu, mes stebime ją kone pro rakto skylutę, ma-
tome, kaip krizendama ji prieštarauja ką tik fotografui 
į galvą šovusiai idėjai, slepiasi po užklotu, prunkščia, 
kol galop nusileidžia ir šiek tiek koketiškai suirzusi at-
sisuka į fotoobjektyvą, pakiša ranką po galva ir nekant-
riai laukia fotoaparato trakštelėjimo. Jeigu erdvėje ši 
moteris apnuogintais pečiais ir jos fotografas gali būti 
nutolę per neįveikiamą atstumą, tai nė kiek nesumaži-
na įspūdžio, kad viskas vyksta dabar. Nematome datos 
ant nuotraukos, bet regime išgeltusį popierių apspuru-
siais kampais, senovišką lovą ir tapetus, atpažįstame 
archaišką nuotraukos formatą, pasiduodame primini-

mui, iš kur fotografija paimta, ir neprarasdami dabar-
ties, momentiškumo pojūčio, staiga esame nubloškiami 
į neapibrėžtą praeitį. Mes galime stebėti šią sceną pro 
rakto skylutę, bet nebegalime įeiti į kambarį, – ne to-
dėl, kad mus skiria neįveikiamas atstumas, o todėl, kad 
mus skiria neįveikiamas laikas – nebėra nei to kamba-
rio, nei tų žmonių, kurie ką tik prabudo arba mylėjosi. 
Mes vis dar gyvename su šiuo fotografijos paradoksu – ji 
yra praeitis ir dabartis tuo pačiu metu11.

Į šį paradoksą savo klasikinėje esė apie fotografiją dė-
mesį atkreipė ir Siegfriedas Kracaueris. Pasak jo, sens-
tanti nuotrauka praranda savo pradinę prasmę. Kaip 
mirusio žmogaus kūnas pasirodo mažesnis nei gyvo, 
taip sena fotografija susitraukia nuo pradinės prasmės. 
Nuotraukos ištuštėja ir telieka gyvenimo nuosėdos, ku-
rių semantinė vertė bėgant laikui mažėja12. Taigi užfik-
suotas vaizdas gali būti regimas kaip vykstantis dabar, 
bet jis ištuštėjęs ir praradęs originalią prasmę, laiko 
tėkmė uždengia tikrąjį vaizdą: „Fotografijoje asmens 
istorija yra užklota sniego sluoksniu“13. 

Tačiau Kracaueris nepastebėjo, kad prarasdama pra-
dinę prasmę, nuotrauka nepraranda prasmės per se. 
Mes sakome: nuotrauka išliko, nors turėtume sakyti – 
ji nuolat sugrįžta, ir sugrįždama į naują laiką – atvers-
ta kaip bylos įkaltis, kaip palėpėje netyčia atrastas ar 
palikuonių išsaugotas reliktas, pakišta po muziejaus 
ekspozicijos stiklu, tyrėjo aptikta dulkanti archyve – ji 
sugrįžta su nauja prasme. Taigi ji neišlieka tokia pati, 
kiekvienas sugrįžimas ją pakeičia, kiekviena dabartis, 
nuolat kintančios dabartys jai suteikia savąją prasmę, 
ir nuotrauka visada lieka pilna, bet kitokia. Šią nuola-
tinę jos prasmės kaitą, kai sluoksnis po sluoksnio už-
dengia pirminę, istorikas paprastai suvokia kaip vieną 
svarbiausių nepasitikėjimo nuotrauka šaltinių: jis turi 
įveikti ne tik jos tuštėjimą, bet ir nepaliaujamą prisipil-
dymą naujomis prasmėmis. 

Fotografija su moterimi, įsisupusia į užklotą, prieš 
(galbūt) mylimojo akis sutikusia nusifotografuoti lo-
voje apnuogintais pečiais, iš pradžių atsiskleidžia kaip 
geismas, paskui galbūt kaip dviejų žmonių paslaptis, 
ilgesys ar nerimas, vėliau kaip įkaltis (su tardytojo ne-
švankiais juokeliais), o jeigu būtų grįžusi į artimųjų 
rankas – ir kaip nuostaba (ar čia senelė?), kaip skaus-
mingas praradimas, o dabar – vėl, su nauja prasme, 
kaip ne mažiau skausmingas praradimas, bet taip pat – 
kaip pripažinimas, kad jos sugrįžimas yra nenutrūks-
tantis, o visos prãsmės – neišsenkančios ir istoriniam 
pažinimui nepavaldžios, bet būtinos.

9 michael e. gardiner, Critiques of Everyday Life, London, new york: 
Routledge, 2000, p. 2.

10 damian sutton, The Crystal Image of Time: Photography, Cinema, Me-
mory, minneapolis, London: university of minnesota press, 2009, p. 38.

	

11 Ibid., p. 59.
12 siegfried kracauer, op. cit., p. 54–55.
13 Ibid., p. 51.
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Didysis karas ir Vokietijos okupacija Lietuvą izoliavo. 
Tik praėjus beveik metams po paliaubų Vakaruose ir 
keliems mėnesiams po Versalio sutarties, JAV paštas 
pradėjo priiminėti laiškus į Lietuvą. Apie tai 1919 m. 
rugpjūčio 11 d. pranešė Čikagoje leidžiamos Naujienos: 
Lietuva – tai visa buvusi Kauno gubernija, didesnioji 
dalis Suvalkų gubernijos, dalys Vilniaus ir Gardino gu-
bernijų. Kartu JAV paštas informavo, kad, kadangi Vil-
nių, Gardiną ir Suvalkus valdo lenkai, tai laiškus taip 
ir reikia adresuoti.

Maždaug tuo metu Naujienos pradėjo pastoviai skelbti 
laiškus iš Lietuvos Amerikoje gyvenantiems draugams, 
giminėms, kuriuos jų adresatai perduodavo redakcijai. 
Daug jų Žemaitei, tuo metu gyvenusiai Čikagoje pas 
savo sūnų. Pluoštelį jų parašė Aleksandra Bulotienė, 
advokato Andriaus Bulotos (1872–1941) žmona iš Ma-
rijampolės. Žemaitei grįžus į Lietuvą, Bulotos ją globojo 
ir jų namuose ji mirė. Bet šie laiškai pravartesni Žemai-
tės ir Bulotų biografijoms. Pasitenkinsiu paminėdamas 
vieną Bulotienės 1919 m. gegužės 4 d. laišką, pirmąjį 
po karo. Ji rašo jau du metus negaunanti laiškų iš savo 
tėvų ir negalinti „apie save pranešti per du frontus bol-
ševikų“, tad prašo Žemaitės parašyti tėvams rusiškai ir 
pasiųsti laišką „per Pacific“. Bet svarbiausia – tragiš-
ka Lietuvos padėtis: „Gal niekuomet Lietuvos žmonės 
nematė tokios neteisybės kaip dabar, ir liaudis kenčia 
be draugų, be šviesos, be vilties spindulėlio ir dar be 
Tamstos linksminančio ir širdingo žodžio“. Vilnius einąs 
iš rankų į rankas: „tik vienas badas nesimaino. Kaune 
visa ponybė ir valdžia“1.

Naujienos buvo socialdemokratų organas, o tuometi-
niai socialdemokratai savo retorika ir ideologija mažai 
kuo skyrėsi nuo bolševikų. Vėliau, jau po Antrojo pasau-
linio karo, ideologijoms išblukus, Naujienos tapo Kaziui 
Griniui artimiausiu Amerikos lietuvių leidiniu. Bet dar 
1921 m. lapkričio 7 d. jos Grinių apibūdino štai kaip: 
„Grinius joks socialistas. Jis, nežiūrint „savo social de-
mokratiško“ vardo, yra niekas daugiau, kaip gana kon-
servatyviškasis liberalas“. Kaltinimas sunkus, nes ta-
riama, kad Grinius gina buržuazijos interesus ir kovoja 
prieš darbininkus ir valstiečius. Naujienų ir Lietuvos 
socialdemokratų nuotaikas rodo Vlado Požėlos 1919 m. 

sunkŪs Laikai gyventi Lietuvoje
1919 m. laiškai giminėms ir draugams amerikoje

Kęstutis Skrupskelis

gegužės laiškas Naujienų redaktoriui Pijui Grigaičiui 
(1883–1969). Laiškas paskelbtas pirmame puslapyje 
po stambia antrašte, cituojant patį Požėlą: „Bolševikus 
išlydėjo iš Lietuvos neapykanta ir bado šmėkla“. Požė-
la rašo: „Padėtis (padėjimas), kuri dabar susidarė revo-
liucijai, be galo sunki. Dabar tenka galvoti ne apie ko-
munizmą, bet kaip apgynus tuos ir kitus socialistinius 
ir politinius laimėjimus. [...] Ką teks apginti Lietuvoj, 
priderės nuo to, kaip pasaulio revoliucija gyvuos. Jai 
plėtojantis, ir Lietuvos dirbančiosios minios eis tary-
bų keliu. Jai silpstant, jos eis „senovės“ demokratiniu 
keliu“2. Požėla tartum įsitikinęs, kad bolševikams pa-
sitraukus Lietuva pasuko blogu keliu. Bet gal tai tik 
nesusipratimas, nes laiškas trumpas ir skubiai rašytas. 
Šiaip ar taip, idealizuojama svajonių „tarybų“ Lietuva. 
O kuriamoje demokratinėje valstybėje – darbininkams 
vienas vargas.

Verta atsiminti, kad advokatas Vladas Požėla (1879–
1960), caro laikų revoliucionierius, dažnai areštuotas ir 
kalintas, 1919 m. pradžioje kurį laiką dirbo Kapsuko 
vyriausybėje Vilniuje (pareigos prilygo bemaž kancle-
riui), bet netrukus pasitraukė į Kauną, dalyvavo Ne-
priklausomybės kovose ir politikoje, o 1926 m. Mykolo 
Sleževičiaus vyriausybėje užėmė vidaus reikalų minist-
ro postą. Ateitininkai prisimena, kaip tų metų rudenį 
jam pavaldi policija bizūnais išvaikiusi patriotinę stu-
dentų demonstraciją. Nežinau, kokios buvo jo pažiūros 
1926 m., bet 1919 m. jo galvosenoje vyravo marksisti-
nės fantazijos, o ne blaivus padėties vertinimas. Antai 
tų pat metų rugpjūčio 17 d. Kaune surengtoje antilen-
kiškoje demonstracijoje kalbėjo Mykolas Krupavičius, 
Požėla ir kiti. Pasak oficiozo Lietuva korespondento, 
Požėla „šaukė Lietuvos darbininkus netikėti pasaulio 
kapitalistų prižadais. Kapitalistai vergėjai nė vienam 
laisvės nesuteikė ir nesuteiks. [...] Taigi visi prie ginklo! 
Prieš Lietuvos dvarponių baltagvardiečius legioninin-
kus ir kolčiakininkus. Mūsų sąjungininkai ne prancū-
zų ir anglų kapitalistai, bet tų kraštų darbininkai – jie 
mums padės“3. Norėtųsi tikėti, kad įkaitinti demonst-

istorija

1 Naujienos, 1919-07-09.
2 Naujienos, 1919-08-15. 
3 Lietuva, 1919-08-19.
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rantai į turinį dėmesio nekreipė. O gal ir koresponden-
tas gerokai perdėjo. Šiaip ar taip jis rašo: „Tūkstančiai 
balsų „valio“ padengė karštus kalbėtojo žodžius. Dau-
gelio akyse žibėjo ašaros“. Tarytum niekas minioje ne-
buvo skeptiškai nusiteikęs, nesuprato, kad tie tolimieji 
darbininkai negali pasiųsti nei vieno kareivio, nei vieno 
šautuvo, nei vieno maišo grūdų, kad realią paramą te-
gali suteikti kapitalistų valdomos vyriausybės. Laimin-
gi esame, kad laimėjo Kazys Grinius, Krupavičius ir kiti 
blaivesnieji, marksizmu ne apsisvaiginusieji. Šia proga, 
artėjant Vasario 16-osios šimtmečiui, noriu priminti, 
kad bolševizmo grėsmė buvo ir vietinė (juk ne tik mūsų 
socialdemokratai buvo pripažinę Kapsuko valdžią), kad 
viskas galėjo pasibaigti kitaip.

Kito bolševikų simpatiko pavardės „dėl suprantamų 
priežasčių“ laikraštis nepaskelbė. Liepos 24 d. paskelb-
tame laiške Lietuvoje žymus veikėjas rašo Čikagoje 
gyvenančiam advokatui, Naujienų bendradarbiui Kazi-
mierui Petrui Gugiui (1890–1947): „Kas dėl Rusijos bol-
ševizmo, dalykas, matyt, greitai žlugs – turės žlugti, nes 
tamsios minios dar nepajiegia nė suprasti nė įvykinti 
socializmo“. Vokietijos perspektyvos ne ką šviesesnės: 
jinai „vargu susilauks pas save spartakizmo pergalės“. 
O Lietuvoje politikai, – „teisingiau tik politikieriai“, – 
apie „nieką rimtai“ nenusimanydami, tesirūpina valsty-
binėm tarnybom ir gerom algom. Žmonėms gauti tikrų 
žinių sunku. Todėl politikieriai „dumia akis visokiomis 
nepriklausomybėmis, na, ir vilioja, kol gali. Patįs gi poli-
tikieriai jokių principų nesilaiko, gatavi susidėti šiandie 
su vokiečiais, ryto su rusais, poryt gal su bolševikais, 
lenkais ir t. t.“ Atrodo, laiško autorius bus nesupratęs, 
kad mažas ir vos pradėjęs gyvuoti kraštas neišvengia-
mai turi derintis prie kaimynų ir didžiųjų valstybių 
ambicijų. Kaip dažnai būna, kas vienam sumanus la-
viravimas, tas kitam – principų stoka. Kaltinama net 
ir suprantant, kad krašto likimas priklauso nuo kitų. 
Taip autorius svarsto galimybę, kad Lietuva, gal kar-
tu su Latvija ir Estija, taps valstybe, „esančia po tvirtu 
protektoratu Anglijos“. Anglija esanti suinteresuota, – 
taip ji „turėtų patogų įėjimą į Rusiją, užstodama kelią 
vokiečių ekonominei ir visokiai įtekmei“. Tačiau, paste-
bi laiško autorius, viskas gali pasibaigti ir kitaip.

Kalčiausi yra būtent dešinieji, – nors tuo metu minist-
ras pirmininkas Mykolas Sleževičius ir vidaus reikalų 
ministras Petras Leonas buvo liaudininkai. Šiaip ar 
taip: „Sušaudymų prie mūsų valdžios be teismo jau yra 
buvę, ir politiškų ir nepolitiškų; užmuštų per valdinin-
kus iš dešiniosios“. Dešinieji „juk niekados dora nepa-
sižymėjo“. Bet blogai, kad buvusieji kairieji, prisidengę 
socialistų vardu, eina „išvien su klerikalais geriau žmo-
nėms akis monijus“. Deja, nesužinome, kam šie žodžiai 
taikyti. Ar Sleževičiui? Gal, rašančiojo supratimu, kaip 
vėliau Naujienos atsiliepė apie Grinių, liaudininkai jo-
kie socialistai, bet su klerikalais bendraujantys libera-

lai? Beje, Sleževičiaus vyriausybė buvo koalicinė – joje 
matyti keli būsimieji tautininkai ir tik vienas aiškus 
krikščionis demokratas.

Daug kas skundžiasi kyšininkavimu: „jau net ir lie-
tuviai, o kai žydai, tai tiesiog sako, kad rusų žandarai 
juos daug mažiau lupę negu dabar lietuvių valdinin-
kai“. Dėl rekvizicijų žmonės vokiečių nekentė tiek, kad 
buvo „belaukią bolševikų“. Dabar jų nebelaukia, nes 

buvo „baisiai įbauginti kunigų ir lietuvių valdžios“. Ta-
čiau jie nusivylę ir lietuviais valdininkais: „jau pradeda 
kalbėti negeriausiai ir sako, kad po vokiečiais kažin ar 
buvę sunkiau“. Įdomus ir, manau, rašančiojo ideologiją 
atspindintis momentas: vokiečiais ir lietuviais žmonės 
nusivylę, nes patyrė daug skriaudų, bet ne bolševikais. 
Išeitų, kad bolševikai žmonių neskriaudė, kad žmonės 
tik tapo klerikalų propagandos aukomis. 

Nežiūrint stiprių žodžių, nežinomo autoriaus suprati-
mu, Lietuva nebuvo tiek puolusi, kad nesimatytų išei-
ties. Priešingai, jis kviečia visus, ir ypač inteligentus, 
grįžti, nes tai atneštų „didelės naudos liaudžiai, ir tie-

Laikraščio Lietuva pirmas puslapis. 1919-08-19
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siog kiekvienas savo specialybėje, ir politine įtekme“. 
Juo labiau kad kiekvienas, „užsiimdamas privačiai in-
teligento darbu, galėtų neblogai gyventi“4. Taigi Lietuva 
ne kokia klampynė, bet derlinga dirva. Joje galima ne 
vien pačiam patogiai įsikurti, bet ir kelti visuomenės ge-
rovę. Neatrodo autorių buvus nepriklausomos valstybės 
priešu. Gal jis svajojo, kad Kapsukas ar jo įpėdinis su-
kurs nepriklausomą tarybų Lietuvą? Bet gal ir ne. Beje, 
1919 m. gruodžio 23 m. Naujienos, keliolika metų pa-
skubėdamos, paskelbė Kapsuko nekrologą: „Nors jisai 
keletą metų ir skaitė save socialdemokratu, bet jo idėjos 
buvo daugiau maištininko valstiečio, negu industrinio 
proletaro“. Taigi lieka galimybė, kad ir laiško autoriui 
Kapsukas ideologiniu požiūriu buvo nepriimtinas, sa-
vitas klaidatikis. Sektantizmas buvo būdingas to meto 
marksistiniams judėjimams. Kiekvienam įsivaizduo-
jant tik vieninteliam skelbiant tikrąją tiesą, uždaru-
mas, skaldymasis – neišvengiami.

Tikriausiai minėtieji autoriai komunistų partijai ne-
priklausė. Jie tebuvo gerokai sukairėję socialdemokra-
tai. Bet Adomas Mika (1888–1931) buvo bolševikas ir 
Žemaitijoje kūrė revoliucines tarybas. Jo laišką – pa-
sirašytą slapyvardžiu Adomas iš Rojaus – Čikagoje gy-
venančiam draugui K. Augustinavičiui Naujienos pa-
skelbė 1919 m. spalio 17 d. Mikos dėmesys vokiečių 
okupacijai: „Sedoj buvo apsigyvenęs vokiečių burgmeis-
teris, Klare. Tai buvo žvėris, o ne žmogus. [...] Žanda-
rai pėrė žmones nagaikomis, kankino juos „stoikomis“ 
ir įvairiomis pabaudomis“. Jie neišduodavo leidimų iš 
apskrities išvažiuoti ir drausdavo susirinkimus, o už 
„laikymą slaptų susirinkimų siųsdavo pas Abraomą“. 
O nuo jų mažai atsiliko klerikalai: „Dvasiškiai su val-
džia vienon dudon putė“. Jis prisimena, kad klebonas 
„kelis kartus metuose iškeldavo klebonijoj žandarams 
balius. Šokdavo valsus, kad net kliošteriaus sienos dre-
bėdavo“. Bet, nežiūrint „persekiojimų, kratų ir klerika-
liškų keiksmų – dirbome politinį darbą“, – slapta leistas 
ir platintas laikraštis Jaunimo balsas (bibliotekų kata-
loguose jo neužtikau).

Vokiečiams pasitraukus buvo gal net blogiau: „Šį pa-
vasarį, bemalšinant neva bolševikų judėjimą, daug gy-
vasčių atimta Sedoj ir prie Kerežo kapinių“5. Nežiūrint 
to, kad jie daug dirbo „del Neprigulmingos Lietuvos“, 
klerikalai juos persekiojo: „Obalsis buvo toks: kas ne 
krikščionis-demokratas, tas „bolševikas““. Bet dabar 
padėtis geresnė, nes valdininkai „nelošia iš savęs „ca-
rukų“ ir gyvasčių neatiminėja“.

Taip rašė, manau, gerokai ideologizuoti kairuoliai. 
Nepriklausomybės jie neatmetė, tačiau, dirbo, kad ir 
lietuviai įsilietų į Marxo pranašautą istorinį procesą, tu-
rintį pasibaigti tikruoju komunizmu. Jų dėmesio cent-
re – ne kasdieniai žmonių vargai, o pranašaujama toli-
moji žmonijos ateitis.

Nuotaikos visai kitokios skaitant paprastų žmonių 
laiškus, kurių Naujienose apstu. Jiems svarbu susiži-
noti su karo ir okupacijos metais pradingusiais giminė-
mis ir draugais. Svarbu atpasakoti išgyventus vargus, 
pasiskųsti, kaip viskas brangu. Bet dažnai girdėti ir 
optimistinė gaida: nors vokiečiams bei bolševikams pa-
sitraukus vis dar sunku, bet gyvenimas gerėja; nors pa-
dėtis vis dar neaiški, vilčių yra. Reikšminga ir tai, kad 
nemažai autorių jau buvo sąmoningi Lietuvos valstybės 
piliečiai. Laiškus skaitant aišku, jog Bulotienė klydo: ne 
vienas kuriamoje Lietuvoje rado vilties spindulėlių.

4 Naujienos, 1919-10-12.
5 nepavyko išsiaiškinti, koks konkretus įvykis turimas omenyje. to 

meto spaudos mažai ir joje žinių apie įvykius toliau nuo kauno ir vil-
niaus nedaug. keliuose aprašymuose minima bolševikų kariuomenė, 
talkinama vietinių komunistų: antai Lietuva 1919 m. vasario 8 d. infor-
mavo, kad „reguliarė“ bolševikų kariuomenė, „palaikoma vietinių bol-
ševikų“, užėmė telšius. 

andrius ir aleksandra bulotai. iš: http://www.mab.lt/pirmasis-
pasaulinis-karas-pradzia/06-vilniaus-komitetas.html



51naujasis židinys-aidai   2017  /  2

Man šis kontrastas svarbus, rodantis, kad bolševizmas 
nebuvo „revoliucija iš apačios“, nebuvo masių prasiver-
žimas į istorijos areną. Priešingai, bolševikai buvo tik 
dar viena uždara sekta, atitrūkusi nuo liaudies, trokš-
tanti primesti savo tikėjimą, net ir jėga, jeigu kitaip 
nepasisektų. Minėtieji mūsų socialdemokratai – į juos 
panašūs. Tuo tarpu Grinius, Krupavičius ir kiti nepri-
klausomos Lietuvos kūrėjai siekė, kad žmonės geriau 
gyventų čia ir dabar, ir medžiagiškai, ir kultūriškai. Pa-
vyzdžiui, pasak Griniaus, demokratija yra plačiausios 
žmonių iniciatyvos sąlyga. Žmonės gyvens geriau, kada 
kiekvienas kurs savo gerovę. Mintis dažnai užtinkama 
neideologizuotų, eilinių žmonių laiškuose.

Rugpjūčio 2 d. laidos skiltyje „Laiškai iš Lietuvos“ 
skaitome Vileišiuose, netoli Kuršėnų, gyvenančios Alz-
bietos Stankienės nedatuotą laišką vyrui St. Stankui 
Čikagoje: „Mielas ir brangus širdelė: Net ašaros rieda 
iš didžio pasiilgimo ir džiaugsmo, kad su pirma groma-
tėle aplankei mus. Jaučiamės, kaip iš po Dievo sudo“. 
Pasirodo, vyras rašęs dažnai, bet ji atsiliepia į pirmą iš 
jo gautų laišką: „Šią valandėlė esam visi sveiki ir spa-
kaini, nors šaly dar nėra spakainumo, ir kaip toliau 
bus tai Dievas žino“. Laiške ryški lietuvių mėgstama 
stilizacija: „Jaučiamės [...] kad Dievas leido dar gyvus 
atlankyti mus vargšus, vargstančius ašarose ir pelenuo-
se, išlikusius iš tos nelaimingos karės, iš tų ugnies paža-
rų“. Vyras siūlęs atsiųsti pinigų, o ji atsakė: „lukėk dar 
valandėlę“, nors pašalpa labai reikalinga. Bėda ta, kad 
„dar nėra tikros tvarkos tarp pinigų: eina dabar trijų 
gatunkų pinigai“ ir niekas nežino, kaip bus toliau. Pini-
gai jai reikalingi „trioboms budavoti“. Atrodo, jos namas 
apdegė, todėl ji veltui gavo „apdegusio materiolo“. Ta-
čiau ji neturinti kuo užmokėti darbininkams: paprastas 
darbininkas ima 3 rublius už dieną, o meistrai – kelis 
kart daugiau6. Beje, jinai nusipirko „pirtelę“.

Juozapas Gogelis už ją optimistiškesnis, gal todėl, 
kad bolševikams pasitraukus padėtis gerėjanti. „Dabar 
žmonės bijo bolševikų labiau kaip velnio, nes velnio gali 
atsižegnoti, o jiems be ginklo nieko nepadarysi“. Bolše-
vikams priešinosi tik tie, kurie „nebenori gyventi“, o kiti 
„turi sutikti kaip anie nori“. Taip jis rašė savo broliui, 
gyvenančiam Ajovos Sioux City 1919 m. liepos 12 d.7 
Gogelis gyveno Niūronių sodžiuje prie Anykščių, o bol-
ševikai iš Anykščių buvo išvyti gegužės 27 d.8 Ir po tų 
septynių savaičių „dabar visakas kitaip atrodo. Prekių 
po biski pradeda atsirasti ir brangumas po biskį atpuo-
la“. Bet ir jis nežino, kaip bus toliau. Brolis galėtų grįžti 
kad ir šiandien, „o kas toliau bus, tai žinios nėra, bo da-

sunkŪs Laikai gyventi Lietuvoje

bar padėjimas dar nėra aiškus – visaip dar gali buti“.
Galima pridėti, kad Anykščių apylinkėms pasisekė. 

Nors netrukus į Lietuvą įsiveržė bermontininkai – lie-
tuvių akimis ne tiek kareiviai, kiek plėšikai, – su jais 
susiremta į vakarus nuo Anykščių. Taigi atrodo, Go-
geliui neteko išeiti partizanauti, savo namų paversti 
tvirtove, savo „šakes, dalgius – ginklais“. Šiais žodžiais 
visus vyrus į kovą prieš bermontininkus kvietė kari-
ninkas Jurgis Byla (1890–1947), rasdamas ir moterims 
darbo: „Dezertirius, nestojusius kariuomenėn naujokus, 
moterys ir mergaitės privalo varyti laukan iš savo so-
džių, kaipo tėvynės priešus, kiškius už savo kailį dre-
bančius“9. Tuo tarpu Vileišiuose gyvenanti Stankienė, 
jai vos spėjus išsiųsti laišką, turbūt išgyveno bermonti-
ninkų antplūdį.

Už ją Gogelis labiau išsilavinęs, o gal tik labiau lin-
kęs „filosofuoti“. Jis rašo: „Bėda gyventi ir mažoje vals-
tybėje: kas tik nori, tas tave skriaudžia“. Jis prisimena 
vokiečius: jie „ėmė gyvulius, grudus, pieną, sviestą, au-
deklus, šiaudus, šieną“ girdamiesi, kad už viską užmo-
ka. Bet koks čia mokėjimas? Jeigu daiktas vertas 100 
rublių, jie duoda 10 ir „taria sau, kad jie už dyką nieko 
neima“. Bet bolševikai dar blogesni: „Žmonės bulves so-
dina, o jie kasa, žinoma, ką gi darys, kad neturi duonos“. 
Akivaizdu, kad Gogelis bolševikus regėjo ne kaip nuos-
tabios ateities nešėjus, bet kaip apskurusius kareivius, 
trukdančius jam užsiauginti bulvių.

Čia ne visai suprantu. Ar tikrai pavasarį, vos žmo-
nėms pasodinus bulves, laukuose atsidūrę bolševikų 
kariai jas atsikasę valgydavo? Kad ir kaip būtų, ka-
riuomenės pranešimuose dažnai kartota, kad raudonoji 
armija yra prastai aprūpinta, nes nesugeba sutvarky-
ti transporto. Pavyzdžiui, pranešime apie rusų frontą 
skaitome: „Paskutinės gaunamos žinios vis dažniau 
patikrina rimtą priešininko ruošimos žygiuoti Lietu-
vos žemių gelmėn, nes išsilaikimo reikmenų priežastis 
verčia raudonuosius pasinaudoti geru derliu“10. Atrodo 
maždaug taip: bolševikai puolimą tęs rudeniop, kada 
bus galima laukuose pasiganyti. Kaip žinia, tokį apsi-
rūpinimą ūkininkai vadino plėšikavimu. 

Toje pačioje Naujienų laidoje randame ir Akmenėje 
gyvenančio Stanislovo Lužo, 1919 m. gegužės 4 d. laiš-
ką savo seseriai ir svainiui. Įdomu, kad laiške atsispindi 
jaunimo pastangos įsikurti nepriklausomoje valstybėje. 
Sužinome, kad sūnus jau yra mokytojas, uždirbantis 
200 rublių per mėnesį, o dukra gimnazistė „jau rengia-
si į mokytojus“. 

Lužos buvo „išbėgę nuo vainos“ į Ukrainą. Parvažia-

6 gatunkas (iš vok. Gattung) – ‘rūšis’ (Lietuvių kalbos žodynas: „gersi-
me trunkų įvairių gatunkų“). tuo metu Lietuvoje kursavo auksinais perva-
dinta vokiečių okupacinė valiuta ostmarkės ir kelių rūšių rubliai. vienas 
dienraščio Lietuva numeris kainavo 40 skatikų. pagal dienos kursą, turint 
omenyje caro rublius, per dieną darbininkas uždirbdavo kokius devynis 
Lietuvos numerius. jeigu dūmos – kokius keturis penkis.

7 Naujienos, 1919-08-22. 
8 „mūsų armijos veikimo apžvalga“, in: Kariškių žodis, 1919-06-12, 

nr. 4, p. 26.
9 jurgis byla, „bermontininkai“, in: Kariškių žodis, 1919-11-21, nr. 27, 

p. 206.
10 „Rusų frontas“, in: Kariškių žodis, 1919-07-24, nr. 10, p. 75–76.
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vę rado „namus čielybėje“. Ir gerai, kad „Mamatė musų 
mantą suglobė, tai dar parvažiavę gavom po biškį“. 
Deja, jau grįžus nuo „plaučių džiovos“ mirė jų septynio-
likmetis sūnus. Šiaip – visi sveiki, tarp jų ir brolis „su 
prietelka“. Savo ruožtu būsimoji mokytoja duktė klau-
sia, „kaip ten einasi su gyvenimu, kaip kas brangu, ir 
ar gera man butų, jeigu aš sumanyčiau kada-nors atva-
žiuoti pas tamstas?“

Maisto kaina – dažniausiai pasitaikanti tema: ir duk-
tė teiraujasi, kas kiek kainuoja Amerikoje. Luža, pavyz-
džiui, rašo, kad viskas brangu, aiškindamas kiek kai-
nuoja „rugių puras“, bulvės, lašiniai, sviestas, cukrus. 
Be smulkios analizės šie skaičiai mažai ką reiškia: kai-
nos šokinėdavo pagal metų laiką ir vietovę. Ir nežinia, 
apie kokius rublius jis rašo, nes apyvartoje būta kelių 
„gatunkų“ rublių.

Vargo daug, bet buvo ir neblogai gyvenančiųjų. Gal 
šviesiausiomis spalvomis savo broliui padėtį aprašo Jo-
nas Baudžiūnas iš Pašešuvių sodžiaus Tauragės apskri-
tyje. Jis ir brolienė su dukra gyvena „žinoma gražiai – 
dirba storojasi [...]. Žinoma, norint išsimaityti reikia 
storoties, ba dermai nieks nieko neduoda“. Tada, trum-
pai prisiminęs karo metais patirtus vargus, jis prideda: 
„Nors ir dabar dar nežinau, kas gali buti, ba tikros tvar-
kos, ale vis nebėra tokio suspaudimo, kaip pirma“11. Ne-
blogai sukosi ir Savickių sodžiuje Ukmergės apskrityje 
gyvenę Mateliai, birželio 26 d. savo sūnui rašę: „Statom 
naujus rumus, dėkui Dievui dar turim kumelę, ir dveigį 
kumeliuką, ir karvę, ir telyčaite“. Bet, pridūrė jų žentas 
Jonas Gavėnas, daug kas gyvena sunkiai, „neturi nė 
duonos“: „Išvaryti iš namų anie biedni iškrikę kaip bitės 
po svietą vaikščioja ir duonos prašinėja – nė durų negali 
uždaryt. [...] Viską valgo, šaknis ir žoles“12.

Po kelių mėnesių, spalio 1 d. Naujienos paskelbė vie-
nos tokios ubagautojos laišką. Jieva Draugelienė iš Ma-
rijampolės savo Čikagoje gyvenantiems sūnums liepos 
13 d. rašo stilizuotai ir nežinia, kiek perdėdama: „su-
neliai, gal jųs mane seną motinėlę jau ir užmiršote. Jei 
dar neužmiršote, labai maldaučiau kokios nors pagal-
bos man senai savo paskutinėms dienoms baigti“. Iki 
1918 m. ji gyveno viena „kęsdama badą ir vargą“. Pasi-
ėmusi krepšelį, ji vaikščiojo po kaimus „jieškodama duo-
nos kąsnelio“. Bet nusilpo: „prie senatvės pasibaigė vi-
sai mano jėgos“. Tada, vieno kunigo dėka, ji apsigyveno 
prieglaudoje. Bet ir čia prastas maistas: „Svarbiausias 
maistas vien tik kruopos, nuo kurių aš visai nusilpau. 
Pašalpų nė jokių iš niekur negauname“. Tačiau, nepai-
sant vargo, nepriklausoma Lietuva ją džiugina: „Dabar 
mums šiek tiek nušvito akys, atgijo kiek dvasia kaip 
išvydome savo brangius kareivius. Dabar musų šalelė 
Lietuva jau įgijo savyvaldą, nepriklausomybę“. Prisi-

minusi, kaip broliai „lieja kraują gindami savo šalį“, ji 
nuogąstauja, kad galbūt Amerikoje „užmiršote pagel-
bėti savo tėvynei Lietuvai“? Lietuva daug kenčia, gin-
damasi ir nuo bolševikų, ir nuo lenkų, kurie užpuolė 
„žudydami musų brolius“. Ji prašo Lietuvai padėti, kad 
„nebūtų per vėlu“. Taigi nors vargas didelis, vis vien – 
„musų šalelė Lietuva“.

1918–1919 m. pasaulį nusiaubė ispaniškojo gripo 
pandemija, pasak kai kurių apskaičiavimų, nusinešusi 
keletą kartų daugiau gyvybių nei Didysis karas. Pande-
mija neaplenkė ir Lietuvos. Šiek tiek apie tai sužinome 
iš Jono Šurkaus, gyvenusio Akmenėje, laiško broliui Či-
kagoje: „buvo užėjusios baisios ligos, vadinamos gripa, 
ir apie mėnesį laiko kasdien po 7 ar 8 laidojo“. Nevisai 
aišku, kokiame miestelyje, gal Akmenėje; bet ir „Gul-
binuose ar 8 numirė“. Šurkus pasakoja, kad po trejų 
metų vokiečių nelaisvėje grįždamas parsivežė „vos tik 
pasilikusius skuroj silpnus kaulus“. Per karą Gulbinai 
bei Akmenė nelabai nukentėjo, o štai Viekšniai, Papilė, 
Kuršėnai ir Šiauliai – „tie visi sudaužyti ir sudeginti“. 
Tačiau dabar pradeda gyventi geriau: mes „budavoja-
mės ant kolonijos“. Baigdamas Šurkus dėkoja broliui 
už pašalpą.

Spalio 14 d. laidoje – net keturi laiškai. Didesnio dė-
mesio vertas Jurkonių iš Leipalingių valsčiaus laiškas 
Athens (Ill.) gyvenančiam sūnui. Sužinome, kad vokie-
čių belaisvėje be žinios dingo brolis, bet gerai, – nors 
aplink ir vyko kautynės, – kad bent kaimas liko nesude-
gintas. O dabar, vokiečiams pasitraukus, lenkai „daro 
visokių šunybių, kad tik mus pavergti“. Jie mėginantys 
sugriauti prie Mizarų kaimo vokiečių pastatytą tiltą, 
kuris kainavo 4 milijonus markių. Nors Druskininkuo-
se randasi lenkų žandarų, „pas mus stovi baltgudžių 
kareiviai“ ir neleidžia lenkams tilto gadinti. O vienas 
brolis išėjo savanoriu, „laukiame daugiaus lietuvių pės-
tininkų ateinant tiltą ir mūsų kraštą ginti“. Matyti, kad 
rašo nors ir vyresnio amžiaus, bet politiškai sąmoningi, 
savo gerovę su kuriama valstybe tapatinantys lietuviai: 
tie lenkai „lenda kaip kiaulės į daržą“, nežiūrint to, kad 
santarvininkai jiems draudžia. Akivaizdu, kaip sunku 
buvo susigaudyti situacijoje: traukiasi vokiečiai, veržia-
si lenkai, jiems priešinasi „kartu su Lietuvos Taryba“ 
einantys baltgudžiai, o lietuvių kareivių dar tik lau-
kiama. Nežiūrint to, tai sąmoningi Lietuvos piliečiai ir 
optimistai. Jie kviečia ir sūnų parvažiuoti: „čia vis bus 
geriau negu jusų Amerikoje“.

Greta paskelbtame brolio laiške Čikagoje gyvenan-
čiam Vincui Rinkevičiui randame ir komišką momentą. 
Atėję vokiečiai viską plėšė, atėmė ir arklius: „liko tik 
senė sartoji: mat ta, musų laimei šlubavo“. Tai proga 
šiek tiek pafilosofuoti: „Nors prieš karą šlubas arklys 
buvo blogas daiktas, bet karo metu tai buvo laimė, nes 
tik del to išliko neatimtas“. Taigi lyginant su kitais, Rin-
kevičiui pasisekė.

kęstutis skRupskeLis

11 Naujienos, 1919-11-11.
12 Naujienos, 1919-08-19.
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Vaizdžiai karą ir okupaciją aprašo Židikų parapijo-
je gyvenantys motina ir brolis laiške Stanislovui Va-
rapnetskiui iš Čikagos: „Turėjom žemėj urvus išsika-
sę, liubem sulindę po aštuonias sutkas kentėti ir nieko 
savo neturėjome“. Per kautynes „kulkos lėkė kaip bitės“, 
sprogo net 35 bombos, „o mes patįs išsisklaidėme kaip 
paukšteliai“. Vakare aprimus mūšiui žmonės susirinko 

„ir tuoj pradėjo bėgti gyvuliai iš krūmų baubdami, rėk-
dami namo“. Iš savo pusės motina prideda: „Esu visa ko 
mačiusi ir kentėjusi, ir mušta ir peiliu pjauta ir visaip 
draskyta“. Ir prašo jos neužmiršti, atsiųsti „nors vieną 
svarą cukraus ir vieną bačką silkių iš Amerikos“13. Kad 
ne vienas slėpėsi po žemėmis, patvirtina ir sūnų Talalų 
motina: „Per vasarą buvom žemėse, turėjom tokius rū-
sius žemėse. [...] Viso turto teliko tik tiek, ką po žemėmis 
buvome pakavoje drapanų ir grūdų. Lig rudens gyveno-
me žemėse“. Bet dabar, pasistatę „grinčią“, gyvena „kai 
iš numirusių prisikėlę“14.

Suprantama, kad tiek išgyvenus, norisi savo vargus 
iškloti kitiems, kartais ir perdedant, juo labiau vilian-
tis susilaukti gėrybių bačkelės. Tai žmogiška. Bet mane 
nustebino, kiek atsirado supratusių, jog valstybę ku-
ria ne vien vadai, bet ir paprasti žmonės. Tokia galėjo 
būti minėta ubagė Draugelienė, kuriai akys nušvito 
pamačius savus kareivius. Tokie ir tėvai Jurkoniai, be-
sidžiaugiantys, kad baltgudžiai remia Lietuvos Tarybą. 
Susipratęs lietuvis buvo ir Tauragės apskrityje gyvenęs 
Jonas Spačkauskas, rašęs broliui Čikagoje: „Naujienos 
pas mus tokios: yra musų pačių lietuviška valdžia. La-

bai smagu. Visokios įstaigos lietuviškos, visur savoji 
kalba. Tik žmonėse nėra vienybės, tai trukdo Lietuvos 
kilimą“. Deja, mintis neišplėtota. Neaišku, ar omenyje 
turimos spaudoje regimos partijų rietynės, ar gal len-
kams, gal bolševikams simpatizuojantys kaimynai, ar 
tik šiaip viešaisiais reikalais nesidomintieji15.

„Savo priešus mušam, kad jų net kailis dulka“, – rašo 
savanoris St. Jaras Čikagoje gyvenančiam dėdei. Jis, 
baigęs mokytojų kursus Kaune, kurį laiką mokytojavęs 
„liaudies mokykloje“, svajojęs vargonininkauti, viską 
metęs tapo kareiviu ir jau visus metus kaip kovoja su 
„savo šalies priešais“. Ne visai aišku, ar tikrai tuo tiki, 
ar tik save drąsina: „Iš visų pusių esame dar Lietuvos 
priešų apsupti, bet vistiek, kas bus kas nebus, bet Lie-
tuva nepražus“. Ir ryškus pasididžiavimas: „aš jau esu 
užaugęs“16. Manau, kad pasididžiavimas ne vien asme-
niškas, bet ir tautinis – ir Lietuva užaugo. Tą ryškiai liu-
dija iškalbingas skelbimas jau Lietuvoje, Kaune leistos 
Ateities kalėdiniame numeryje įdėtas gana entuziastin-
gas skelbimas: „visiems, norintiems stoti į Berlyno uni-
versitetą praneša[me], kad žiemos semestras prasidės 
sausio 5 d. 1920 m.“17 Prie prašymo reikia pridėti atesta-
tus, ypač gimnazijos baigimo, „reikale ir su patvirtintu 
vertimu vokiečių kalbon. [...] Prašymus geriausia siųsti 
į Lietuvos Pasiuntinybę, Berlin Kurfürstendamm 242, 
kuri visa atliks“. Atkuriama civilizacijos tvarka kone 
nustelbia karo ir pokario kovų sugriovimų ir chaoso 
pasekmes, o į ateitį viltingai žvelgti Lietuvos žmones 
skatino ir pagelbėti pasiryžusi jauna Lietuvos valstybė.

Naujienos buvo kairiųjų leidinys: jose atsispindėjo 
tik vieno ir ne paties gausiausio (ir JAV, ir Lietuvos 
lietuviškos) visuomenės sluoksnio nuotaikos. Spėčiau, 
kad dauguma laiškų autorių nebuvo krikščionys demo-
kratai, liaudininkai, tautininkai. Bet reikšminga, kad 
1919 m., kada sėkmę įžvelgti dar buvo sunku, ne vienas 
laiško autorius savo gerovę siejo su kuriama valstybe. 
Ir nė vienas neteigė Lietuvą pasukus blogu keliu, kaip 
galvojo socialdemokratų vadai. Gal artimesnieji krikš-
čionims demokratams ar nesocialistams liaudininkams 
būtu radę ir šviesesnių momentų. Bet gal ir ne, nes tai 
iš tiesų buvo sunkūs laikai, o šalia to, visi esame linkę 
pabrėžti savo vargus ir rūpesčius. Šiaip ar taip, verta 
prisiminti ne vien politikus ir vadus, bet ir eilinius žmo-
nes, prisiminti, ką jie išgyveno kuriant nepriklausomą 
valstybę. Savaime aišku, gyventa bei dirbta karo ir oku-
pacijos šešėlyje.

sunkŪs Laikai gyventi Lietuvoje

13 Naujienos, 1919-11-11.
14 Ibid.
15 Naujienos, 1919-10-22.

16 Naujienos, 1919-11-11.
17 ateitis, 1919, nr. 6–7, p. 222–223.

	

Naujienų pastatas čikagoje. 1920. iš: https://en.wikipedia.org/
wiki/naujienos_(socialist_newspaper)



54 naujasis židinys-aidai   2017  /  2

Patricija jurkšaitytė. nacionalinė portretų galerija. 2015–2017. aliejus ant drobės. Vidmanto ilčiuko nuotrauka



55naujasis židinys-aidai   2017  /  2

Kazio Bradūno vardas seniai brangus 
tiems, kurie sovietmečiu slapta dali-
josi iš uždraustųjų Vakarų pargaben-
tomis knygomis, susidūrė su didžiąja 
išeivijos rašytojų banga devinto de-
šimtmečio pabaigoje, per pastarąjį ket
virtį amžiaus pažino jį iš mokyklinių 
chrestomatijų. Tačiau būkime atviri: 
nors jau seniai galime skaityti, ką 
norime, tebėra sunku priimti išeivių 
kūrybą kaip savosios klasikos dalį. Su 
tautosaka genetiškai susieto Bradūno 
skambios strofos taip ir nevirto popu-
liariomis dainomis, čionykštės lyrikos 
Olimpe įsikūrę jo epigonai mums tebė-
ra savesni, lengviau atpažįstami. 

Bradūną atsimename kaip tipišką, 
gryniausią žemininką „be priemaišų“ 
(pasak Dalios Satkauskytės), išeivijos 
kultūrinio gyvenimo organizatorių, 
svarbių diasporos leidinių, kultūrinės 
žiniasklaidos redaktorių. Tačiau gali-
ma justi, kad 2017 m. išeiviams nie-
ko nebesako 1944 m. karo pabėgėlių, 
save vadinusių tremtiniais, patirtis, 
o tiems, kurie kantriai kruta „įaugę 
Nemuno upyne“, Bradūnas tebėra eg-
zotiškas poezijos paukštis, atklydęs 
iš kito, gražesnio pasaulio, kurį mes 
esame negrįžtamai praradę ir dėl to 
pernelyg nesigraužiame. Poeto kūry-
ba mus pasiekė smarkiai vėluodama, 
todėl sunku pastebėti jos novatorišką 
užmojį. Lyginant su Alfonso Nykos
Niliūno, Henriko Nagio, Algimanto 
Mackaus, Liūnės Sutemos suaižėjusio 
pasaulio, niekieno žemės peizažais, 
Bradūno erdvėlaikis gali atrodyti kon-
servatyvus, idiliškas, jo emocinė įtaiga, 

žemininko šimtmetis

MANfreDAS ŽVirgŽDAS

nostalgijos energija gerokai apsilpusi. 
Bradūnui didysis praradimas – gyvo-
sios ir gerosios žemės netektis, tačiau 
jis pasitikėjo Aukščiausiojo valia, po-
ezija jam – žemės šventumą, kalbos 
gyvybę ir istorijos tęstinumą įprasmi-
nančios apeigos.

Poeto šimtmetis šiemet minimas 
kuk liai, literatūros žinovams susitel-
kiant prie poetinių refleksijų, pabrė-
žiant jo darbų ir dienų vertę. Žemininkų 
karta, prieškarinės Lietuvos respubli-
kos bendraamžiai, pasak filosofo Juo-
zo girniaus, kūrę „žmogaus prasmės 
žemėje poeziją“, jau visi priklauso isto-
rijai, ir tyrėjai ieško, kas iš jų palikimo, 
įamžinto knygose ir išeivių kultūros 
kronikoje, vis dar neatrasta. Trūksta 
Bradūno kūrybos šakotą kelią (jo pali-
kimą sudaro apie 20 poezijos rinkinių) 
apibendrinančios monografijos. Jubi-
liejinių minėjimų ratas tik pradeda 
suktis, poezijos gurmanų dar laukia 
NykosNiliūno, Nagio, Mačernio metai.

Mokslinėje konferencijoje Žemės 
karta: Kazio Bradūno darbai ir dienos, 
kovo 3 d. surengtoje Lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institute, stengtasi 
aprėpti kuo daugiau šio poeto, leidėjo, 
publicisto veiklos aspektų. Daugiau-
sia dėmesio skirta jo poezijai: tai, be 
abejo, viena lietuvių lyrikos viršūnių, 
kanono dalis ir kartu komunikacinis 
iššūkis skaitytojui. Bradūnas labai 
dialogiškas, išklausantis, laukiantis, 
kol prabils Donelaitis, Čiurlionis ar 
nekarūnuotas Lietuvos valdovas ge-
diminas. Nelinkęs šokiruoti, nekelian-
tis kritikos audrų, gerai sutariantis su 

skirtingų ideologinių laikysenų ir ge-
neracijų atstovais. Poetas tobulai su-
jungė archajiškos senameldžių kultū-
ros užuominas ir iš vaikystės atsineštą 
krikščionišką pamaldumą: Dievas ir 
Dievulis jo pasaulėžiūroje suaugę į vie-
ną aukščiausią lėmėją. Žemė – talpi, 
visus priglobianti gelmė, valdoma Že-
mynos, šaknys, tvirtai siejančios žmo-
gų su tėvyne. Ji stabilizuoja, suteikia 
formą inertiškiems polėkiams; joje 
įaugama, įsišaknijama. Tuo tarpu tai, 
kas svetima, kildinama iš takios, žmo-
giškos kultūros pamatus ardančios 
vandens stichijos. Dažna priešprieša 
tarp svetimo, užnuodyto vandens ir 
savo, švento, kuriuo kuriamas sacrum 
laukas. Senoji baltiškoji kultūra, anot 
Dalios Čiočytės, Bradūno poezijoje jau 
„pakrikštyta“: pagarba visoms gyvy-
bės formoms dera su Dekalogo prie-
sakais.

Žemė – tai ir žmogaus aprėpiama 
erdvė, kartografinis žemėlapis su svar-
biais geografiniais orientyrais – gim-
taisiais Kiršais, Alvitu, iš studentiš-
kų metų aidinčiais Vilniaus varpais, 
Miuncheno muziejais, florencijos baž-
nyčiomis, net egzotiškais Havajais. Ji 
minima daugelyje Bradūno eilėraščių, 
joje rausiamasi, skverbiamasi gilyn, 
ieškoma ir randama tai, kas žadina 
atmintį (elžbieta Banytė įvardijo to-
kius simbolių ir metaforų kasinėjimus 
kaip nuoseklią poetinę archeologiją). 
Žemės podirvyje telpa ir egzistencinis 
skausmas – ne perskaitytas filosofų 
tekstuose, o atpažintas karo ir pokario 
tikrovėje, atsikartojantis ir tos pačios 
kartos kūrėjų semantiniame lauke 
(Viktorija Daujotytė gretino su Lietu-
voje dramatiškus nevilties ir skausmo 
motyvus spalvų kodais išreiškusia Ju-
zefos Čeičytės abstrakčiąja tapyba).

Žemė – tai ir kartos patirtį sutelkian-
čios antologijos (1951) vardas, naujos 
poetinės kalbos deklaracija. Mindau-
gas Kvietkauskas gretino Bradūną 
ir Hesiodą, kurio žemdirbiškas epas 
Darbai ir dienos irgi kurtas praradus 

aPžValga
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tėvynę. ginčą dėl pilietiškumo ir sąži-
ningumo su Justinu Marcinkevičiumi 
Kvietkauskas lygino su legendinėmis 
Homero ir Hesiodo varžybomis, pri-
mindamas, kad graikų kolektyvinėje 
atmintyje galų gale abu poetai tapo 
vienodos vertės klasikais. Ankstyvasis 
Bradūno repertuaras dar artimas 
ket virto dešimtmečio neoromanti-
nei srovei, kurią vėlesnės moder-
nistų kartos, paveiktos rūstaus po-
karinio katastrofizmo, nurašė kaip 
albuminę, proginę poeziją (kurios 
stilistinio originalumo apraiškas 
stengėsi įžvelgti Algis Kalėda). 
Apeigų, Morenų ugnių, Devynių 
baladžių, Sidabrinių kamanų Bra-
dūnas prabilo kaip folklorinėsmi-
tinės tradicijos reformatorius, liau-
diško primityvizmo ir archaizuoto 
siurrealizmo kūrėjas, iš kurio mo-
kėsi sovietinės Lietuvos septinto 
dešimtmečio debiutantai – Mar-
celijus Martinaitis, Jonas Juškai-
tis, Sigitas geda. Daug įtakos jam 
darė lietuvių modernistinė grafika 
(Viktoro Petravičiaus mokykla), 
apskritai vaizduojamosios dailės 
formų paieškos, vizualinė ir chro-
matinė metaforika – dukters elenos 
Bradūnaitės liudijimu, poetas netgi 
yra svarstęs apie meno studijas. Vėly-
vojoje poezijoje, rašytoje iki pat mirties, 
kaip apibendrino Dalia Kuizinienė, do-
minuoja nostalgiški gamtovaizdžiai, 
dangaus ir žemės riboženklis – hori-
zonto linija – praranda apibrėžtumą.

Bradūnas – redaktorius ir publicis-
tas, kuriam buvo svarbu kelti išeivijos 
kultūros lygį, priešintis vis giliau besi-
smelkiančiam provincializmui, rezer-
vato atmosferai. gediminas Mikelai-
tis citavo Literatūros lankų ir Draugo 
sekmadieninio priedo rengėjo laiškus 
autoriams, kuriais kreiptasi į gerą va-
lią, patriotinį entuziazmą, mandagiai, 
bet reikliai primintos Vakarų kultū-
ros atramos. Jo paties recenzijos dip
lomatiškos, atsargios, tačiau būtent jis 

sudarė sąlygas Literatūros lankuose 
pasirodyti polemiškai NykosNiliūno 
ir Nagio kritikai, nukreiptai prieš gra-
fomanus„kandis“ ir per anksti savo 
vaidmeniu patikėjusius „tautos pra-
našus“. Bradūnas pokario pirmaisiais 
metais, dar stovykliniu laikotarpiu 

Miunchene, redagavo Aidų žurnalą, 
daug prisidėjo, kad jis taptų solidžiau-
siu katalikiškos krypties periodiniu 
leidiniu. 

Lietuvių išeivių bendruomenės lite-
ratūros raida nebuvo itin dinamiška, 
tačiau galėjo naudotis didžiausia ver-
tybe – saviraiškos laisve. Pasak Ka-
zio Almeno, nemažai bendravusio su 
žemininkų kartos kūrėjais, Amerikoje 
daug reiškė privati iniciatyva ir tai, 
kad nė nebandyta valstybiniu lygiu 
modeliuoti kultūros politikos, kurti 
Kultūros ministerijos. Bradūno, arche-
tipinio „gerojo suvalkiečio“, energijos 
užteko ir publicistikai, ir literatūros 
vakarams, ir panoraminės apimties 
darbams – Lietuvių literatūra svetur, 
Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990. 
Šie rūpesčiai atsispindi epistolikoje ir 

kitoje medžiagoje, kurią galima pa-
žinti iš Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus išleisto rinkinio Archyvai 
(sudarytoja Virginija Paplauskienė). 
Donata Mitaitė konferencijoje pla-
čiau aptarė Bradūno susirašinėjimą 
su eugenijumi Matuzevičiumi, ypač 

sureikšmindama „trečiąjį pašne-
kovą“ – režimo įdarbintą cenzo-
rių, budriai sekusį net patikimu 
laikytą tos pačios kartos poetą. 
Matuzevičiaus demonstratyvus 
atsiribojimas nuo kosmopolitizmo, 
burtažodžio „tauta ir liaudis“ kar-
tojimas turėjo garantuoti apsaugą 
bendraujant su „antitarybiniu“ 
Bradūnu. Pastarasis prašė atsiųs-
ti Vytauto Mačernio rankraščių, 
kuriuos publikavo išeivijoje, gai-
vindamas legendą apie tragiškai 
žuvusį jaunystės draugą.

Bradūnas prisimintas ir kaip 
šeimos, bendruomenės centrinė fi-
gūra, katalikiško, „šatrijiečių“ ir at-
eitininkų sparno atstovas, galėjęs 
rasti sąlyčio taškų su santariečiais 
(nors, pasak elenos Bradūnaitės, 
katalikiškos pakraipos leidinio re-
daktoriui taip ir nepavyko pakal-

binti bekompromisio liberalo Vytauto 
Kavolio). Tautinė tapatybė privačioje 
aplinkoje išlaikyta dainuojant lietuviš-
kai, poetas kiek vie nam iš anūkų buvo 
sukūręs po lop  šinę. Bradūnas juokau-
davo, kad jų automobilis varomas dai-
nomis: išties daugelį valandų praleis-
davę pakeliui iš Čikagos į Kaliforniją, 
namiškiai iš atminties kartodavo šim-
tus liaudies dainuojamosios poezijos 
posmų. Taip neišdžiūvo kalbos atmintį 
maitinę šaltiniai.

2017 m. paskelbti Bradūno metais. 
galbūt šiemet dar bus naujų atradimų, 
ne vien proginių paminėjimų Lietuvos 
muziejuose, universitetuose, gimnazi-
jose. Mokslinė konferencija – svarbus 
impulsas pažadinant Bradūno poezijos 
žemę, joje slypintį kūrybinį pradą.
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!



57naujasis židinys-aidai   2017  /  2

„Mes gyvename ir judame ne to, ką 
regime, viduryje, bet santykyje tarp 
to, ką regime, ir to, ko neregime“1, – 
rašė filosofas JeanasLucas Marionas. 
O tai, kas neregima, bet įmanoma įsi-
vaizduoti, visada traukia. Šiuolaiki-
nio meno centro parodoje Nacionalinė 
port retų galerija (20170203 – 0308) 
pamačius dvylika Patricijos Jurkšai-
tytės nutapytų jaunų moterų portre-
tų, žvelgiančių iš savo pilkų tuštumos 
rūmų, neapleidžia mintis, kad šį kartą 
tapytoja žiūrovą įvelia į dar sudėtin-
gesnę mįslę negu tai darydavo anks-
tesniais kūriniais.

Jurkšaitytę visada domino tuštuma. 
Didžioji tuštuma, nebūties sesė, esan-
ti kažkur už mūsų regimybės lauko. 
Tai ją menininkė gaudė, ištrindama 
personažus iš Ticiano, rogier Van der 
Weydeno ir kitų didžiųjų renesanso 
meistrų drobių. O vėliau – tapydama 
tuščius viešbučių kambarius iš turis-
tinių skrajučių (Viešbučių kambariai, 
2010), replikuodama mažuosius olan-
dus (Olandiškos istorijos, 2011–2013). 
Žmogiškų figūrų nebuvimas, regis, 
buvo lengvesnis būdas perteikti tuš-
tumą, suvokiamą kaip kūrinio siuže-
to erdvės ištuštėjimą, stoką. Tačiau 
naujausiuose kūriniuose Jurkšaitytė 
išsikėlė naują uždavinį – sumedžioti 
tuštumą žmogaus veide. 

Noras modelio veidą atskirti nuo jo 
individualumą išduodančios gyvybės 
pareikalavo renesansinės išmonės. 
Dirbtuvėse ilgam įsikūrė specialus 
baldas su veidrodžiu, kokius galima 

sugavusi tuštumą
apie Patricijos jurkšaitytės parodą

JOLANTA MArciŠAuSKyTėJurAŠieNė

pamatyti tardymo kambariuose. Dai-
lininkė stebėjo modelį pro skaidrią, 
temdytą veidrodžio pusę, o anapus 
jo esantis modelis matė tik savo at-
vaizdą. Skirtingose veidrodžio pusėse 
vyko skirtingas stebėjimas. Žiūrėda-
mos į save veidrodyje, moterys trupu-
tį pozuoja – šis senovinis prietaisas 
veikia mus kaip fotokamera, o prieš 
ją visuomet slapčiomis pasitempiame. 
Bet pozavimą sunku nuslėpti net nuo 
savo paties atvaizdo, todėl jis privalėjo 
būti nedelsiant numaldomas. ypač kai 
kitapus prie molberto stovinti meni-
ninkė buvo išsikėlusį sudėtingą tiks-
lą – išimti iš modelio akių spurdančią 
gyvybę.

Ši procedūra vykdyta etapais. Vei-
das tapomas plonasluoksniškai, iš pra-
džių – spalvotai. Tik galutiniame etape 
spalvos naikinamos, kai ant jų užtepa-
mas perregimas pilkis. iš apačios išny-
rantys spalvų pėdsakai perteikia me-
lancholišką ir nostalgišką būtojo laiko 
nuojautą. Panašią nuojautą atpažįsta-
me vartydami senus šeimos albumų 
puslapius su nespalvotomis nuotrau-
komis. Ne tokią, kaip žvelgdami į ko-
kių nors didikų portretus muziejuose. 
Juk negalima jausti nostalgijos laikui, 
su kuriuo nėra užmegzta „komplikuota 
meilė“. Jurkšaitytės nutapytos moterys 
mums primena esamąjį laiką (tai liudi-
ja jų drabužiai ir faktas, kad daugelį jų 
atpažįstame). Tik paradoksas – port
retuose tas laikas jau yra praėjęs. Tai 
„nacionalinė portretų galerija“, kurią 
galime įsivaizduoti kaip ateities mu-

ziejaus relikviją, prie kurios rikiuosis 
smalsuoliai, tikėdamiesi sužinoti, kas 
buvo čia įamžintos moterys. 

Ateities meno kūrinio aspektas, 
esantis Jurkšaitytės portretuose, man 
priminė menininkės Justės Venclovai-
tės kartu su menotyrininke Danute 
gambickaite pradėtą meninį tyrimą. 
Jo metu buvo sudarytas sąrašas futu-
ristinių filmų, kuriuose rodomi atei-
ties meno kūriniai. Pasirodė, kad net 
didžiausiose futuristinėse fantazijose 
meno kūrinio pavidalas išlieka klasi-
kinis – tai ant sienos kabantis paveiks-
las, žmogaus portretas. Taigi Jurkšai-
tytė galėtų skolinti savo nacionalinę 
portretų galeriją futuristiniam filmui. 
ypač jei jo scenarijus būtų kaip nors 
susijęs su moters vaidmens visuome-
nėje, lygiavertiškumo problematika. 

Nacionalinė portretų galerija pa-
prastai suvokiama kaip reikšmingų, 
istorijoje pasižymėjusių vyrų simbo-
linis ikonostasas. Be abejonės, meni-
ninkė šioje serijoje kviečia diskutuoti 
apie moters vaidmenį istorijos kūrime 
ir jos reprezentavime. (Vien jau faktas, 
kad dauguma pozavusių moterų pui-
kiai pažįstamos meno lauke. Nors tei-
giama, kad jų tapatybė nebuvo svarbi, 
pozuotojų atpažinimas veda savu in-
terpretacijų keliu ir išimta gyvybė ne-
jučiomis vėl plūsteli atgal į pamėklišką 
atvaizdą.) Tačiau šie svarstymai, man 
regis, nutolina mus nuo pačios Jurk-
šaitytės tapybos esmės. Juk kruopštus 
savybių atkūrimas (rekonstrukcija), 
kurį pasitelkusi menininkė geba pa-
veikti žiūrovo jusles, tėra priemonė su-
gauti nepažinią, traukiančią tuštumą. 
Atvaizdų akyse ją matome.

Kaip teigė garsus fenomenologas 
ir fotografijos filosofas Vilémas flus-
seris, „atvaizdai yra tarpininkai tarp 
pasaulio ir žmogaus. Žmogus „egzis-
tuoja“, tai yra pasaulis jam nėra tie-
siogiai prieinamas, taigi atvaizdai turi 
pasaulį žmogui pateikti. Tačiau vos tik 
taip įvyksta, jie iškart atsistoja tarp 
pasaulio ir žmogaus. Atvaizdai turi 
būti žemėlapiai, o tampa širmomis: 
užuot pristatę pasaulį, jį iškreipia“2. 
Atvaizdais negalime pasikliauti kaip 
tikrovės atspindžiais.
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1 jean-luc Marion, Atvaizdo dovana: Žiūrė-
jimo meno metmenys, iš prancūzų kalbos ver-
tė nijolė Keršytė, Vilnius: aidai, 2002, p. 78.

2 Vilém Flusser, Fotografijos filosofijos link, 
iš vokiečių kalbos vertė indrė dalia Klimkaitė, 
Vilnius: išmintis, 2015, p. 15.
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Atvaizdas – tai pirmasis kodas, 
ku riuo žmogus išmoko koduoti savo 
vaizduotėje gimusias idėjas, taip pada-
rydamas jas visuotinai prieinamomis, 
bendromis. gebėjimas komunikuoti 
vaizdais – pirmoji žmones jungianti 
kalba, sukūrusi bendrą maginę są-
monę ir atmintį. rašto sukūrimas 
pakeitė maginę sąmonę ir atėmė at-
vaizdo galias, išmokęs žmogų mintis 
koduoti raidėmis, dar įmantresne for-
ma. fotografijos išradimas XiX a. ir 
jos nenumaldomas plitimas sugrąžino 
atvaizdui prarastas galias. Kodavimo 
procesas pasidarė toks masinis ir toks 
subtilus, kad beveik nematomas. 

Jurkšaitytės tapybos ryšys su foto-
grafija man pasirodė netikėtai svarbus 
ne tik dėl išorinio panašumo. Meninin-
kė, kaip ir dauguma kitų, ja naudo-
jasi kūrybiniame procese. Visi darbai 
tapomi iš nuotraukų (dvylika moterų 
taip pat pozavo tik šiek tiek, o didžioji 
darbo dalis atlikta pagal nuotrauko-
je užfiksuotą atvaizdą). Jei remsimės 
flusserio idėjomis apie fotografiją kaip 
kodinę kalbą, galime teigti, kad Jurk-
šaitytės tapyba yra paremta kelintiniu 
tekstinės idėjos / sąvokos išvertimu į 
vaizdinį jos kodą. Autoriaus teigimu, 
šis kodavimo procesas akivaizdžiau-
siai pasirodo būtent juodai baltose 

nuotraukose (galbūt ir juodai baltuose 
paveiksluose?). Juodai baltose fotogra-
fijose atsiskleidžia tikroji jos reikšmė – 
sąvokų pasaulis, apie kurį kalbėjo dar 
Platonas. Čia galima prisiminti ir 
žymiąją prancūzų rašytojo Michelio 
Tournier mintį, kad pilkoji fotografija 
yra daug tikroviškesnė už spalvotąją, 
nes pati tikrovė yra pilka. 

Taigi menininkė gražina mus atgal 
į maginį mąstymą, koduodama por-
tretuose iš esmės sąvokinės prigim-
ties darinį – tuštumą. Juk iš esmės 
nebūtų įmanoma pavaizduoti to, apie 
ką nebuvo pagalvota ar kas nebuvo 
įvardyta. „Nei kraujas, nei kūnas, nei 
vyro norai“ (Jn 1, 13) negalėtų privers-
ti tapti regimu tai, „ko akis neregėjo, 
ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį 
neatėjo“ (Iz 64, 3 –1; 1 Kor 2, 9). Ma-
rionas menininko, kaip kodų vertėjo, 
vaidmenį įvardijo poetiškiau: „Duri-
ninkas, nematytumui praveriantis 
duris į regimybę, bet kokio išėjimo į 
sceną meistras, pasirodymo ribų sau-
gotojas, vadinamas dailininku. Plato-
nas tai gerai žinojo, demaskuodamas 
šią požeminę ir kartu apolonišką galią, 
kuri iš filosofo iš anksto atima jo pačią 
aukščiausią pareigą – spręsti apie bu-
vimą. Vienintelis dailininkas suteikia 
venia apparendi – leidimą pasirodyti, 

teisę į buvimą. Dailininkas nematy-
tam dalykui suteikia regimumą, išlais-
vina jį iš ankstesnio jo neregimumo, 
beformiškumo“3. 

Stebint portretus, kabančius ant 
kraujo raudonumo sienų (o raudona, 
kaip kultūriškai susiklostė, simboli
zuoja pragaro grėsmę), kyla suvoki
mas, kad tuštumos gaudymas yra 
pavojingas žaidimas, priartinantis pa-
čią Nebūtį. Ne veltui, kaip daug kam 
pasirodė, parodos architektūra prime-
na žymųjį Tvin Pykso epizodą paslap-
tingame raudoname kambaryje. ir 
seriale, ir čia raudona tarsi užsimena 
apie pragarą, kuriame reikia išspręsti 
atvaizdo anamorfozę, kad galėtum iš-
eiti. Kodai, rebusai, anamorfozės – tai 
renesanse išpopuliarėjęs intelektualų 
užsiėmimas, kurį geriausiai iliustruoja 
Hanso Holbeino Ambasadorių portre-
tas (1533), tik įžvalgiausiam žiūrovui 
atskleidžiantis svarbiausią žinutę – 
memento mori. Dvylikos jaunų mote-
rų hermetiški žvilgsniai, kurie, kaip 
teigiama parodos aprašyme, „pro mus 
žvelgia į save“, atspindi tą pačią, am-
žino galiojimo žinutę.
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3 jean-luc Marion, op. cit., p. 41.
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Patricijos jurkšaitytės parodos Nacionalinė portretų galerija fragmentas. 2017. Šiuolaikinio meno centras. Vidmanto ilčiuko nuotrauka
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– Makaule, ką šiąnakt veiksime?
– Tą patį, ką ir kiekvieną naktį, Pinki, 

bandysime užvaldyti pasaulį!
Peliukai, animacinio serialo herojai

Animacinio serialo Pinkis ir Makaulė 
herojai, laboratorijos pelės, įkalintos 
nedideliame vielos narvelyje, kiekvie-
ną kartą pasitinka žiūrovą išsivaduo-
damos iš ankštos savo kalinimo vietos 
su vis nauju planu užvaldyti pasaulį. 
Kad ir kaip būtų gaila, planas kasnakt 
žlunga – arba dėl Pinkio naivumo, 
arba dėl sudėtingo ir neįgyvendinamo 
Makaulės plano. Bet šie peliukai bent 
jau turi ryžto kasnakt sukurpti planą 
ir drąsos pabandyti jį realizuoti. Ar 
gali tuo pačiu pasigirti Vilniaus knygų 
mugės kultūrinės dalies organizato-
riai, būtų galima suabejoti.

Paklausinėjus kolegų, irgi nuolat 
lankančių knygų mugę, kokias jos te-
mas jie pamena, pasitvirtino prielaida, 
kad pašnekovams teks nusileisti į gi-
liausias atminties kerteles. iš ten tie, 
kuriems nusišypsojo laimė, iškrapštė 
tik šių ir kartais praėjusių metų te-
mas. Bet vargiai galėjo atsakyti, ką 
bendra su tema turėjo pačios mugės. 
Kokios gi tos pastarųjų metų mugių te-
mos / moto? 2012 m.: Atversk pasaulį!, 
2013 m.: Čia knygų erdvė – prisijunk! 
Su šiais moto viskas lyg ir aišku – rek
laminiai šūkiai be aiškios idėjos, tie-
siog kviečiantys skaityti ir dalyvauti. 
Vėliau pradėta ieškoti tam tikros te-
mos, intrigos, ne vien šūkio – 2014 m.: 
Laiko patikrintos knygos, 2015. m: 

neieškant, ko nepametėme
apie Vilniaus knygų mugės temas

MANTAS TAMOŠAiTiS

Detektyvas, 2016 m.: Personažas ieško 
auto riaus ir pagaliau 2017 m.: Lietu-
viški ženklai pasaulyje.

Kasmet knygų mugės renginiai 
pa lieka gana slogų maišaties įspūdį. 
Vyrauja pernelyg panegiriški knygų 
pristatymai, neišvirstantys į provo-
kuojančias diskusijas, atsiskaitymai 
už įvykdytus leidybinius projektus, 
o po programoje numatytomis dis-
kusijomis neretai slepiasi tie patys 
knygų pristatymai ar net skaitymai1, 
tad organizatorių bandymas suteikti 
mugei šiokią tokią kryptį yra sveikin-
tinas. Bet kodėl geras sumanymas 
nepavyksta? Tikrai ne todėl, kad or-
ganizatoriai kaip peliukas Makaulė 
kurtų pernelyg sudėtingus pasaulio 
užkariavimo planus. Susidaro prie-
šingas įspūdis – mugės temos galvoja-
mos panašiai kaip kartais galvojamos 
akademiniams taškams pelnyti skirtų 
humanitarinių konferencijų temos: to-
kios, kad nereikėtų nieko naujo dary-
ti, pernelyg stengtis, kad į temą tilptų 
viskas – būtų galima ramiai pasakoti 
apie narvelio kraiką, bėgimo ratelį, 
gertuvėles ir letenėles. 

2014 m. pasirinkta klasikos (laiko 
patikrintų knygų) tema nereikalavo 
jokio papildomo įdirbio, nes klasika 
savaime vyrauja mūsų kalbėjime apie 
knygas – geros knygos neišvengiamai 
tampa vienokia ar kitokia klasika, 
o apie prastas nėra jokio pagrindo 
šnekėtis. Sąžininga būtų pridurti, kad 
tų metų mugė bene vienintelė iš tiesų 
aiškiai siejosi su tema, bet čia nemažą 

vaidmenį atliko 2014 m. švęstas Kris-
tijono Donelaičio 300asis gimtadie-
nis ir tai, kad apie klasiką, kaip apie 
mūsų bendruomenę jungiančius teks-
tus, kalbėti dažniausiai yra kam. Apie 
2015 m. detektyvo temą tikrai sunku 
papasakoti – pasirinktas žanras lietu-
vių autorių bene labiausiai apleistas, 
jis yra svetimas kalba besimėgaujan-
čiai, įmantrybių nuolat ieškančiai ir 
doro siužeto suregzti beveik nesuge-
bančiai lietuvių literato dvasiai, o už-
sienio autorių įvairovė pernelyg didelė 
ir menkokai pažįstama prasmingai 
diskusijai. Daugumoje renginių buvo 
tiesiog žaidžiama žodžiu „detektyvas“ 
kaip intriguojančio tyrimo ar atsakymo 
paieškų sinonimu. 2016 m. tema Per-
sonažas ieško autoriaus – žaisminga, 
smagi, bet jokios krypties nesuteikian-
ti ir labai paranki intelektualų retori-
nėms pratyboms, gražioms šnekoms 
apie nieką. Ko nors reikšmingesnio ne-
pamenu, tik tursenant į Vilniaus uni-
versitetą Pilies gatvėje kelią pastojusią 
strazdanotą merginą Alisos Stebukla-
šalietės kostiumu. Ji paklausė, kas ji 
tokia, aš atsakiau teisingai. Klausė, 
kas toks esąs jos autorius. Kaip tikras 
piktavalis pasakiau, kad charlesas 
Dodgsonas. Alisa tarė, kad aš netei-
sus, kad iš tikrųjų tai Lewisas car-
rollas, bet vis viena pakvietė mugėn.

Sustokime prie šių metų Lietuviškų 
ženklų pasaulyje. Įdomu, kad ši tema 
žmonių buvo suprasta labai skirtin-
gai. Šypsnį kelia jau pats renginio lo-
gotipas – nors išraiškingas ir vykusio 
dizaino, jis kaip lietuviškus ženklus 
mums pristato varneles, brūkšnelius ir 
nosines, kuriomis puošiame lotynišką 
abėcėlę. giedrius Subačius jau spėjo 
priminti, kad visi šie ženklai, išskyrus 
raidę ė, yra ne mūsų, o pasiskolinta 
išmonė2 (bet ir ženklą ė vartojame ne 
mes vieni). Kritikas Vaidas Jauniškis 
mugės idėją labai aršiai išjuokė kaip 
visiškai peliukišką užmojį, kylantį 
iš provincialių kompleksų: „Tai, kad 
kažkas išgarsėja, mums reiškia, kad 
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analogu-pasaulyje-neturi-vienintele-lietuvis-
ka-raide/154885.

2 giedrius subačius, „analogų pasaulyje 
neturi vienintelė lietuviška raidė“, in: www.
bernardinai.lt, 2017-01-31, http://www.ber-
nardinai.lt/straipsnis/2017-01-31-g-subacius-

1 Šitai plačiau teko aptarti pernai: „Kaip dis-
kutuoja lietuviai? diskusijų renginiai Vilniaus 
knygų mugėje“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 
2016, nr. 2, p. 55.
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automatiškai tampame garsūs ir taip 
išsipildę mes, kaip tos šalies atstovai. 
Nors prie to prisidėjome lyg sirgaliai 
su alaus bokalu prie krepšininkų per-
galės. cituojant klasiką – per naktį 
dideli užaugam“3. Vis dėlto drįsčiau 
teigti, kad Jauniškis nesuprato mugės 
organizatorių intencijos ir nukovė savo 
paties sugalvotą baubą, – kiek galima 
spręsti iš mugės programos ir kiek 
teko regėti pačių organizatorių komen-
tarų socialiniuose tinkluose, lietuviškų 
ženk lų užsimota ieškoti ne iš noro už-
kariauti pasaulį ir įrodyti savąją didy-
bę, o sau patiems pristatyti kuriančius 
už geografinių Lietuvos ribų.

Prieš, tarkime, dešimtį metų tokia 
tema tikrai būtų tapusi prasmingu 
įvykiu. Tuomet Naglis Kardelis, kal-
bėdamas apie lituanistikos ateitį4, 

svarstė, kad neturėtume lituanistikos 
suprasti siaurai, kad lietuviams turėtų 
būti svarbus kūrėjų ryšys su Lietuva, 
o jis gali būti labai įvairus – „tautinis 
(etninis) ryšys, pilietinis (valstybinis) 
ryšys, susijęs su priklausymu ne etni-
nei, o politinei tautai, žemės (teritori-
nis) ryšys, pagaliau pats lietuviškosios 
tematikos ryšys, tiesiogiai nesusijęs 
nei su etniniu, nei su pilietiniu, nei su 
žemės ryšiu“. Kardelis tada apgailes-
tavo, kad į savo lituanistinius svars-
tymus menkai įtraukiame kita kalba 
rašančius ar net tiesiog išvykusius iš 
Lietuvos žmones, nevertiname LDK 
raštijos palikimo, o bene vienintelė iš-
skirtinė figūra, įsiterpusi į mūsų kul-
tūrą, yra Adomas Mickevičius. Tikrai 
yra pagrindo teigti, kad situacija pasi-
keitė ir buvo atsispirta pagundai užsi-

daryti rūtų darželyje: LDK raštija ir 
czesławas Miloszas pasiekė mokyklų 
programas, po truputį imame skirti 
iš Lietuvos kilusius įžymius žydų kū-
rėjus, drąsiau jais domėtis, o svetur 
kuriančių lietuvių kūrinius jau, rodos, 
laikome savaime suprantama savo 
kultūros dalimi. Pagaliau juk naciona-
lines premijas gavo rusiškai rašantis 
grigorijus Kanovičius ir Prancūzijoje 
dienas leidžiantis Valdas Papievis.

Tikrai nenoriu pasakyti „pasidomė-
jome ir užteks“ – šis procesas turi vykti 
nuolat. Bet noriu atkreipti dėmesį į tai, 
kad šiandieninėje kultūrinėje situaci-
joje tema Lietuviški ženklai pasaulyje 
tampa beveik nebevaisinga. Spaudos 
pranešimuose apie mugę ir jos temą 
džiaugiamasi iš užsienio atvykstan-
čiais autoriais – Tomu Venclova, Sta-
siu eidrigevičiumi, Dalia Staponku-
te, Kristina Sabaliauskaite, Akvilina 
cicėnaite, Valdu Papieviu, kviečiama 
domėtis litvakų, Jono Meko kūryba, 
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4 naglis Kardelis, „lituanistiniai profiliai“, 
in: Naujasis Židinys-Aidai, 2007, nr. 1, p. 
340–343.

3 Vaidas jauniškis, „ir viso pasaulio ne-
gana“, in: www.delfi.lt, http://www.delfi.lt/
veidai/kultura/v-jauniskis-ir-viso-pasaulio-
negana.d?id=73948440.

Vilniaus knygų mugė. 2017. Violetos Boskaitės nuotrauka
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prisiminti Algirdą Julių greimą ir t. t. 
(nuspėjamą autorių sąrašą nesunkiai 
pratęsite patys). Tačiau kada šie au-
toriai nebuvo mugės figūros? Viena 
vertus, nemaža dalis jų, pavyzdžiui, 
Papievis ar Staponkutė, nėra sulau-
kę jokio didesnio dėmesio už Lietuvos 
ribų. Kita vertus, be dalies jų mūsų 
šiandienos kultūrą būtų apskritai sun-
ku įsivaizduoti. Šių autorių kūryba yra 
tapusi visiškai lygiateise ir lygiaverte 
mūsų kultūros dalimi, tad suabejo-
čiau, ar turi aiškią prasmę abstraktūs 
ir pasikartojantys mugės pokalbiai 
apie skirtingus Lietuvos veidus5 ir lie-
tuviškus ženklus6.

Šią paradoksalią situaciją, kai vis 
dar abstrakčiai svarstoma apie lie-
tuviškų ženklų pasaulyje įsisavini-
mo būtinumą, užuot tyrinėjus pačius 
ženk lus, aiškiai matome ir kiek keistai 
jaustis verčiančiame kalbėjime apie 
litvakus7. Nors ne pirmus metus ap-
gailestaujama, kad nelaikome jų savo 
valstybės kultūros dalimi, nelabai 
bandoma imtis konkretesnių veiks-
mų. Kalbama tiesiog urmu – apie vi-
sus litvakus, jų vardus ir sąsajas su 
Lietuva. Toks kalbėjimas mugėje, nors 
ir prasmingas kaip nuolatinis savosios 
kultūros permąstymas, nepaverčia lit
vakų kūrybos lituanistikos objektu. 
Paprastai tariant, Amoso Ozo romanų 
skaityti nepradėsime vien todėl, kad 
sužinojome apie lietuvišką jo kilmę. 
Per keletą praėjusių metų lietuviškai 

prašnekinti net keletas litvakų auto-
rių, bet, užuot tuo džiaugęsi ir tyrinėję 
jų tekstus kaip tam tikrą savą klasi-
ką, toliau apgailestaujame ir bando-
me save dešimtą kartą įtikinti, kad šie 
tekstai yra svarbi mūsų kultūros dalis. 
Taip, svarbi. Stovime tarsi artileris-
tai su užtaisyta patranka ir burbame, 
kad horizonte nelekia sviediniai, kad 
nė dūmas nerūksta.

Bet abejonių kelia ne tai, kad mugės 
tema kažin ar vykusi (čia, šiaip ar taip, 
galima ginčytis), o tai, kad, nors pasi-
rinkta labai nesunkiai įgyvendinama 
tema, ji realizuota itin formaliai, be 
jokio polėkio ar pastangų. Štai, pavyz-
džiui, ne taip seniai, 2015 m., progra-
moje be kažin kokios išskirtinės progos 
buvo rengiamas virtualus susitikimas 
su Jonu Meku. 2014 m. diskutuota 
tema „emigracija ir naujos galimybės: 
pozityvus žvilgsnis“ (iš rašytojų dalyva-
vo Staponkutė ir Paulina Pukytė). Ar 
bent tiek šiemet pasistengta? Ne, tik 
susodinti ir pašnekinti autoriai, kurie 
gyvena užsienyje ir veikiausiai į bet ko-
kios kitos temos Vilniaus knygų mugę 
būtų atvykę. Kodėl nebuvo galima, tar-
kime, lankytojams pristatyti eidrigevi-
čiaus kurtų knygų parodos? Juk temai 
įgyvendinti reikia tik šiek tiek ryžto: 
viso labo vieno kito vykusio pristatymo, 
ekspozicijos, svečio ar tikro diskusijos 
klausimo (niekas juk neprašo visos 
mugės palenkti vienos temos valiai – 
tam tektų priversti leidėjus metus leisti 

knygas tik mugės nurodyta tema).
Matome savotiškai dvigubą mugės 

tapatybę – komercinę ir intelektualinę. 
ir šias dvi mugės dalis įgyvendinti se-
kasi labai nevienodai. Kad komercinė 
mugės dalis visuomet daugiau mažiau 
vykusi, savaime suprantama, mat be 
jos mugė paprasčiausiai neįvyktų. Bet 
mugė į vieną vietą kasmet sutraukia 
ir bene visą Lietuvos intelektualinę 
bendruomenę, kuriai natūraliai kyla 
vidinis diskusijų, savotiškos agoros po-
reikis, o ir lankytojai tuomet turi progą 
per tas keletą dienų pamatyti ir paty-
rinėti visą šalies kultūrinį horizontą. 
Ši mugės dalis turi daug potencialo, 
tačiau kasmet šlubuoja. Žinoma, dėl to 
kalti ne tik organizatoriai, bet ir mūsų 
papročiai bei diskusijų kultūra. Bet 
galima pyktelti dėl sukelto ir neišpil-
dyto lūkesčio, neišnaudotos galimybės: 
mugės intelektualinio turinio jos tema 
niekaip nekeičia ir funkcionuoja taip 
pat, kaip funkcionuodavo ankstesni 
komerciniai moto – traukia akį ir kvie-
čia į mugę. Jei norime pasiekti, kad 
mugės tema būtų tikra, o ne fiktyvi, 
reikėtų, kad organizatoriai kone prieš 
metus tartųsi su dalyviais, ieškotų idė-
jų ir renginių, kuriuos galėtų surengti 
pati mugė, o ne vien jos dalyviai.

Net animaciniai peliukai supranta, 
kad norint užvaldyti pasaulį, pirmiau-
sia reikia bent ką nors sugalvoti. Ne 
tik sugalvoti, bet ir pamėginti įgyven-
dinti. 
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5 diskusijų klubas: „skirtingi lietuvos vei-
dai“, dalyvavo Rita Valiukonytė, Rytis Pau-
lauskas, simonas Černiauskas, dalia stapon-
kutė, moderavo Rytis Zemkauskas.

6 diskusijų klubas: „lietuviški ženklai pa-

saulyje“, dalyvavo alfredas Bumblauskas, 
Viktoras gerulaitis, Valdas Rakutis, dainora 
Pociūtė-abukevičienė, leonas narkevičius, 
moderavo Edita Mildažytė.

7 diskusijų klubas: „Pasaulio litvakų talen-

tai – kas jie šiandienos lietuvai?“, dalyvavo 
irena Veisatė, Marius ivaškevičius, Vytautas 
Toleikis, moderavo Mindaugas Kvietkauskas.
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gąsdinimai ir gąsdinimaisi vėl ma-
dingi. Visą žmonijos istoriją svarbia 
kultūros dalimi buvusios katastrofų 
pranašystės, apokalipsės, nelaimės 
nuojautos ir distopiniai vaizdiniai 
pastaruoju metu vėl suintensyvėjo. 
Vakarų pasaulio žmonėms islamiš-
kasis terorizmas, Brexit ir Donaldo 
Trumpo tapimas JAV prezidentu su-
kėlė nuogąstavimų, kad nusistovėjusi 
gyvenimo tvarka žlunga ir mūsų lau-
kia nenuspėjamos, galbūt net pražū-
tingos permainos. Kaip žurnale The 
Atlantic rašė Sophie gilbert, fiktyvūs 
pasakojimai leidžia matyti ateities 
alternatyvas, ir jie ypač paveikūs tuo 
metu, kai realybėje, atrodo, ima pildy-
tis didžiausios baimės.

Viešąją erdvę užplūdusios distopi-
jos ir prapulties prognozės tarnauja 
politiniam kapitalui kaupti ir oponen-
tams įveikti, baimei numalšinti ar jai 
paskatinti, visuomenei mobilizuoti 
ar jos neišvengiamam galui apraudo-
ti, tačiau akivaizdu, kad pastaruoju 
metu augantis knygų, straipsnių, fil-
mų ir viešojo kalbėjimo srautas tik
rai neša naudą kylančiai nuosmukio  
industrijai.

Trumpo Amerika kaip distopija

Jungtinėse Valstijose jau gerą de-
šimtmetį intensyviai formuojamas 
(netgi civilizacinio) nuosmukio dis-
kursas. Štai 2011 m. išleistoje knygoje 
Thomas L. friedmanas ir Michaelas 
Mandelbaumas tvirtino, kad civiliza-
cinę viršenybę XX a. antroje pusėje 
prarandanti Amerika kaip tik patiria 
penktąją nuosmukio bangą. Pirmoji 
buvusi 1957 m. „Sputniko“ šokas, ant
roji – Vietnamo karas, trečioji – pre-
zidento Jimmy carterio nesėkmės ir 

nuosmukio industrija

JurgiS JASMONTAS

Japonijos įtakos augimas, o ketvirtoji – 
dominuojantis Kinijos iškilimas. Kai ši 
knyga pasirodė, niekas neįsivaizdavo 
(išskyrus galbūt patį Trumpą), kas 
2016 m. bus išrinktas JAV prezidentu. 
Dabar, ko gero, ne vienas amerikietis 
(o pirmiausia demokratų rinkėjas) pa-
sakytų, kad penktoji nuosmukio banga 
pasiekė savo piką. 

Nuo tos akimirkos, kai Trumpas pa-
skelbė kandidatuosiantis į JAV pre-
zidentus, distopiniai vaizdeliai tapo 
reikšmingu politinės kovos įrankiu. 
2015 m. rugpjūtį, praėjus dviem mėne-
siams nuo Trumpo oficialios rinkimų 
kampanijos pradžios, Jonas Lovettas, 
trejus metus rašęs kalbas prezidentui 
Barackui Obamai, The Atlantic pub
likavo „žinią iš ateities“, kaip galėtų 
atrodyti Trumpo išrinkimas JAV va-
dovu. Jis aprašė ištiksiančią biudžeto 
krizę, prezidento apkaltą, viceprezi-
dento Tedo cruzo inauguraciją ir ant
rąją biudžeto krizę.

Nuo to laiko pradėtos masiškai pub
likuoti politinės pranašystės, kokia bus 
Trumpo prezidentavimo kadencija. ir 
beveik visada jos atitinka distopijos 
žanrą: nuo masinių imigrantų depor-
tacijų ar vaikų kareivių, kovojančių 
su Meksika, iki visuomenės, kurioje 
vienintelis informacijos šaltinis yra 
Trump Network. Minėtoji gilbert tei-
gia, kad vyraujantys niūrūs, orveliš-
ki vaizdiniai tik dar kartą patvirtina, 
kad šie JAV prezidento rinkimai buvo 
išskirtiniai ir kaip Trumpo raiška nu-
tolusi nuo JAV politikos normų.

Savo straipsnyje ji išskyrė keletą įdo-
miausių trampinių distopijų. 2016 m. 
balandį The Boston Globe nustebino 
skaitytojus su išgalvotu pirmuoju pus-
lapiu, kuriame buvo užrašyta 2017 m. 
balandžio 9 d. data ir paskelbtos po-

tencialios naujienos iš Trumpo prezi-
dentavimo laikotarpio. „Deportacijos 
prasideda“, – skelbė pagrindinė ant
raštė. Smulkesnėse antraštėse buvo 
galima perskaityti apie prekybos 
karus su Kinija, Trumpo įsaką žu-
dyti Islamo valstybės narių šeimas, 
Jelou stono nacionalinio parko perva-
dinimą į Trumpo nacionalinį parką ir 
panašiai. Tik apatiniame kairiajame 
kampe buvo palikta redaktorių žinutė: 
„Tai Donaldo Trumpo Amerika. Tai, 
ką jūs skaitote šiame puslapyje, gali 
atsitikti, jei respublikonų tikėtiniau-
sias kandidatas praktiškai realizuos 
savo idėjas“.

Vos po kelių dienų Fusion paskelbė 
panašią viziją – „Trumpo amerikietiš-
ką distopiją“. Joje bandyta įsivaizduo-
ti, kas nutiktų, jei kandidato pažadai, 
susiję su musulmonais ir nelegaliais 
imigrantais, būtų išpildyti. Taigi 
2017 m. sausio 21 d. Trumpas pasirašo 
įsakymą, draudžiantį musulmonams 
patekti į šalį, sukelia beprecedentį 
visuomenės susipriešinimą ir teroriz-
mo grėsmę iš Artimųjų rytų, teismus 
užtvindo ieškiniai ir atšaukiama 10% 
skrydžių į JAV. Pagal Fusion versiją, 
netrukus būtų įvestos musulmonams 
privalomos nacionalinės tapatybės 
kortelės, o tada Trumpas pradėtų 
gaudyti visus 11 mln. imigrantų, kurie 
neturi dokumentų. Visoje šalyje vyk-
tų reidai ir būtų įkurtos 2400 naujų 
laikino apgyvendinimo vietų, kuriose 
būtų laikomi sulaikyti imigrantai. Šiai 
kampanijai pradėtų priešintis organi-
zuotos rezistencinės grupės.

Panašias satyriškas ir groteskiškas 
istorijas iki visiško absurdo privedė 
izraelio rašytojas etgaras Keretas, 
svetainėje BuzzFeed spalį publikavęs 
novelę „The Arctic Lizard“ („Arkti-
nis driežas“). Jo pasakojime veiks-
mas vyksta jau po trečios prezidento 
Trumpo kadencijos. Kruvinas karas su 
Meksika priveda prie karinio dalinio 
„14+“ įkūrimo. Jame kareiviais tar-
nauja keturiolikmečiai ir vyresni pa-
augliai, o pagrindinis būdas pritraukti 
naujus narius yra žaidimas Destromon 
Go (pagal žaidimą Pokemon Go), kurį 
įmanoma žaisti tik karo zonose. 
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Distopijos Trumpo  
Amerikoje

Milžiniško populiarumo JAV susi-
laukia ne tik naujos, tiesiogiai Trum-
pą kritikuojančios distopijos. Šio žanro 
klasikos pardavimai Amerikoje taip 
pat nuo praėjusių metų rudens šoko 
į viršų. Tarp perkamiausių knygų at-
sidūrė george‘o Orwello 1984 ir (kiek 
mažiau paklausus) Animal Farm 
(Gyvulių ūkis), Margaret Atwood The 
Handmaid‘s Tale (Tarnaitės pasakoji-
mas), Aldous Huxley Brave New World 
(Puikus naujasis pasaulis) ir Sinclairo 
Lewiso It Can’t Happen Here (Tai ne-
gali nutikti čia).

Nors dauguma šių knygų yra amžini 
bestseleriai, leidėjai vis tiek nesitikėjo 
tokio paklausos šuolio. Netrukus po 
Trumpo išrinkimo, Lewiso 1935 m. sa-
tyrinis romanas apie karingą populis-
tinį kandidatą į prezidentus, kuris pa-
aiškėja esąs fašistas demagogas, buvo 
visiškai išpirkta svetainėse Amazon 
ir Books-a-Million. Per metus jos par-

davimai JAV pašoko 1100%. romano 
1984 pardavimų augimo trajektorija 
buvo įspūdingiausia. Nuo Trumpo 
inauguracijos parduotų knygos eg-
zempliorių skaičius išaugo 9500% ir 
pateko į daugelio Amerikos knygynų 
perkamiausiųjų dešimtukus, neretai 
užimdama pirmą vietą. Šis romanas, 
žinoma, visada buvo populiarus, jo kas-
met Jungtinėse Valstijose vidutiniškai 
parduodama apie 400 000 egzemplio-
rių. Bet ir jo poreikio mastų leidėjai 
negalėjo nuspėti – Amazon svetainėje 
vienu metu romanas buvo išpirktas ir 
buvo kartojami šimtatūkstantiniai ti-
ražai. Kiek anksčiau parduodavo per 
metus, dabar 1984 leidėjai parduoda 
maždaug per porą savaičių.

Apie distopijos klasikos fenomeną 
Trumpo Amerikoje rašiusi The New 
York Times žurnalistė Alexandra Al-
ter pastebi, kad tai anaiptol ne pirmas 
kartas, kai politinių aktualijų fone, 
prispyrus reikalui kritikuoti vyriausy-
bės veiksmus ar pareiškimus, prisime-
namas bauginantis Orwello pasakoji-

mas. Jis toks populiarus, kad Orwello 
pavardė yra tapusi būdvardžiu. Daug 
amerikiečių su šiuo romanu susiduria 
universitetuose, todėl jie žino pagrin-
dines jo temas, kaip autoritarizmo pa-
vojus, ir vartoja sąvoką „didysis brolis“ 
norėdami apibūdinti ką tik nori – nuo 
Google iki vidaus saugumo politikos. 
„Tai nuorodų sistema, kuria žmonės 
naudojasi reaguodami į valdžios ap-
gaulę, propagandą, piktnaudžiavimą 
kalba, o tai nutinka nuolat, – aiškina 
Alex Woloch, anglų kalbos profesorė iš 
Stanfordo universiteto, tyrinėjusi Or-
wello politinės kalbos šaknis. – Kar-
tais šios administracijos elgesys tikrai 
įjungia pavojaus skambutį ir žmonėms 
žūtbūt reikia nuorodų sistemos, kad 
suprastų šitą naują realybę.“

Distopinio romano Super Sad True 
Love Story (Labai liūdna tikra meilės 
istorija) autorius gary Shteyngartas 
aiškina, kad tokios knygos tampa 
svarbios paprastiems Amerikos skai-
tytojams, nes jie nori žinoti, kas bus 
toliau, mat anksčiau taip nėra nutikę: 
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Marta Vosyliūtė. juodieji demonai. 2009. drobė, aliejus
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„Kalba yra naudojama destabilizuoti 
žmonių pasaulio suvokimą, o tai šiai 
šaliai yra labai nauja“. Skaitytojai 
taip pat trokšta grįžti į pažįstamų dis-
topinių romanų kuriamą savotiškai 
komfortišką pasaulį, nes šios istorijos 
pasiūlo moralinį aiškumą laikais, kai 
sunku išlaikyti šaltą protą kasdienių 
žinių sraute ir nuolatinių informacijos 
ir dezinformacijos atakų socialiniuose 
tinkluose akivaizdoje. Shteyngartas 
spėja, kad žurnalistika veikiausiai ne-
išpildo žmonių lūkesčių, ji nepadeda 
suprasti, kas vyksta.

O Alter prideda ir dar vieną spėji-
mą, kodėl distopijos tokios populiarios: 
kartais malonu prisiminti, kad viskas 
gali būti ir blogiau.

Puritoniška tradicija

Amerikos viešojoje erdvėje netrūksta 
ir kritiškų, pašaipių, skeptiškų balsų, 
raginančių neįsijausti į apokaliptinius 
pasakojimus. istorikas Kennethas 
Weisbrode‘as žurnale The National 
Interest publikavo straipsnį iškalbingu 

pavadinimu: „Nepanikuokite dėl Ame-
rikos kultūrinio nuosmukio“.

Jis rašo, kad Amerika jaučia silpny-
bę nuosmukio idėjoms ir distopijoms 
dar nuo pirmųjų puritonų laikų. Anuo-
met net buvo sugalvota „kritimo teori-
ja“, kuri teigė, kad naujoms kartoms 
tiesiog lemta pasukti klaidingu keliu, 
išsižadėti vertybių ir sugriauti viską, 
ką taip sunkiai ankstesnės kartos su-
kūrė. „Kitaip tariant, kultūrinis nuos-
mukis yra toks pat amerikietiškas, 
kaip ir obuolių pyragas“, – ironizavo 
istorikas.

užtat nuosmukio idėjų, angliškai 
vadinamų „declinism“, populiarumas 
nuosmukio nepatiria. Weisbrode‘as 
vardija: praėjo beveik šimtmetis nuo 
Oswaldo Spenglerio knygos Der Un-
tergang des Abendlandes (Vakarų 
saulėlydis), daugiau nei pusė amžiaus 
nuo Philipo Wylie‘io Generation of Vi-
pers (Gyvačių karta), trys dešimtme-
čiai nuo Allano Bloomo The Closing of 
the American Mind (Amerikos minties 
pabaiga) ir Paulo Kennedy The Rise 
and Fall of the Great Powers (Didžių-

jų galių iškilimas ir nuosmukis) ir dvi 
dešimtys nuo Samuelio Huntingtono 
The Clash of Civilizations and the Re-
making of World Order (Civilizacijų 
susidūrimas ir pasaulio pertvarka), 
nuosmukį ir apokalipses skelbiančių 
bestselerių sąrašas galėtų būti tęsia-
mas, bet mes vis dar gyvi ir, akivaizdu, 
vis dar patiriame nuosmukį.

Kaip rašo Weisbrode‘as, istorinio 
nuosmukio dėsnis negalioja – jis yra 
tiek realus, kiek jį kas nors jaučia. 
Amerikiečių polinkis į nuosmukio teo-
rijas turi daugiau politines ir ekonomi-
nes nei kultūrines ir dvasines priežas-
tis: „Mes linkę toleruoti (ar mėgautis) 
žemus televizijos standartus, bulvari-
nę žiniasklaidą ir didžiąja dalimi Ho-
livudą kaip permanentinį gyvenimo 
faktą. ir tik tada, kai „nuosmukį“ pa-
jaučiame savo piniginėse ir balsavimo 
kabinose, kai kurie žmonės pradeda 
kalbėti, kaip viskas yra beviltiška“.

Anot jo, neišsipildę tikslai ir lūkes-
čiai lengvai veda prie to, ką fritzas 
Sternas pavadino „kultūrinio pesimiz-
mo“ forma, balansuojančia ties nevil-

Marta Vosyliūtė. saulėlydis. 2009. drobė, aliejus
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ties bedugne. Ji gali būti tokia stipri, 
kad visą apmaudą atgręžtų prieš pačią 
civilizaciją.

Prancūziška versija

JAV spauda yra atkreipusi dėmesį, 
kad ne vien jie šitaip panirę į nuos-
mukio istorijas ir distopijas. The New 
York Times publikavo rachel Donadio 
straipsnį, kuriame ji aprašo klestinčią 
nuosmukio industriją Prancūzijoje. 

Vienas jos kūrėjų ir dalyvių – filoso-
fas Michel Onfray, dėl savo populiaru-
mo ir dėstomų idėjų kartais vadinamas 
popfilosofu. Neseniai išėjo jo knyga 
Décadence, kalbanti apie judeokrikš-
čioniškosios tradicijos gyvenimą ir 
mirtį. „Jeigu šiandien galvojame apie 
terorizmą, populizmo iškilimą, buvo 
svarbu pateikti tokią perspektyvą“, – 
sakė jis ir pridūrė, kad jo tyrimas „kal-
ba apie civilizaciją, kuri buvo stipri, 
tačiau liovėsi tokia buvusi ir keliauja 
į pražūtį“.

Donadio teigia, kad tokių kaip Onf-
ray Prancūzijoje apstu – jie leidžia 
knygas, straipsnius ir kalba televizijos 
laidose, skelbdami tą pačią mintį apie 
šalies ir visų Vakarų nesėkmes. Per-
nai žodis „déclinisme“ pateko į pran-
cūzų Larousse žodyną, o Prancūzijos 
ir Vakarų nuosmukio apverkimas tapo 
populiarus tarp visų politinių partijų ir 
pastaraisiais metais vis labiau kursto 
pesimistiškas visuomenės nuotaikas. 

Pagrindiniai šio diskurso balsai yra 
viešieji intelektualai, pritraukiantys 
nacionalinės žiniasklaidos dėme-
sį. Žurnalistas Davidas Thomsonas 
neseniai išleido bestseleriu tapusią 
knygą Les Revenants (Sugrįžusieji) – 
žurnalistinį tyrimą apie prancūzų 
džihadistus, grįžusius namo iš Siri-
jos ir keliančius grėsmę Prancūzijai. 
istorikas georges‘as Bensoussanas 

publikavo Une France soumise: Les 
voix du refus (Nuolankioji Prancūzi-
ja: Nepaklusnumo balsai) – interviu 
knygą apie problemiškus Prancūzijos 
priemiesčius. ekonomistas ir istorikas 
Nicolas Baverezas parašė Chroniques 
du déni français (Prancūzų pasidavi-
mo kronikas) apie besitęsianti Pran-
cūzijos ekonomikos nuopuolį françois 
Hollande‘o prezidentavimo metais. 
Taip pat pasirodė Pascalio Brucknerio 
Un racisme imaginaire (Įsivaizduoja-
mas rasizmas), kurioje teigiama, kad 
baimė būti pavadintu islamofobu veda 
žmones prie savicenzūros. O gilles‘as 
Kepelis publikavo La fracture (Lūžis), 
kurioje aiškina, kaip kai kurių jaunų 
musulmonų radikalizacija griauna 
Prancūzijos visuomenę.

Kaip ir amerikiečių atveju, pran-
cūzų pomėgį skelbti apie visuomenės 
saulėlydį kai kurie tyrinėtojai atranda 
dar XiX a. pradžioje, kai buvo prieši-
namasi Apšvietai, o taip pat praėju-
sio amžiaus aštuntame dešimtmetyje, 
kai paaiškėjo, kad tris dešimtmečius 
trukęs pokario ekonominis stebuklas 
baigiasi. Dabar nuosmukio skelbimu 
užsiima visas spektras veikėjų – nuo 
katalikų reakcionierių iki nereliginių 
mąstytojų, keliančių klausimus apie 
nacionalinę tapatybę ar politinę ko-
rupciją. Artėjant balandį vyksiantiems 
prezidento rinkimams tonas aštrėja, 
o dažnai abstrakčios idėjos įgauna vis 
konkretesnį pavidalą, nes radikalios 
dešinės Nacionalinis frontas ir centro 
dešinės respublikonų partija ekono-
mines problemas ir teroristų atakas 
išnaudojo pesimistinėms nuosmukio 
nuotaikoms kurstyti.

Kaip rašo Donadio, netgi šioje šalyje, 
kurioje malonumas laikomas šventu, 
nuosmukis, regis, padeda daugiau 
uždirbti nei optimizmas. 2014 m. iš-
leista konservatyvaus žurnalisto Érico 

Zemmouro knyga Le Suicide français 
(Prancūziška savižudybė) jau par-
duota 510 000 tiražu. Jos autorius 
teigia, kad imigracija ir feminizmas 
prisidėjo prie Prancūzijos nuosmukio. 
Alaino finkielkrauto L‘Identité mal-
heureuse (Nelaimingas identitetas) 
apie prancūzišką multikultūralizmą 
ir nepasitenkinimą juo 2013 m. įžiebė 
diskusijas nacionaliniu lygiu. Dešinės 
pakraipos žurnalo Valeurs Actuelles, 
kuris dažnai publikuoja perspėjimus 
apie Prancūzijos nuosmukį ir islamo 
terorizmo grėsmę, skaitytojų skaičius 
(skaitančių spausdintą ir elektroninę 
versiją) nuo 86 000 (2011) išaugo iki 
119 000 (2016).

Bandančių atsverti nuosmukio dis-
kursą esama ir Prancūzijoje. „Taip, 
prancūzai kalba apie déclinisme ir 
yra apsėsti dekadanso nuotaikos, bet 
populiariausia politinė figūra Prancū-
zijoje šiuo metu yra tas, kuris vienin-
telis kalba apie viltį“, – The New York 
Times cituoja politologą Dominique‘ą 
Moïsi. Jis turėjo galvoje emmanuelį 
Macroną, buvusį ekonomikos ministrą 
dabartinėje socialistų vyriausybėje. 
Donadio pastebi, kad nors nuosmu-
kio nuotaikos stiprėja, gimstamumas 
Prancūzijoje vis dar išlieka tarp di-
džiausių visoje europoje, o apklausos 
rodo, kad prancūzai pesimistiškiau 
mano apie savo šalį nei apie savo pačių 
gyvenimus. 

Viena iš kairiųjų laikraščio Libéra-
tion redaktorių cécile Daumas sako, 
kad nuosmukio skelbėjai sukūrė žo
dy ną, kalbėjimo būdą, kuris tapo pa
trauk lus platesnei visuomenei: „Pro
gresyvūs kairiųjų intelektualai prara-
do savo auditoriją ir dabar bando ją 
susigrąžinti“. 

Tad nuosmukio industrija yra kova 
ne tik dėl pinigų, bet ir dėl autoriteto 
galios. !
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Pastaraisiais metais istorinis romanas lietuvių litera-
tūroje išgyvena suklestėjimą. Priežasčių tam yra nea-
bejotinai daugiau nei viena. 2008 m. pasirodžiusi pir-
moji Kristinos Sabaliauskaitės tetralogijos Silva rerum 
dalis šia prasme vadintina ledlaužiu, pasiūliusiu su-
gestyvią, skaitytojams itin patrauklią populiariojo isto-
rinio romano koncepciją, kurioje dera kultūros istorijos 
mokslo žinios ir jausmų, nuotykinio romano žanrinės 
schemos. Tokią schemą savaip adaptavo pastaraisiais 
metais pasirodę ir nemažai dėmesio sulaukę skirtingus 
istorinius periodus – nuo ii–iii a. aisčių kasdienybės 
iki ponepriklausomybinės Lietuvos – rekonstruojantys, 
įvairios meninės vertės kūriniai. Aldonos ruseckaitės 
Žemaitės paslaptis (2015), ginos Viliūnės Magdalė, 
smuklės merga (2016), rasos Aškinytės Glesum (2016), 
rimanto Kmitos Pietinia kronikas (2016), Sabaliaus-
kaitės Silva rerum IV (2017) – vos keli reprezentatyvūs 
pavyzdžiai.

Domėjimasis praeitimi, specifinė istorinių periodų in-
terpretacija, ryškinant iki tol neaptartus, dažnai kiek 
ekscentriškus, kanoninei įvykių, asmenybių traktuo-
tei prieštaraujančius faktus būdinga ne tik XX a. pa-
baigos – XXi a. pradžios literatūrai, bet ir humanisti-

kai apskritai. Ši tendencija, maitinanti tiek pastaruoju 
metu aktualumo kiek netekusį naująjį istorizmą, tiek 
kultūros atminties tyrimus, grindžiama Vakarų kultū-
ros specifiką apmąstančių teoretikų prielaida, kad post
modernioji epocha žymi laikų ir pačios istorijos pabaigą. 
O tai skatina atsigręžti į praeitį, ieškoti savosios tapa-
tybės ištakų arba tiesiog įkvėpimo, vis dažniau kylančio 
perdirbant, reaktualizuojant tai, kas sena, užmiršta.

Paprastai vertinant istorinius romanus pagrindi-
niu kriterijumi laikomas vadinamas istorinis objekty-
vumas ir korektiška faktų traktuotė. Pavyzdžiui, lite-
ratūrologė Brigita Speičytė Sabaliauskaitės romanui 
priekaištauja dėl vartotojiško požiūrio, kai „istorija ar, 
tiksliau, tam tikros detalės pasitelkiamos dabarties 
žmogaus malonumui ir pramogai [...]. Visagalis romano 
pasakotojas, neleisdamas niekam ištrūkti iš savo kont
rolės, smaginasi įdomiu būdu: istorinis dekoras roma-
ne sukuriamas tam, kad taptų priemone iš šiuolaikinių 
pozicijų ironizuoti istorinę sąmonę, kuri to dekoro yra 
ženklinama, į kurią viena ar kita detalė nurodo“1. Kita 
vertus, Speičytės teiginys skatina susimąstyti apie tai, 
kad, nepaisant santykio su istorija specifikos, tai yra, 
nepaisant to, ar istorinė sąmonė ironizuojama, ar ado-
ruojama, idealizuojama, vargu ar įmanomas kitoks nei 
dabarties žmogaus žvilgsnis, kuriam praeitis, nepai-
sant intencijų ir preferencijų, visuomet išliks nutolusi. 
O kiekviena pastanga ją priartinti visuomet susijusi su 
tam tikru adaptavimu, pritaikymu prie šiandienos ak-
tualijų, lūkesčių.

istorinių romanų bumo kontekste nė kiek nestebina, 
kad naujasis undinės radzevičiūtės romanas Kraujas 
mėlynas – istorinis. O pretekstas jį parašyti – noras pa-
žinti savo giminės kraują, jo tamsias paslaptis. Tiesa, 
radzevičiūtė geografiškai ir laikiškai nutolusius kon-
tekstus aktualizavo ir anksčiau, pavyzdžiui, romane 
Žuvys ir drakonai (2013) dalis veiksmo vyksta XViii a. 
Kinijoje. Tuo tarpu naujajame romane rekonstruojama 
pasakotojos protėvių, iš Kurliandijos (dabartinės Latvi-
jos Kuršo teritorija) į Lietuvą atvykusių 1919 m., pra-
bočių istorija.

Pagrindinis romano veiksmas vyksta XV a. antroje 
pusėje Livonijos žemėse – dabartinėje Latvijos ir es-
tijos teritorijoje. Svarbiausi veikėjai: didelės ir įtakin-
gos Borchų giminės vyrai – Livonijos Ordino ir laisvie-
ji Vestfalijos riteriai, ir net kardinolas. Svarbiausias iš 
jų – didelių ambicijų turintis Bernhardas von der Bor-
chas. Šis Borchas siekia tapti Livonijos ordino magist
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1 Brigita speičytė, „uodas, menka bjaurybė, arba smulkiu šriftu apie 
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ru ir „atgaivinti tą Teutonų ordino jėgą, prarastą prie 
Tanenbergo, ir surengti naują kryžiaus žygį. Į Totori-
ją!“ (p. 21–22). Borchų giminei priskiriama ir itališko-
ji atšaka – nuodytojai Bordžijos. Jiems atstovauja pro-
bėgšmom šmėstelintis Bernhardo pusbrolis kardinolas 
rodrygas Bordža. Taigi romane nestokojama kovų, int
rigų ir kelionių: sprendžiant galios klausimus, pasie-
kiama net roma. Amžinajame mieste įvyksta susitiki-
mas su popiežiumi Sikstu iV, čia Bernhardui pusbrolis 
įduoda paslaptingą juodą dėžutę, kurioje, be abejo, sly-
pi betarpiškai persipynusį religinį ir politinį gyvenimą 
pakoreguosiantys nuodai.

Jei tektų radzevičiūtės romanui ieškoti analogų šian-
dienėje kultūroje, tai būtų populiarūs serialai Kortų na-
melis ir Sostų karai. Kaip ir pastaruosiuose, pagrindi-
nis romano konfliktas užsimezga, kai paskiras asmuo 
(ar asmenys) siekia įgyti kuo daugiau galios, valdyti ki-
tus, keisti pasaulį. Norint tai įgyvendinti, protagonis-
tui tenka naudotis vis baisesnėmis priemonėmis: suk-
čiauti, žudyti, atsisakyti meilės, išnaudoti artimuosius. 
Kaip ir minėtuose serialuose, valia galiai yra savitiks-
lė. Todėl radzevičiūtės romane nebelieka patetiškojo, 
jausmingojo pasiaukojimo klodo, kuris galėtų pateisin-
ti įvairiais žiaurybes ar bent emociškai įtikinti protago-
nisto atliekamų veiksmų legitimumu. Bernhardas von 
der Borchas, kaip ir kiti riteriai, nė iš tolo neprimena, 
pavyzdžiui, Justino Marcinkevičiaus Mindaugo, Kated-
roje liejančio jausmingus monologus, kad visi žiauru-
mai – vardan Lietuvos. Borchas tiesiog nori tapti galin-
giausiu vyru Livonijoje ir ne tik; priklausymas Teutonų 
ordinui tėra sąlyga jo tikslams pasiekti.

Tiesa, romano pabaigoje, kai Bernhardas pamažu 
praranda turėtą galią, jį pradeda kamuoti kažkas pa-
našaus į sąžinės graužatį, jis lyg ir suvokia, kad tam 
tikri jo veiksmai, pavyzdžiui, karas su ryga, buvo ne-
teisėti. Kartais jį net apima keisti beprotybės ir neveik
lumo priepuoliai, tačiau sprendimas baigti karą pasi-
rodo toks pat pragaištingas, niekur nevedantis. Net ir 
tikėjimas savuoju išskirtinumu tėra tuščia pretenzija, 
saviapgaulė. Todėl neatsitiktinai pagrindinis „mora-
las“ teigia ne ką kitą, o šiandien itin dažnai minimą 
vertybių ir apsisprendimų krizę, apskritai nuovargį, at-
rodo, tokį svetimą europos jaunystei ar net paauglys-
tei neretai prilyginamiems Viduramžiams, kai bet koks 
veiksmas pasirodo esantis tik dar vienas pragaištį pri-
artinantis žingsnis:

Kuriuo keliu eiti, kai pasaulis aplink griūva ir ban-
dant jį perdaryti, ir paliekant tokį, koks jis yra?

Kai jis griūva ir už jį kovojant, ir nedarant visiškai 
nieko? Kai jis griūva net tada, kai elgiesi teisingai? 
(p. 299)

Šia prasme Livonijos ordino magistro pasaulėjauta 
pasirodo itin artima, pavyzdžiui, Tomo Vaisetos roma-

nui Orfėjas, kelionė pirmyn ir atgal (2016) ar net Kęs-
tučio Navako Vyno kopijai (2016). Visų jų pasaulio mo-
delis grindžiamas tuo, kad teisingo pasirinkimo nėra: 
protagonistai veikia tik tam, kad savo veiksmais grei-
čiau priartintų prapultį, o pasaulis, kuriame jie gyvena, 
primena žaidimo be taisyklių lauką. Taigi galima būtų 
teigti, kad, nepaisant istorinio dekoro, romane net ne 
sprendžiamos, o tiesiog fiksuojamos šių dienų pasaulio 
būsenos.

Kita vertus, ir tam visų pirma pasitarnauja firmi-
niu ženklu tapusi radzevičiūtės ironija, vaizduojamas 
pasaulis, nors giliajame lygmenyje ir artimas dabarti-
niam, paviršiuje išlaiko savo tolimumą, neperregimu-
mą. Loginiųpriežastinių jungčių ir vadinamojo psicho-
logizavimo atsisakymas, net grafinis teksto skaidymas 
lemia, kad radzevičiūtės romanas primena metraštį, 
kroniką: fiksuojami įvykiai, tačiau jų sąveikos, prie-
žasties ir pasekmės santykiai lieka užtamsinti. Lietu-
vių literatūrai taip būdingam istoriniam dramatizmui 
priešpriešinamas apsichologizmas ir jį lydintis absur-
das. Keista, nebesuprantama atrodo ir riterių šlovės 
bei garbės samprata, ir meilė, ir kasdienybės, ir šven-
tės, ir kovos. Pavyzdžiui, Justo goiningenogiuntės ir 
riterio Keiserlingo kova įsiplieskia dėl to, kad goinin-
genasgiuntė nušauna varną – šiuos paukščius šaudyti 
draudžia magistras Borchas, kurio herbą puošia trijų 
varnų atvaizdai. Tačiau tiek arši, tarsi žūtbūtinė kova, 
tiek netikėta atomazga (kova neturi nugalėtojo, apskri-
tai net neužsimenama, kaip ji baigėsi) ir tolimesnė ke-
lionė, jos metu sutiktos kliūtys atrodo mažų mažiausiai 
keistai, gal net kiek fantastiškai:

ir riteris Keiserlingas puolė jį kardu. Bet prieš tai 
liepė gintis.

Vienas kitą puolė ne tik raiteliai, bet ir žirgai, jiems 
irgi nusibodo tas risnojimas greta. riteriai juos statė 
piestu ant užpakalinių kojų, ir jie kiekvieną akimirką 
buvo pasiruošę smogti priekinėmis kanopomis prie-
šui į krūtinę ar įkąsti.

Jėgos tarp jaunųjų riterių pasirodė lygios, todėl ka-
pojimasis užsitęsė, kol abu pavargo.

ir kol abu suprato: jei nenustos, miegoti reikės lau-
ke, ant žemės, kai aplink siautėja vilkų gaujos, pa-
pjaus kokį žirgą...

Būtina pasiekti Helmedą iki sutemstant. Tokiame 
miške naktį gali pasipainioti net dvigalvė gyvatė.

Bet pasiekė Helmedą tik paryčiui, nes naktį pasi-
klydo miške. O dar kelią link ravelio pastodavo mil-
žiniški akmenys. (p. 84)

Analogiškai komiškas ir absurdiškas fridricho von 
der Borchoispano ir visos Borchų giminės lemtį pra-
gaištin pasukęs įvykis – gaudydamas šilingus ir rau-
donas, tik kilmingam asmeniui vilkėti deramas, kel-
nes pavogusį tarną ispanas pasipainiojo senei, kuri jį 
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ir visą jo giminę prakeikė vien todėl, kad spjaudama 
pataikė ne į fridrichą, o į jo kolegą von Korfą. Ne ma-
žiau mįslingas Magistro Borcho ir „nuodėgulinės“ grai-
kų princesės Helenos, kuri politiniais sumetimais turė-
jo būti ištekinta už Magistro pusbrolio fridricho, ryšys: 
nuo pat atvykimo į Livoniją tylėjusi Helena pirmuosius 
žodžius netikėtai prataria būtent Magistrui, pastarasis 
padovanoja jai sakalą, ji pakeičia juodą suknelę purpu-
rine, o Magistras vis ieško progos ištarti Helenos vardą. 
Tačiau kas iš tiesų tarp jų įvyko – istorija nutyli. Kai 
santuoka tarp fridricho ir Helenos buvo nutraukta ir 
princesė išvyko į ravelį, „Magistras staiga suriko taip, 
tarsi pats sau iš pilvo būtų išsitraukęs įsmeigtą durklą“ 
(p. 170). Tačiau ar šis riksmas simbolizuoja skausmą 
netekus galimybės nuolat matytis su mylima moterimi, 
ar dėl nepavykusio politinio sandėrio – taip ir lieka ne-
aišku. ir būtent tokie neaiškumai, baltosios ir juodosios 
dėmės lemia pasakojimo grožį, apskritai paveikumą.

romano atmosfera kuriama, įvykiai nusakomi ne tie-
siogiai įvardijant, aiškinant, analizuojant, o per užuo-
lankas, kartais – itin poetiškai. Pavyzdžiui, niūri ir 
žiauri, karinga Livonijos krašto atmosfera atskleidžia-
ma ne aiškinant krašto meteorologinius ypatumus ir 
karinę galią, o pasitelkus sniego ir griaučių metaforą: 
„Po akinančia saule nuo aptrūnijusių medžių griaučių 
krito šlapi, baltos sniego mėsos gabalai. Atrodė, kad 
šviesa iš dangaus liejosi tik tam, kad švytėtų geleži-
niai riterių, arbaletininkų ir knechtų šarvai“ (p. 34). 
Arba ne mažiau grakštus ir lakoniškas epizodas, kuria-
me kiekvienas savaip pažeminti riteriai Von Korfas ir 
frid richas keliaudami link Magistro pilies neva kvailai 
rungtyniauja, nors iš tiesų jų žaidimas esti nevilties ir 
frustracijos išraiška:

O fridrichas ispanas lenktyniavo su von Korfu 
gražiuoju.

Šaudė į viską, ką užmatydavo pakeliui. Net į varles.
Tik varnų nelietė.
Pradžioje Hildebrantui taip pasirodė: riteris fridri-

chas ispanas su riteriu von Korfu gražiuoju lenkty-
niauja, o trečią kelionės dieną Hildebrantas suprato, 
kad – ne.

riteris fridrichas ir riteris von Korfas norėjo už-
mušti visa ir visus, kas jų kelyje pasitaikys. (p. 125)

Simboliška ir tai, kad abu laisvieji riteriai neliečia tik 
varnų, t. y. Magistro von Borcho paukščių, nors būtent 
Magistras yra netiesioginis jų abiejų pažeminimo kalti-
ninkas. Taip iš pažiūros komiška scena atskleidžia su-
dėtingus jausmų ir galių santykius.

Pastanga sukeistinti, nutolinti praeitį atskleidžiama 
„epiloge“ – praeitis, kaip ir Borcho valdos, yra negrįžta-
mai nutolusi. Tai miręs, nebeegzistuojantis, vien vaiz-
duotės galia atgaivintas pasaulis:

Tas pasaulis tiesiog griuvo.
ir iš visų jėgų stengiantis jį išgelbėti ir nedarant vi-

siškai nieko. (p. 352)

O protėviai, žvelgiant į juos šiandienio žmogaus aki-
mis, „tie protėviai kaip kokie žvėrys“ (p. 354). Šia pras-
me radzevičiūtės romanas sudaro radikalią opoziciją, 
pavyzdžiui, Mindaugo Kvietkausko esė knygoje Uosto 
fuga (2017) tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, pačiu teks-
to komponavimo principu (fuga kaip skirtingų gijų vi-
jimasis) teigiamai idėjai, jog mūsų tapatybė slypi va-
dinamosiose „praformose“, o tarp praeities ir dabarties 
egzistuoja nors sutrūkinėjęs, tačiau iš esmės nenutrau-
kiamas ryšys.

Sentimentais ir atpažinimo lūkesčiu grindžiamą san-
tykį su praeitimi radzevičiūtės pasakotoja ironizuoja 
kaip tetos Liucinos svaičiojimus:

Teta Liucina perskaičiusi šią knygą, žinoma, pasa-
kys, kad tikėjosi ji visai ne to. [...]

Jau daug geriau, kad visi toje knygoje vaikščiotų 
baltais drabužiais ir „strauso“ plunksnomis ant skry-
bėlių, jodinėtų ratais aplink ežerą, šoktų, dainuotų 
[...]. Lietų akvareles, skaitytų knygas ir nuobodžiau-
tų. Norėtų važiuoti į Paryžių, į parodą... Na, ko nors 
norėtų. Meilės kokios didelės. [...] O dabar su tokiais 
protėviais net neaišku ką daryti ir kur juos dėti. ir ar 
mums tokie protėviai labai jau reikalingi? (p. 354–355)

Kita vertus, pabrėžtinas at(s)itolinimas, ironija para-
doksaliai koreliuoja su minėtu analogų tarp šiandienos 
ir romano erdvėlaikio aktualizavimu. Šia prasme gali-
ma teigti, kad romanas tuo pat metu taiko dvi strate-
gijas – sukeistinimo ir priartinimo. esti ir stereotipų, 
nurodančių visų pirma į lietuvių literatūros konteks-
tą (pavyzdžiui, Justino Marcinkevičiaus, Juozo gru-
šo istoriniais motyvais sukurtas dramas). Pavyzdžiui, 
pabrėžtinas dvasininkijos išsigimimo akcentavimas. 
riteriai romane yra tie, kurie kovoja atvirai, o dvasi-
ninkai – pasalūnai nuodytojai, intrigantai, seksuali-
niai priekabiautojai, sodomitai. Tokį paradoksą galima 
aiškinti kaip pastangą romaną padaryti patrauklų itin 
skirtingoms auditorijoms – ir tai, kuri nori mėgautis 
absurdu ir juoduoju humoru, ir tai, kuri adoruoja ste-
reotipų ir klišių nevengiančius populiariuosius istori-
nius romanus bei serialus, ir tai auditorijos daliai, kuri 
visur ir visuose nori matyti vien save, savo laikų aktu-
alijas. Todėl radzevičiūtės romanui nusakyti atrodytų 
visai tinkama umberto eco intertekstualumo teorijoje 
vartojama dvigubo (ar keliagubo) kodavimo samprata: 
tai tokia teksto struktūra, kurioje dera mažiausiai ke-
lis skaitymo būdus numatančios strategijos – dalis jų 
orientuota į masinę publiką, dalis – į elitinę. !
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Į šių metų knygų mugėje vykusį Kristinos Sabaliaus-
kaitės romano Silva rerum IV pristatymą nepatekau – 
didžiausia Litexpo rūmų salė buvo prisėsta, prigulta, 
apgulta ir užblokuota rašytojos gerbėjų. Net uodas sna-
po neįkištų. Drįstu manyti, kad tai buvo masiškiausias 
knygų mugės renginys. 2008 m. pasirodęs Sabaliaus-
kaitės romanas Silva rerum ir tolesnės jo dalys (antroji 
2011 m., trečioji 2014 m.) jau laikomas sėkmingiausia 
ir įsimintiniausia dešimtmečio, gal net šimtmečio kny-
ga. 2016 m. pabaigoje pasirodžiusi ketvirtoji dalis (ar 
tikrai jau paskutinė?) vėl muša perkamumo (šiuo metu 
29 100 egzempliorių tiražas!) ir skaitomumo rekordus. 
Skaitytojų, o ir kritikų dėmesys ne tik kad neslūgsta, 
bet dargi auga.

iki pasirodant romanui mane, kaip ko gero ne vieną 
skaitytoją, kamavo klausimas: ar ir ši dalis bus pana-
ši į pirmas tris? O gal vis dėlto sulauksime ko nors vi-
siškai kitoniško?.. Juk dar antikinę tetralogiją sudarė 
trys tragedijos ir viena satyrinė drama, t. y. trys labai 
rimti ir vienas linksmesnis kūrinys ta pačia tema. Net 
ir sunkiasvorių tragedijų meistras Aischilas prie savo 
kruvinosios trijų dalių Orestėjos buvo pridėjęs ir viltin-
gesnį bei linksmesnį pasakojimą apie Protėją. Tai kodėl 
Sabaliauskaitė negalėtų pateikti staigmenos? Bet ne, 
jokios sensacijos, iš pirmo žvilgsnio jokios. Tos pačios 
Norvaišų giminės istorija, nuosekliai iš XViii į XiX a. 

tekantis laikas, toliau negandų kamuojama mūsų ša-
lis, taip pat gražiai banguojantys ilgi sakiniai, nuolat 
pasikartojančios tos pačios mintys... Nuspėjama, bet ar 
laukta?

Dabar, jau aprėpiant visas keturias romano dalis, ga-
lima pastebėti keletą bendrų dalykų. Visose Sabaliaus-
kaitės knygose svarbiausia buvo kokia nors istorinė 
epocha ir lūžinių to laiko įvykių vaizdavimas. Štai pir-
mojoje matome Lietuvą po rusų tvano (1659–1667 m.), 
antrojoje 1707–1710 m. Didysis maras ir Šiaurės karas, 
trečiojoje – painūs XViii a. vidurio įvykiai. Dėsninga, 
kad ketvirtoji – apie skaudžią Abiejų Tautų respub
likai XViii a. pabaigą ir XiX a. pradžią.

Kita svarbi romanų sudedamoji, itin skaitytoją vei-
kianti dalis – atpažįstamos vietos. Pirmojoje dominavo 
ir visus labai džiugino XVii a. Vilniaus ir Lietuvos pro-
vincijos (Milkantų dvaro) vaizdai, antrojoje – prie Vil-
niaus ir Milkantų dar atsirado Biržai, trečiojoje jau ap-
rėpiamos ir už dabartinės Lietuvos ribų esančios LDK 
teritorijos, didžiausią dėmesį koncentruojant į Nesvy-
žių. Ketvirtojoje ilgiau neužsibuvus Vilniuje, rumšiš-
kėse ir gardine, iškeliaujama į dar platesnį pasaulį – 
per europą iki pat Londono.

Visose dalyse autorė tiesiog priblokšdavo ir nugink
luodavo jau nuo pirmųjų puslapių: įstabi pirmojo ro-
mano įžanga, kur svarbiausias akcentas – palaidotas, 
o paskui vaikų atsikastas katinas, kurio vaizdas taip 
sukrečia ir kuriame telpa visa Baroko dvasia, esmė ir 
prasmė; antrosios dalies pradžia kvietė Vilnių pama-
tyti kuosos žvilgsniu; trečioji žavėjo sostinės gaisro tik
roviškumu. Nelaužoma tradicija ir ketvirtoje dalyje – 
skaitytojas pasijunta iškilmingų laidotuvių dalyvis. iš 
tiesų, juk rašytojos stiprybė – įsimintinų, vaizdingų, 
įtaigių ir monumentalių scenų kūrimas. Daugeliui at-
mintyje, ko gero, įstrigę vienuolių įvilktuvės, maro vaiz-
dai, švedų karių išnuodijimas, prašmatnios puotos ar 
orgijos. ir ketvirtoje dalyje tokių scenų apstu: roman-
tiška trijų jėzuitų nakvynė šieno kupetoje, kruvinas 
Marcianos gimdymas, užburianti Antoninos Sentima-
ni giesmė, keistos jos laidotuvės Londone ir pan.

Kaip ir kitose romano dalyse, šioje taip pat gausu vei-
kėjų: jais tampa ir realūs to laiko asmenys, ir išgalvo-
ti personažai. Tikriausiai ne vieną pradžiugins romane 
šmėkštelintys žymūs lietuviai (LDK rūmų iždininkas 
Antanas Tyzenhauzas, vyskupas ignotas Masalskis, 
architektas Laurynas Stuokagucevičius ir kiti) ir užsie-
niečiai (nusenęs filosofas Jeanas Jacques‘as rousseau, 
botanikas ir geografas Jeanas Josephas rossignolis). 
Nors neprilygstančios pirmųjų dalių veikėjoms (nepa-
mirštama uršulė, ryžtinga Ona Kotryna, pašėlusi Ba-
betė), romane vėl pasirodys įdomios ir netipinės mote-
rys: protingoji pusiau karaimė Marciana, įstabaus balso 
savininkė pavainikė Petro Antano Norvaišos duktė An-
tonina, rafinuota ir išsilavinusi ledi Harrieta. Tačiau 

Tarp Bazilisko, 
amerikos ir sirijaus
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visi minėti personažai primena tik blankius šešėlius ar 
nebaigtas figūras talentingo dailininko darbe, nes pa-
grindinis ir vienintelis šio romano veikėjas – jėzuitas 
Pranciškus Ksaveras Norvaiša (Narwoysz).

Įdomu, kad kaip tik dabar jėzuitų tema įvairiose 
meno formose ne tik kad atgimsta, bet tampa populiari 
ar net madinga. Tą rodo kino teatruose karaliaujantis 
pagal japonų rašytojo Shusaku endo romaną Martino 
Scorsese‘s sukurtas filmas Tyla, ne taip seniai ekra-
nus pasiekusi, bet iki mūsų taip ir neatkakusi 2016 m. 
juosta apie ordino įkūrėją ignacą Lojolą, prisimintina 
ir 1986 m. Misijos sėkmė, po kurios tikras jėzuitas mi-
sionierius įsivaizduojamas tik kaip Jeremy ironso per-
sonažas. Minėtinas ir undinės radzevičiūtės Žuvyse ir 
drakonuose įamžintas jėzuitas dailininkas. Tema, ver-
ta diskusijų, išsamių straipsnių ir net tyrimų, tačiau 
atrodo, kad ji ypač paranki nusprendusiems gilintis ir 
atskleisti skaudžiausius, slapčiausius žmogaus sielos 
virpesius ir dvasios slėpinius.

Pagrindinio veikėjo vardas jau savaime atrodo esan-
tis nuoroda į jėzuitišką temą. Juk Pranciškus Ksave-
ras (1506–1552), ignaco Lojolos kambariokas, o vėliau 
ir bend ražygis, padėjęs jam įkurti Societas Iesu, išgar-
sėjo kaip pirmasis jėzuitų apaštalas indijoje ir Japoni-
joje, kant rus ir pasišventęs misionierius, dar 1622 m. 
paskelbtas šventuoju. Tačiau mažai tikėtina, kad Saba
liauskaitės romano herojus tilps į kokius nors rėmus – 
netipinis jis bus jau vien todėl, kad gyvens ne XVii a. – 
vienuolijos galios ir klestėjimo laikais, o XViii a.  
pabaigoje, prieš pat ordino panaikinimą, kai žodis jėzui-
tas tariamas su panieka, kai „jau kuris laikas juos visi 
matė kaip klastingus, galios ištroškusius, sąmonę sie-
kiančius užvaldyti siaubūnus, sėdinčius ant nematomų 
ordino lobių ir utėliaujančius svetimas paslaptis; regėjo 
juos it juodas dėles, siurbiančias kraują, tokias skvar-
bias ir baugias, kad jų bijo ne vien valdovai ir vienuoli-
jos, bet net ir Popiežius“ (p. 151). Taigi sąvoka jėzuitas 
nebus svarbiausia pagrindinio veikėjo konotacija. 

Čia ir prireikė antro, gerokai atidesnio žvilgsnio į visą 
kūrinį, kuris pasirodė besąs sukonstruotas (tik vietomis 
ką praleidžiant ar pridedant) išskirtinai iš realaus as-
mens – žymaus Vilniaus universiteto matematiko, fiziko 
ir hidrauliko Pranciškaus Ksavero Norvaišos biografijos 
faktų: mokslai jėzuitų kolegijoje, vienuolio šventimai, stu-
dijos Vilniaus universitete, Nemuno vagos valymas, gar-
dino observatorijos kūrimas, kelionė po europą renkant 
astronomijos prietaisus, grįžimas atgal, profesoriavimas, 
masonų ložė, susitikimas su im pe ratoriumi Napoleo-
nu (http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/franciszek 
ksawerynarwojszhkosciesza). Belieka tik stebėtis, kaip 
glaustas enciklopedinis straips nis tapo keturių šimtų  
pus lapių romanu. Tam tikrai reikia talento ir lakios 
vaizduotės. Vis dėlto toks autorės sprendimas kelia dve-
jopus jausmus. Viena vertus, nuosekliai sekant pagrin-

dinio veikėjo pėdsakais, pri trūksta dėmesio svarbiems to 
meto įvykiams, kurie lieka kažkur nuošalyje, kone epizo-
diški. Jėzuitų ordino panaikinimas, vienas po kito sekę 
respublikos padalijimai, Kosciuškos sukilimas prašytų-
si ir atidesnio traktavimo, ir gilesnių įžvalgų. Kažin ko-
dėl ir kai kurie europos miestai, kuriuos matome Pran-
ciškaus Ksavero akimis, labiau primena kelionių gidų 
aprašus, o ne gyvybe pulsuojančius prekybos ir kultūros 
židinius. Jų vaizdai niekaip negali prilygti tiems, kurie 
buvo susiję su Vilniumi ar Lietuvos provincija.

Kita vertus, pasirinktas pasakojimo būdas suteikia  
galimybę nesiblaškant kurti įdomesnį personažą ir su-
dėtingesnį charakterį. iš visų Sabaliauskaitės roma
nuose pavaizduotų vyrų šitas pavykęs labiausiai. Ka-
dangi jokių „kaip“ ir „kodėl“ Pranciškaus Ksavero 
biografijoje nėra, autorė savo kūrinį – ąsotį, išžiestą iš 
vieno asmens biografijos, taip pat istorijos bei kultūros 
faktų, – sklidinai pripildo gėrimo iš laisvai kuriamo per-
sonažo jausmų, minčių, apmąstymų, svarstymų, abejo-
nių, nusivylimų, potyrių ir ieškojimų. Vaikystę pralei-
dęs griežtoje jėzuitų mokykloje, ilgėdamasis motinos 
ir namuose palikto geriausio draugo – šuniuko, jis su-
gebės rasti jėgų prisitaikyti prie aplinkybių, apsiginti, 
nepalūžti. Nelaimingas ir vienišas vaikas taps tikslių-
jų mokslų žinovu, neabejingu poezijai bei menams, iš-
augs į jaunuolį, išsiilgusį žmogiškos šilumos ir draugys-
tės, bet geriausiai besijaučiantį vienumoje, gailestingą 
ir kilnų, iš kitų išsiskiriantį tuo, kad įnirtingai ieško 
gyvenimo prasmės, bando suprasti patį save ir „Vieš-
paties planą, sumanytą šiam pasauliui“. Jo gyvenime 
bus nuostabą sukėlusių ir meilę sužadinusių žmonių 
(netikėti, nesuprantami ir neišsipildę jausmai prancū-
zui kolegai rossignoliui, kurio šypsenos jis visada ilgė-
sis, ir gilus brandus jausmas ledi Harrietai), bet meilę 
stelbs mokslininko smalsumas ir pašaukimas, o labiau-
siai – dar paauglystėje patirtas žmogaus laikinumo ir 
menkumo supratimas, tarsi baugus šešėlis lydintis 
nuo tada, kai universitete jis gavo užduotį eilėmis ap-
rašyti šventojo Pranciškaus Borgios gyvenimo epizodą. 
Mat anas, daug dienų gabenęs mirusios karalienės pa-
laikus, pagaliau atvykęs į vietą ir atvėręs karstą išvy-
do, „ką laikas ir karštis padarė gražuolės valdovės ki-
tados įstabiam kūnui, kuris prieš jo akis karste gulėjo 
dvokiantis, pajuodęs, supuvęs, yrantis gabalais ir tarsi 
judantis nuo nežinia iš kur atsiradusių jį naikinančių 
gyvių“ (p. 144). Nuo tada šventasis prisiekė tarnauti 
tik Dangaus valdovui, o Pranciškus Ksaveras, skaity-
damas ir permąstydamas šią istoriją, suprato, kaip ka-
daise ir jo giminaitė uršulė žiūrėdama į iškastą katino 
lavoną, kad svarbiausia žmogaus kūno dalis yra ne kas 
kita, o tik nematoma siela. Todėl neatrasti pasauliai vi-
duje jam bus svarbesni už tikrus įvykius, savęs pažini-
mas ir mokymasis susitaikyti nusvers norą maištauti, 
keistų paslapčių turėjimas atpirks gyvenimo netektis ir 
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neteisybę. Jaunasis jėzuitas pasirinks būti ne didvyriu, 
bet mokslininku, ne maištininku, bet mąstytoju. O kai 
kurie romano skaitytojai pasakojime apie Pranciškų 
Ksaverą tikriausiai įžvelgs ne tik žmogaus gyvenimo 
tragediją, bet ir visos tuo metu iš žemėlapių trinamos 
LDK metaforą.

Dar viena, ne iš pirmo žvilgsnio pastebima, bet labai 
pradžiuginusi šio romano naujovė – atsiradęs teksto 
gylis. Horizontaliai tekantį nuoseklų pasakojimą apie 
Pranciškaus Ksavero Norvaišos gyvenimą kerta aštri 
vertikalė: baziliskas – Amerika – Sirijus. Baziliskas 
yra visų keturių romano dalių raudonasis siūlas, šioje 
dar aiškiau simbolizuojantis tamsiąsias blogio jėgas ir 
mirtį, tiek fizinių, tiek dvasinių pagundų ir nuodėmių 
pasaulį, nuolat įtraukiantį kiekvieną. Sirijus – paslap-
tingas dangaus šviesulys, ryškiausia ir nepaliaujamai 
mirksinti žvaigždė yra tarsi bazilisko priešybė, ji – pa-
žinimo šviesa, skrodžianti prietarų ir baimių tamsą, 
kelrodė žvaigždė aukštųjų idealų, amžinybės, nemir-
tingumo ir vidinės laisvės link, dangiškoji ir išsiilgtoji 
kiekvienos sielos tėvynė. ir Amerika. Dar vienas kerti-
nis šio romano ženklas ir žodis. Pranciškus Ksaveras 
ilgai ir nesėkmingai Vilniaus universiteto bibliotekoje 
ieškojo jį labai dominusios knygos – Thomo Harrioto 
Amerikos atradimo. Vėliau knyga netikėtai atsirado, 
o joje pasirodė besantis įrašas apie tai, kad prieš šim-
tą metų tą patį veikalą skaitė ir Pranciškaus Ksavero 
giminaitis Kazimieras Norvaiša. Tad Amerika iškyla 
kaip jungiamoji grandis tarp bazilisko ir Sirijaus, tam-
sos ir šviesos, pragaro ir dangaus, kūno ir sielos. Ji tar-
si žemiškojo gyvenimo metafora, ieškojimų ir atradimų 
arena, vienai spektaklio daliai suręsta scena, kurioje 
privalome suvaidinti savo vaidmenį.

Daugybės romano gijų iš karto nesugaudysi ir neiš-
narpliosi, reikės prisiminti visas kitas dalis ir jose pa-
liktas užuominas, tačiau keletą dalykų norisi paminėti. 
Be jau įprasto labai įtaigaus detalių ir aplinkos vaizda-
vimo (taip ir norisi čiupinėtiglostinėti vestuvinę Mar-
cianos suknią ar prašmatnius Londono ponių apdarus, 
ragauti Mozelio vyną ir škotišką viskį, uosti ne tik pra-
bangių rūmų, bet ir lūšnynų kvapus), šypsotis verčian-
čių paradoksų, kur lyg pagal visas Baroko retorikos tai-
sykles jungiamos sakralumo ir banalumo dimensijos 
(„dangiškųjų šviesulių didybę, gėda net pasakyti, bet, 
kiek save paminė nuo vaikystės, geriausiai ir įstabiau-
siai patirdavo šlapindamasis“, p. 5), smagių liaudies iš-

minties perlų („priesz wesele cuday cuday, po weseles 
szuday szuday“, p. 393), pasirodė, kad kaip tik šioje da-
lyje ypač gausu visokių ženklų ir mįslių, kuriuos autorė 
paliko narplioti paties įvairiausio išsilavinimo, skonio 
ir skirtingo smalsumo lygio skaitytojams. Ko gero, ne 
vienam norėsis paklausyti tos Händelio sukurtos Kleo
patros arijos (piangerò la sorte mia), kurią chiswiko 
parke giedojo Antonina, o „žmonės klausė lyg užbur-
ti, lyg įgelti ir pakerėti saldžių mirtinų Kleopatros gy-
vatės nuodų: sustingę, pastirę, kol pagaliau, visiems 
vienu metu, jos balsui virpant itin graudžioje aukštoje 
natoje lyg mostelėjus burtų lazdele, jiems iš akių pra-
dėjo tekėti ašaros, jie visi kartu ir kiekvienas atskirai 
apraudojo savo likimus, ūmai atrodančius menkučius 
prieš Antoninos balse besiliejantį amžinybės grožį“ 
(p. 317). Tik reikia nepamiršti, kad ypač smalsus skai-
tytojas kartais gali virsti „utėliautoju“ ir aptikti, kad ki-
toje puikioje scenoje – Antoninos laidotuvėse – minima 
to paties Händelio Didonės rauda neegzistuoja, o pami-
nėti arijos žodžiai „atminkite mane, pamiršdami mano 
likimą“ (originale Remember me, remember me, but 
ah! forget my fate) leidžia manyti, kad galvoje turimas 
Henrio Purcello kūrinys. ir Harrioto knygos, pavadin-
tos Amerikos atradimas, nerasite jokioje pasaulio kny-
gų saugykloje. Jus pasitiks (kad ir toje pačioje Vilniaus 
universiteto bibliotekoje) tikrai puikiomis graviūromis 
puoštas lotyniškas veikalas Admiranda narratio apie 
Virdžinijos indėnų gentis. Lapsus tai ar lusus, matyt, 
žino tik pati autorė.

Tačiau kad ir kiek mažų utėliukų rastum ir užtrėkš-
tum tekste, Sabaliauskaitė kol kas be konkurencijos 
liks savo valdų karalienė. istorinisnuotykinis roma-
nas labai patikimose ir talentingose rankose. Ji viena 
taip įtaigiai pasakoja mūsų pačių istoriją, kurios grie-
biamės lyg neregiai lazdos, springdami ryjame didžiu-
liais kąsniais, godžiai geriame ištroškusio keliauninko 
gurkšniais. ir skaudi, dar neprisijaukinta epocha pa-
mažu kyla iš rūkų, įgaudama aiškius pavidalus. Taip, 
gal šioje dalyje daugiau karkasinio pasakojimo ir šab
lonų, kelionių giduose aprašytų pasivaikščiojimų, ma-
žiau tokių žavingų nukrypimų nuo pasakojimo, šaluti-
nių linijų pynės, nevaldomo vaizduotės šėlsmo. Bet ir 
daugiau bandymų gilintis į žmogų, suprasti jo poelgius, 
jausmus ir siekius. Labai norisi tikėti, kad ruošiamasi 
šuoliui kažkur kitur – į dar neatrastą Ameriką. Paskui 
Sirijaus šviesą nakties danguje. !

K n y g ų  a i d a i
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Kuo daugiau Vladas Braziūnas leidžia knygų, kuo ilges-
nis, kaip byloja viena eilėraščio eilutė, „pražūtas gyve-
nimas“, tuo labiau poetas grynina ir gilina savo kalbėji-
mą. Poezijos rinkinių išleista per dvi dešimtis, autorius 
atpažįstamas, įvaizdžiai – keliaujantys, tad ir naujojo 
rinkinio pavadinimas lėtojo laiko aky (2016) atrodo jau 
lyg ir girdėtas, matytas ir regėtas. Tekstai nauji, kny-
gos formatas patogus, apipavidalinimas (dailininkė Si-
gutė chlebinskaitė) – skoningas. Taigi „pražūtam gy-
venimui“ ilgėjant, Braziūnas darosi vis ryškesnis savo 
kartos (gražinos cieškaitės, Antano A. Jonyno, Donal-
do Kajoko, Kornelijaus Platelio, rolando rastausko ir 
kt.) poetas, bene vienintelis toks aktyvus, t. y. periodiš-
kai leidžiantis naujų eilėraščių rinkinius. Su kiekviena 
nauja knyga autorius gali nuskambėti vis prasmingiau 
ir originaliau bei tapti atradimu jauniesiems poetams, 
kuriems pravartu pasimokyti tikrosios poetikos ir rit
miško rašymo meno. Šios kartos autorių tekstuose gau-
sėja egzistencinių apmąstymų, minties gryninimo („ra-
šau be jokios teisybės / be dainuotinų intarpų“, p. 37), 
jaučiamas lyg ir nuovargis, saviironija. Braziūnas pas-
kutiniajame rinkinio eilėraštyje pasitelkęs sokratišką 
išmintį teigia: „į seno žmogaus rašymus dera žiūrė-
ti rimtai: jis numano, / ko nežino jauni: jie nežino, ko 
jie nežino“ (eil. „iš bičiuliškų pašnekų“, p. 108). Nors 
ne visi eilėraščiai būna vienodai paveikūs, vienas šio 
rinkinio estetiškai intensyvesnių, atspindinčių knygos 
nuotaikas, tekstas būtų pavadinimu „gilyn“:

išbandyti kalnai, ir plokštikalnės plyti kaip stalas
tavo veidas nubalęs ir nerimo sklidinos akys
tavo žvilgsnis į prarają, nieko nematantis žvilgsnis
kaip nutrūkęs ryšys tarp komandos viršuj ir po 

žemėm

po kalnais, akmenais, kai neliauja atogrąžų liūtys
jokio aido iš slėnio, iš kur atkeliauja gyvybės
juodą kelią pašvietusios žiežirbos grįžta į niekur
šnypščia, gelia kirmykštė migla, rasomis į akis 

įsikibus (p. 51)

Anglų kalboje yra toks terminas pure poetry, kurio 
atitikmuo lietuvių kalboje arčiausiai būtų grynoji poe-
zija, išreiškianti kalbos muzikinį pobūdį, esmių ir sąs-
kambių darną. Šis terminas gali būti įvairiai inter-
pretuojamas ir pritaikomas nuo eksperimentinės iki 
klasikinės poezijos. rašantieji grynąją poeziją neretai 
iš pradžių būna nesuprasti, vieni taip ir lieka autsai-
deriais ar kanono paraštėse, kiti patenka į literatūros 
klasikos panteoną. Airių rašytojas george‘as Moore‘as 
1924 m. tokiu pavadinimu (Pure poetry) išleido iki šiol 
nepraradusią vertės antologiją, kurios tikslas ne vie-
ninga tematika, kaip įprasta antologijoms, o estetinis 
kriterijus – vaizduotės ir verbalinio kalbėjimo grožio 
perteikimas, kitaip tariant, siekta surinkti tekstus, ku-
riuos skaitant būtų galima patirti poetinį džiaugsmą 
(enjoyment).

Džiugu, kad mes turime Braziūną, kurį nors iš da-
lies galima priskirti grynosios poezijos krypčiai. Tai au-
torius, pasižymintis archajiška lakia vaizduote, kuri 
daugiau ar mažiau būdinga šios kartos rašytojams, tik 
Braziūno ji dar labiau sakralizuota, kalbiškai struktū-
ruota, susieta su muzikiniu foniniu ir prasmių skambe-
siu. išorinis skambesys yra ne ką mažiau svarbus nei 
vidinis – kaip viename interviu yra prasitaręs auto rius, 
jam svarbu prasmių muzika. Braziūno tekstai savo for-
ma ir turiniu leidžia patirti poezijos skaitymo malonu-
mą ir primena tikrąsias poezijos ištakas, kai tekstas 
skaitomas kaip užkalbėjimas, o darnaus ritmo tikslas – 
profanum ir sacrum susiliejimas, vadinamoji aukštoji 
būtis, harmonijos pojūtis – teksto afektas. Vaizdžiai 
tariant, ritmingosios poezijos pirmapradė misija buvo 
leng viau pasiekti Dievo ausį. Šiuo atžvilgiu Braziūnas 
turi ir ironiško valiūkiškumo, nes kuria ne tik afektin-
gą tekstą, bet ir metatekstą: „nubėga iš teksto ištrū-
kęs / eilėraščio šiurpuliukas“ (eil. „tą vieną vienintelį 
kartą“, p. 36). Pastarąsias eilutes lengvai galėtume pri-
skirti, pavyzdžiui, egzistencinių ribų persidengimus ir 
persiliejimus mėgstančiam Kajokui. Tačiau Braziūno 
su Kajoku nesupainiosime, nes Braziūnas labai tiks-
liai išsako savo poziciją – jam jokios erdvės ir laiko 
„užuolaidėlės“ (kaip pas Kajoką) negalioja, jo regėjimas 
„kiaurai vėjus sielas, ir pragarus“ (p. 14) ir jam „nėr 

lėtojo laiko  
poezija
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Vladas Braziūnas,
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dailininkė sigutė Chlebinskaitė



73naujasis židinys-aidai   2017  /  2

K n y g ų  a i d a i

kada žiūrėti pro laiko / virpsintį nekantrų plyšį“ (p. 27). 
Laiko ribos, jeigu tokios ir egzistuoja, yra determinuo-
tos atmintimi – kiek lėtojo laiko akis (raganos akis) gali 
atminti: „dar gerai, kad, akie, neatmeni / duoną mėtant 
kaip kietą akmenį“ (p. 14). Beveik kiekviename tekste 
sutiksime parafrazių („danguje / ganyklos kaip ir ant 
žemės“, p. 26), verčiančių žadinti ir atkoduoti kultūri-
nius artefaktus.

Braziūno eilėraščiai daugiasluoksniai, juose rastų ką 
veikti ir mitopoetikos, ir tautosakinių įvaizdžių ieško-
tojai, čia apstu medžiagos ir poetinės lingvistikos tyrė-
jams (žr. Skirmanto Valento Mė(lynojo)nulio lingvistika 
(2007)). Jau ne pirmajame rinkinyje sutinkamos ir ne-
įprastos žodžių formos (pasaulė, mėnulė, nuotykė, orė) 
suteikiant pagarbą moteriškajai giminei. Beje, ir įvaiz-
dis „lėtojo laiko akis“ čia gali būti traktuojamas ir kaip 
raganos (reginčioji) akis, ir kaip Viešpaties akis („giesta 
strazdas į mane / Viešpaties akies dugne“, p. 32).

Muzikinis teksto skambėjimas gali būti perteikiamas 
ir aliteracijų, dažniausiai priebalsių pasikartojimais, 
žaismu („per sapną regint šlapynę šlamančioj šiaurės 
šaly“, eil. „neatpirktųjų kraustynės“, p. 59), ir žaismu 
su žodžių prasmėmis, semomis, reikšmių „barstymu“ 
siekiant stichiškai sakralaus pasaulio (braziūniškos 
pasaulės) vaizdo:

kur ganės kauburiai ir dauburiai
pasaulį veidrodyje regi baigiant griūti
susmegus ragana liumpsėdama žvairai
per petį persimetus smagią krūtį (p. 44)

Kosmogoninis procesas išreikštas kauburiais, daubu-
riais, kalnais, plokštikalnėm, moliu, būties šaknimis, 
rūkais, kirmykšte migla, vėju ir pan. Žodžių semanti-
nės ir garsinės sąsajos yra didžioji Braziūno stiprybė, 
nes užsižaidimas skambesiais gali balansuoti ties dirb-
tinumo riba, tad tokiems sąskambiams reikia ypatingo 
meistriškumo ir subtilaus kalbos jausmo.

Lyginant su kitų šiuolaikinių autorių poetinių teks-
tų dauguma, kurioje perteikiama eksponuojamoji gyve-
nimiška patirtis, Braziūno eilėraščiai atrodo šiek tiek 
nežemiški, juose vadinamoji autentiška patirtis subli-
muota tautosakinėmis ir mitologinėmis metaforomis, 
legendų ir sakmių liekanomis. Pavyzdžiui, minimos 
gimtojo Pasvalio ir Svalios vietovės, kur „karaliūčios 

ten vartos, ne varlės“ (eil. „pabučiuok karaliūčią“, p. 23). 
Braziūno tekstuose nerasime kasdienybės ir buities (ką 
matau, tą dainuoju), jis yra kosmogoninių mitų, savi-
kūros ir mitokūros virtuozas ir kartu savojo lėtojo laiko 
atstovas. Autorius kuria tokį pasaulėvaizdį, kuriame 
vyksta skubriajam laikui atvirkštiniai veiksmai ir pro-
cesai, kai vartosi ne varlės, o karaliūčios (kiti pavyz-
džiai: „jei neužkopsi kalno / kalnas tave užkops“, p. 31; 
„laikas ūmus / ne mes pabaigiam / pabaigia mus“, p. 39; 
„grįšiu, pasitaisysiu / praėjusioj ateity“, p. 17). erdvė 
taip pat sakralizuojama, jai būdinga sakmės stilizacija 
(„vis trumpesni ratilai / ratilas gęsta / gal per vėlai atki-
lai / į nečią kraštą“, p. 20). Įdomu tai, kad autorius geba 
suderinti ir mitologinį ciklinį, ir krikščioniškąjį istorinį 
laikus („meldžias Dievas suklupęs / ties mūsų ateitimi“, 
eil. „praėjusi ateitis“, p. 103). Netgi vieno skyrelio pa-
vadinimas „ne metai, vien jų laikai“ rodo cikliškumą ir 
trina istorinio laiko ribas. Braziūno kuriama pasaulė 
gal ir eklektiška, bet ji turi vientisą koncepciją, nors ją 
sunku įvardyti, bet galima nujausti. Neapčiuopiamas, 
bet numanomas prasmės jausmas, žodžių sąskambiai, 
darnus ritmas ir yra pagrindiniai grynosios poezijos 
bruožai.

Taigi nors poetas ir „nežemiškas“, vis dėlto jis yra iš 
tų, jau retėjančių, bet dar kaimišką prigimtį turinčių 
kūrėjų, išlaikiusių savitą ryšį su žeme. Prisimindami 
Kazio Bradūno jubiliejinius metus galėtume sakyti, kad 
Braziūnas yra post modernusis žemininkas, kurio san-
tykis su žeme (gamta) yra ne tradicinis, o labiau simbo-
linis, perteikiamas pasakų ir kitų mitologinių siužetų 
motyvais ir jų interpretacijomis. Be kita ko, apmąstant 
santykį su žeme, galima įžvelgti netgi šiek tiek eroso 
sig natūros: „širdis apsalo, apribo / akys, ragaujant sėk
lą // nuliejamą vis ant žemės / tos kur gema ir vysta“ 
(p. 70), „atsidaviau dirvožemiui ir vėjui / žudikui ir žie-
dadulkių sėjėjui“ (p. 45).

Visą knygą jungia jau pavadinime koduojama lėtojo 
laiko, kuris pranyksta „į niekad, į visados“ (p. 88) kon-
cepcija. Beje, knygos anotacijoje nurodoma, kad rinkinį 
sudaro keturi skyriai, kurių „eilėraščiai kurti skirtin-
gose pasaulio vietose skirtingu metu“, tačiau turinyje 
skaitytojas randa tik tris skyrius. Veikiausiai tai reiktų 
laikyti tyčine klaida ir patikėti, kad ketvirtasis skyrius 
įstrigo kažkur lėtojo laiko aky. !
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Atsiskyrėlio Antano, gavusio istorijoje retą prievardį 
Didysis, reikšmę vienuolystės istorijai vaizdžiai liudi-
ja koptų vienuolių galvos dangalai, paženklinti dides-
niu kryžiumi, simbolizuojančiu Kristų, ir dvylika mažų 
kryželių, simbolizuojančių apaštalus. Per gobtuvo vidu-
rį eina ryški balta linija, dalijanti jį į dvi dalis. Sakoma, 
kad ji turinti priminti vienuoliui šventojo Antano gun-
dymus ir išmėginimus, kai jis buvo plėšomas demonų 
ir dvasine, ir net fizine prasme. Nežinia, kiek istoriškai 
tikra ši interpretacija, tačiau ji rodo, kokį gilų įspaudą 
Antano Didžiojo figūra paliko vienuoliniame gyvenime. 
Nors ir nebūdamas pirmasis vienuolis, jis buvo pra-
mintas „vienuolystės tėvu ir viršūne“, jo atsiskyrėliš-
kas gyvenimo būdas tapo pavyzdžiu ištisoms vienuolių 
kartoms. Kaip taikliai pastebėjo šv. Jeronimas, „jis ne 
tiek anksčiau už visus pradėjo, kiek visus to siekti paa
kino“1. Būtent Antano patirti gundymai ir regėjimai 
žadino menininkų vaizduotę – nuo maldingų, bet kiek 
ironiškų Nyderlandų tapytojų kūrinių iki laisvamaniš-
kų gustave‘o flaubert‘o ir Salvadoro Dalí interpretaci-
jų. Vis dėlto negausūs ankstyvųjų Bažnyčios istorikų 
liudijimai, apoftegmų rinkiniuose išlikę Antano pamo-
kymai2 arba Jeronimo žinios, meistriškai įpintos į kito 
atsiskyrėlio – Pauliaus – gyvenimą3, vargu bau tą šven-

tąjį vyrą būtų tiek išgarsinusios, jei ne Aleksandrijos 
vyskupo, kovotojo su arijonų erezija, parašytas Antano 
gyvenimas. Viduramžiais Atanazo veikalo sant rauka 
ir paties šventojo pasakymai buvo įdėti į Aukso legen-
dą4 ir taip dar labiau išplito po visą lotyniškojo pasau-
lio erd vę. Su Aukso legenda ši Antano gyvenimo versija 
pasiekė ir Lietuvą5. Sovietų laikais, pogrindžio leidybai 
Atanazo Antano gyvenimas gintaro Beresnevičiaus į 
lietuvių kalbą buvo išverstas iš vokiško vertimo ir plito 
mašinraščiais bei kserokopijomis.

Vis dėlto turėjo prabėgti nemažai laisvo religinio ir 
kultūrinio Lietuvos gyvenimo metų, kad vienuolys-
tės pradininkai, iV a. Dykumos Tėvai, didesniu būriu 
įžengtų į mūsų mąstymo ir tikėjimo erdvę6. Pastarai-
siais metais pasirodė kelios knygos, skirtos jų gyven-
senai ir išminčiai7. Tiesa, visos jos – vertimai iš anglų 
kalbos. Naudingos populiariam susipažinimui, jos ne-
reprezentuoja Dykumos Tėvų akademiniu lygiu, kad 
ir kaip paradoksaliai tai skambėtų8. Tik praeitų metų 
pabaigoje pasirodė pirmas lietuviškas su Dykumos Tė-
vais susijęs leidinys, tenkinantis reiklaus skaitytojo pa-
geidavimus. Nenuostabu, kad tai vėl buvo ne kas kita 
kaip Antano gyvenimas. egzotiškai nuskambanti leidi-
mo vieta – Palendriai, atskleidžia, kad ji atsirado tėvų 
benediktinų rūpesčiu. Maža to, knyga paženklinta viltį 
žadinančiu serijos pavadinimu: Monastica 1.

Atanazo veikalas naujausiam leidiniui pagaliau iš-
verstas iš originalo – graikų kalbos, skaitytojui susio-
rientuoti padeda solidus įvadas, platūs šiuolaikiniais 

dykumos Tėvų 
išmintis Antano 

gyvenime

VyTAuTAS ALiŠAuSKAS

atanazas aleksandrietis,
anTano gyVEniMas,
iš graikų kalbos vertė Robertas 
dabkevičius osB, įvadą 
parašė saulius Rumšas oP, 
komentarus parašė agnietė 
ivaškevičiūtė osB,
serija Monastica 1, 
Palendriai, 2016, 208 p., 
800 egz.

dailininkas Romualdas Balinskas

1 jeronimas stridonietis, „Šventojo Pauliaus, pirmojo eremito gyve-
nimas“, iš lotynų kalbos vertė Mantas adomėnas, in: Naujasis Židinys-
Aidai, 1992, nr. 7–8, p. 3.

2 Dykumos tėvų pamokymai: Abėcėlinis rinkinys, iš anglų kalbos 
vertė Rasa drazdauskienė, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014, 
p. 37–46.

3 Ibid., p. 3–8.
4 jokūbas Voraginietis, Aukso legenda, arba Šventųjų skaitiniai: Pir-

ma knyga, vertė Veronika gerliakienė, sigitas narbutas, Vaidilė sta-
lioraitytė ir Tomas Veteikis, Vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2008, p. 177–183.

5 apie Aukso legendos paplitimą ir funkcionavimą žr. gita drun-
gilienė, „Vieno kūrinio istorija: jokūbo Voraginiečio Aukso legenda 
senojoje lietuvos kultūroje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2012, kn. 
34, p. 15–58.

6 Tiesa, pirmas itin kuklus, bet skaitytojų dėmesį pelnęs dykumos 
Tėvų pasakymų rinkinukas, parengtas kun. Romualdo dulskio, savi-
laidos būdu išleistas jau sovietų okupacijos metais (apie jo išvaizdą ir 
skaitymo paliktą įspūdį žr. Tomas sodeika, „Miesto metafizika: dyku-
mos tėvų profenomenas arba tobulo tylėjimo pamokos“, in: Religija ir 
kultūra, 2008, nr. 5 (2), p. 67).

7 Thomas Merton, Dykumos išmintis: Apoftegmos, iš anglų kalbos 
vertė Rūta Minelgienė, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2009; Dy-
kumos tėvų pamokymai; laura swan, Užmirštos dykumų motinos: 
Ankstyvosios krikščionybės moterų pamokymai, gyvenimo aprašymai 
ir istorijos, iš anglų kalbos vertė asta Eligija leskauskaitė, Vilnius: Kata-
likų pasaulio leidiniai, 2017.

8 Turime galvoje ankstyvųjų dykumos Tėvų polinkį atsiriboti nuo 
aukštosios helenistinės kultūros, ypač filosofijos. atrodo, tai lėmė ne 
tik religinės, bet ir etninės aplinkybės – daugelis jų buvo ne graikai, o 
koptai, senųjų egiptiečių palikuonys.
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tyrimais paremti komentarai, bibliografija ir rodyklė. 
Tiesa, rodyklė galėjo būti ir išsamesnė, apimanti ne tik 
asmenvardžius bei kelis anoniminius veikalus (apofteg
mos, Codex Theodosianus, Vita Sanctae Pelagiae), – 
beje, praleista Regula Magistri (p. 87, išn. 2). Labai 
naudingas būtų buvęs ir vietovardžių bei svarbesnių 
dalykų indeksas. Ligšiolinėje klasikinių tekstų leidy-
bos praktikoje mažai įprastas, bet naudingas priedas – 
sąvokų žodynėlis vertas ištisinio skaitymo. Pagirtina, 
kad jame po lietuviškos sąvokos skliaustuose rašomas 
graikiškas atitikmuo. Visi suminėti prasmingam skai-
tymui skirti įrankiai tokiai knygai nėra prabanga (pra-
banga nebūtų buvęs net šalimais pateiktas graikiškas 
tekstas, bet džiaukimės tuo, ką turime). Tai sudėtinga 
knyga, daugiasluoksnė ir daugiatemė. Dykumos Tėvų 
pasakymai traukia paprastumu ir savotiška poetika. 
Paradoksai, drąsios formuluotės, humoro blyksniai ir 
iš pažiūros atidaus skaitymo nereikalaujantis formatas 
šiuos pasakymus, kaip ir chasidų ar budistų istorijas 
bei paraboles padarė mėgstamais šiuolaikinio sinkreti-
nio dvasingumo tekstais. Atanazo pasakojimas yra ki-
toks. Tad čia tiesiog paminėsime, į ką skaitytojas turė-
tų atsižvelgti, idant Antano gyvenimas jam neatrodytų 
svetimokas.

Pirmiausia, šis pasakojimas giliai įsišaknijęs istori-
nėje Bažnyčios situacijoje. Mūšiai dėl ortodoksijos, rei-
kalaujantys išskirtinės intelekto pastangos ir drąsos 
(ginant ortodoksiją nuo Kristaus dievystės nepripažįs-
tančių arijonų, dogmoms formuluoti pirmą kartą pa-
vartotos ir perprasmintos ne biblinės, graikų filosofijoje 
vartojamos sąvokos), drauge pasižymėjo ir brutalumu. 
Atanazas pasakoja apie bažnyčių išniekinimą, apie pa-
švęstųjų mergelių ir ortodoksiją palaikančių vienuolių 
plakimą (AG 82, 86). Atanazo retorika, kalbai pasu-
kus šia kryptimi, pasikeičia, į Antano lūpas dedami žo-
džiai nė iš tolo nedvelkia šiuolaikine tolerancija: „Tik-
tai nesusiterškite arijonais! Juk šis jų mokymas yra ne 
apaštalų, bet demonų, ir jų tėvo velnio arba, tiksliau, 
jis yra beprotiškas, nevaisingas ir iškreipto mąstymo, 
kaip neprotingų mulų“ (AG 82). Panašiu tonu kalbama 
ir apie manichiejus bei Melecijaus sekėjus (AG 68). Pa-
sakojimas apie Antano pagarbą vyskupams, kunigams 
ir diakonams kaip išskirtinį ir sektiną dalyką, matyt, 
atspindi ankstyvųjų vienuolių sudėtingus santykius 
su bažnytine hierarchija, laikui bėgant vis labiau kom-
plikuotus ir kartais net dramatiškus (AG 67). Per šim-
tametį gyvenimą Antanas regėjo ir krikščionių perse-
kiojimą, Aleksandrijos vyskupo kankinystę (AG 46–47) 

ir krikščionybės legalizavimą (AG 81). Atsiskyrėlio lai-
kysena abiem atvejais netikėtai panaši – jis šaltakrau-
jiškai stovi persekiotojo akivaizdoje, toks pat ir sulau-
kęs imperatoriaus dėmesio: „jis susišaukė vienuolius ir 
tarė: kodėl stebitės, kad imperatorius mums rašo, juk 
jis žmogus?“ (AG 81).

Antra, Atanazas, vaizduodamas dykumos gelmėje 
gyvenantį atsiskyrėlį, netikėtai parodo visą ano meto 
egipto gyvenimo panoramą – kuklią valstiečių buitį, li-
gas (AG 56–58, 61 ir kt.), tradicinius laidojimo papro-
čius (AG 90). Šiame kontekste išauga socialinė vizija. 
Be abejo, Atanazas ne tiek atvaizduoja dykumos vie-
nuolių bendruomenę, kiek atvirai kuria utopiją: „iš tik
rųjų šį [dykumos] kraštą buvo galima laikyti atskiru 
pamaldumo ir teisybės kraštu. Ten nebuvo nė vieno, 
kuris patirtų neteisybę, niekas ten nesiskundė mokes-
čių rinkėju, bet visa gausybė asketų turėjo vieninte-
lį siekį – dorybę“ (AG 44). Ši utopija pateikiama kaip 
siekinys, kuriantis visai naują socialumą, kuris galėtų 
būti modeliu ir pasaulietinei visuomenei. Taikliu Mer-
tono pastebėjimu, „šių žmonių bėgimas į dykumą ne-
buvo nei grynai negatyvus, nei grynai individualistinis. 
Jie nebuvo maištininkai prieš visuomenę. Taip, tam 
tikra prasme jie buvo „anarchistai“ ir nebūtų žalinga 
mąstyti apie juos šioje šviesoje. [...] Tačiau jie neketino 
iškelti savęs virš visuomenės. Jie neatmetė visuome-
nės su išdidžia panieka, tarsi būtų aukštesni už kitus 
žmones. Atvirkščiai, viena iš priežasčių, kodėl jie bėgo 
iš žmonių pasaulio, buvo ta, kad žmonių pasaulis buvo 
padalytas į tuos, kurie buvo sėkmingi ir primetė savo 
valią kitiems, ir tuos, kuriems ta valia buvo primesta. 
Dykumos Tėvai atsisakė būti valdomi žmonių, tačiau 
jie visiškai netroško patys valdyti kitų“9.

Trečia, visas pasakojimas perpintas aliuzijomis į neo
platoniškąjį pasaulėvaizdį. Atanazo personažai asketi-
niu įkarščiu viršija filosofus, Antanas ir jo bendražy-
giai gėdijasi savo kūniškumo kaip tikri neoplatonikai 
(plg. AG 45), jie vartoja tas pačias antropologines ir net 
teologines sąvokas (AG 20, 74). Šiuolaikinį skaitytoją 
trikdantis pasakojimas apie nepaliaujamą kovą su de-
monais neoplatoniką galėjo trikdyti ne tariamu tam-
sybiškumu, o įžūliu priešinimusi ir panieka būtybėms, 
kurios, jo įsitikinimu, yra šventi tarpininkai tarp žmo-
nių ir dievų. Diskusija su filosofais, sofistais, tradicinės 
religijos gynėjais vyksta racionaliai, vartojant argu-
mentus. Antra vertus, Atanazo pastaba, kad Antanas 
su filosofais kalbėjo per vertėją (AG 72, 77, 74), gali būti 
suprasta ir kaip atsiribojimo, net ironiškos distancijos 
nuoroda, o gal ir kaip užuomina, kad Antano sampro-
tavimai nebūtinai istoriškai tikslūs, gal net sukurti pa-
ties Aleksandrijos vyskupo.

9 Thomas Merton, The Wisdom of the Desert: Sayings from the De-
sert Fathers of the Fourth Century, new directions Books, 1970, p. 5. !



76 naujasis židinys-aidai   2017  /  2

K n y g ų  a i d a i

rašyti apie ginkluotą pokario rezistenciją, su ja glau-
džiai susijusius asmenis – iššūkis nemažas. Plačioji 
visuomenė dažniausiai labai domisi šia tema, kai tuo 
tarpu kolegos istorikai, mažiau įsigilinę į Lietuvos par-
tizanų istorijos problematiką, neretai tik pavargusiu 
balsu nutęsia: „Taigi viskas jau parašyta...“ Tad pro-
fesionaliam tyrėjui tenka stengtis ne tik pateisinti iš-
alkusios minios lūkesčius, bet ir gerąja prasme nuste-
binti savo kolegas, nuolat ieškoti naujų prieigos taškų 
bei būdų.

Naujausio Arvydo Anušausko bandymo įveikti šią 
nelengvą užduotį startas išties puikus – vasario pabai-
goje vykusioje Vilniaus knygų mugėje jo knyga Išda-
vystė: Markulio dienoraščiai sulaukė didelio susidomė-
jimo, buvo viena perkamiausių1. Leidinio nugarėlėje 
esanti anotacija intriguoja žmonių silpnybių, pasitikė-
jimo kelių ir gyvenimo klystkelių tyrimu, o pats auto-
rius sakosi stengęsis atskleisti vieno iš didžiausių išda-
vikų Lietuvos istorijoje elgesio motyvus sąmoningai ir 
ilgą laiką išduodant turėtą lietuvių pogrindžio dalyvių 
pasitikėjimą (p. 8).

Tyrimas, kai mėginama į istorinį laikmetį pažvelgti 
iš vieno asmens perspektyvos, mikroistorinės prieigos 
pasitelkimas, dažnai būna ne tik įdomus ir įtraukian-
tis skaitinys (masinantis, tarsi žvilgsnis į svetimą gy-
venimą pro rakto skylutę), bet ir moksliškai vertingas, 
atskleidžiantis detales, kurių procesų tyrėjai, susikon-

centravę į bendro vaizdinio sukūrimą ir schematizavi-
mą, tiesiog nepastebi, tad esama pagrindo viltis, kad ir 
skeptiškai nusiteikę kolegos liks maloniai nustebinti.

Verčiant pirmuosius knygos puslapius džiugina, kad 
rašydamas autorius nepasuka lengviausiu keliu ir ne-
pasiduoda pagundai tiesiog paprastai atpasakoti pasi-
rinkto (anti)herojaus gyvenimo istorijos, remdamasis 
įvairiais archyviniais šaltiniais ir per tyrimo metus as-
meniniame archyve atsidūrusiais dokumentais, liudi-
jančiais Juozo Markulio kasdienybę ir mintis. Apstu čia 
gerai biografijai būtinų mažų intrigų, yra net ištraukų 
iš meilės laiškų. Akys tiesiog ryte ryja vieną pastraipą 
po kitos, apima nekantrumas, ką gi žada kitas pusla-
pis, skyrelis. Autorius sklandžiai konstruoja pasakoji-
mą, kuris sugeba įtraukti, tad knygos pradžia palieka 
puikų įspūdį. Viena vertus, tai – įdomių ir informaty-
vių šaltinių nuopelnas, kita vertus, negalima paneig-
ti, kad istorikas, vietoje ir laiku pasitelkęs vaizduotę, 
sėkmingai ir įtikinamai modeliuoja galimas praeities 
situacijas. Jose atsiskleidžia besiformuojanti Markulio 
asmenybė, ryškėjantys būdo bruožai, interesai ir pre-
ferencijos. Pamatuotas pretenzijas į akademiškumą ir 
neginčijamus Anušausko kaip mokslininko įgūdžius ir 
įžvalgumą implikuoja mėginimas užčiuopti veiksnius, 
galėjusius nulemti Markulio išdavikišką veiklą, tiriant 
jo tarpukario pažįstamų, draugų laikyseną ir skirtingai 
susiklosčiusius gyvenimus. Akivaizdu, kad įdėta daug 
kruopštaus darbo, o gauti rezultatai tikrai įdomūs (nors 
taip ir lieka iki galo neaišku, ar iškalbingi). Vis dėlto to-
kių asmenų biografinių duomenų smulkmeniškas pa-
teikimas pačiame tekste (pvz., p. 30–37) jį ganėtinai 
apsunkina, skaitytojui lengva pamesti mintį, pasiklys-
ti tarp daugybės pavardžių ir datų, tad nors autoriaus 
užmojų būta išties gerų, tačiau pats įgyvendinimas 
kvestionuotinas. galbūt pritrūko šiek tiek daugiau 
įkontekstinimo, apibendrinamųjų minčių, akcentų su-
dėliojimo. Taip pat pastebėtina, kad dalies bendražy-
gių gyvenimo aprašymus Anušauskas palieka išnašose, 
tad tokie netolygumai smulkmeniškesnį skaitytoją gali 
šiek tiek gluminti.

Jeigu autorius būtų įvykdęs savo pirminį sumany-
mą ir čia aptariamas veikalas būtų gimęs ne knygos, 
o pjesės pavidalu2, pastatytas teatro scenoje, beveik 
neabejotina, kad daugiausia režisieriaus, pagrindinio 
vaidmens atlikėjo pastangų ir įdirbio pareikalautų da-

išdaviko asmenybės 
anatomija

eNriKA ŽiLyTė

arvydas anušauskas,
iŠdaVysTė: MaRKulio 
diEnoRaŠČiai,
Vilnius: Versus aureus, 2017, 
192 p., 1000 egz.

dailininkas saulius Bajorinas

1 Mažvydas Karalius, audrius ožalas, „Vilniaus knygų mugė: kurios 
knygos buvo populiariausios, kas paveikė jų pardavimus, kas buvo 
išpirkta mugei tik prasidėjus“, in: http://www.15min.lt/kultura/naujie-
na/literatura/vilniaus-knygu-muge-kurios-knygos-buvo-populiariau-
sios-kas-paveike-ju-pardavimus-kas-buvo-ispirkta-mugei-tik-praside-
jus-286-760762.

2 Vaidas saldžiūnas, „garsiausias lietuvos išdavikas, pražudęs šimtus 
žmonių: mano sąžinė rami“, in: http://www.delfi.lt/news/daily/medijos-
karas-propaganda/garsiausias-lietuvos-isdavikas-prazudes-simtus-zmo-
niu-mano-sazine-rami.d?id=73860064.
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lis, vaizduojanti Markulio persimainymą – ambicin-
go, iškalbingo, tradicines moralines vertybes puoselė-
jančio jauno gydytojo tapimą sovietų agentu. Knygoje 
ir be menininkų pagalbos Anušauskas išsisuko pui-
kiai – skyriuje „graužiąs dualizmas: Makovo ąžuolas“ 
(p. 46–60) tarsi patyręs autorius dramaturgas augina 
įtampą, sugretindamas skirtingu metu Markulio užra-
šytas kardinaliai priešingas mintis įtvirtina šio veikė-
jo transformaciją, pamažu nudažo jo portretą tamsiais 
atspalviais. Papildomos dramos prideda trumpai at-
skleista artimo Markulio draugo tremtis, abiem bičiu-
liams savaip lemtingais 1945 m. (p. 60).

Psichologiniam pagrindinio veikėjo portretui ir aps-
kritai išdavikų (iš)gyvenimų tyrimams bei aprašy-
mams pooperacinis (t. y. po agentūrinės operacijos „Za-
pad“) Markulio gyvenimas, jo rašytinis palikimas taip 
pat tinkamas ir patogus. Autorius disponuoja krūva in-
formatyvių (tiesa, kartais gal ir ne itin patikimų) šal-
tinių, galinčių patenkinti išrankiausio ir smulkmeniš-
kiausio skaitytojofaktografo norus – nuo asmeninių 
telegramų, iki ištisų laiškų, ir, svarbiausia, dienoraščio 
puslapių, kuriuose apmąstomi praeities pasirinkimai. 
Tiems, kam svarbus istorinis teisingumas, taip pat ne-
liks nuvilti – išdaviko gyvenimo vingiai ir asmens gyve-
nimo jausenas liudijantys dokumentai byloja apie (bent 
jau kurį laiką) buvusią nepavydėtiną situaciją. Net iš 
pirmo žvilgsnio kaip svetimkūnis pasirodžiusi, knygą 
užbaigianti Barboros Žagarietės palaikų pradanginimo 
siužetinė linija (p. 164–170) vykusiai įprasmina Mar-
kulį kaip nevykusį, nešvarius valdžios užsakymus vyk-
dantį profesorių, kurio menkoje asmenybėje išsikerojęs 
nepamatuotas teisuolio jausmas periodiškai vis buvo 
pamaitinamas įvairiausias padėkos raštais ir apdova-
nojimais.

Visapusiškai pasidžiaugus, norėtųsi pasidalyti minti-
mis ir pastebėjimais apie kiek silpnesnį knygos skyrių, 
kuriame dėmesys sutelkiamas į agentūrinės operacijos 
„Zapad“ vykdymą (p. 61–126). Tai vienintelė knygos 
vieta, kuriai pritrūko įtikinamumo ir dinamikos. Taip 
galėjo atsitikti dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, anks-
tesnis skyrius (aptartas prieš tai) yra ko gero stipriau-
sias ir įtaigiausias visoje knygoje, iš esmės atsakantis 
ar bent pasufleruojantis atsakymus į visus svarbiau-
sius tyrimo pradžioje keltus klausimus. Tad nė kiek 
nekeista, kad po kulminacijos seka atoslūgis. Taip pat 
jame nukrypstama nuo psichologinio išdaviko portreto 
kūrimo, čia daug kitų įvykių, vardų ir pavardžių, kurios 

ne padeda atskleisti Markulio asmenybę, o jį paverčia 
kontekstu, kartais net ne itin reikšmingu. Tam irgi yra 
labai paprastas paaiškinimas – Anušauskas viešojo-
je erdvėje ne kartą išreiškė tam tikrą nusivylimą, kad 
kiek kitaip nei tikėjosi ir įsivaizdavo, dienoraščiuose ir 
kitame asmeniniame rašytiniame Markulio palikime 
nebuvo jokių reikšmingų įrašų iš veiklos partizanų gre-
tose metų. Taigi autorius šiuo atveju rėmėsi arba sausa 
baudžiamųjų/agentūrinių bylų medžiaga, arba naudo-
josi jau esama istoriografija. Tenka pastebėti, kad ap-
tariamame skyriuje ne visose vietose sugebėta išlaikyti 
siužeto vientisumą, tam įtakos galėjo turėti ir pasitelk-
tų anksčiau atliktų tyrimų kokybiniai tarpusavio skir-
tumai, skirtingi jų tikslai. Kita vertus, čia minimos pa-
grindinės agentūrinės operacijos vykdymo tema rašyta 
jau ne kartą, tad visai suprantama, kad autorius nebe-
bandė išrasti dviračio.

Savaime suprantama, kad pasakojant šio laisvės ko-
votojų išdaviko istoriją visiškai nuošalyje palikti agen-
tūrinę operaciją „Zapad“ būtų tiesiog nedovanotina, ta-
čiau galbūt būtų užtekę gerokai lakoniškesnio skyriaus. 
Juk, ko gero, didžioji dalis knygos skaitytojų ir taip pui-
kiai žino juodus Markulio darbus bei pagrindinius tos 
istorijos akcentus. Norėtųsi išreikšti apgailestavimą, 
kad trilerio scenos vertą skyriaus atkarpą apie tai, kaip 
partizanai demaskavo ir ruošėsi nužudyti Markulį, pa-
baigti dviem šaltais ir neiškalbingais sakiniais: „Tačiau 
planas nebuvo įgyvendintas. J. Markuliuiereliui mir-
ties pavyko išvengti“ (p. 101).

Kita vertus, būtina akcentuoti ir tai, kad nepriekaiš-
tingas pokario laisvės kovų istorijos išmanymas Anu-
šauskui leidžia pasakojant vieno asmens gyvenimo 
istoriją pateikti ir kur kas platesnį vaizdą, apčiuopti 
svarbius, tačiau retai istoriografijoje nagrinėjamus par-
tizaninio karo niuansus (pavyzdžiui, pogrindžio veikėjų 
ir jų ryšininkų tarpusavio ryšį, beatodairišką pasitikė-
jimą, p. 99–100).

Nepaisant kelių įvardytų naujausios Anušausko kny-
gos minusų, kurie labiau priskirtini pastebėjimų ir pa-
geidavimų, o ne priekaištų kategorijai, akivaizdu, kad 
Išdavystė: Markulio dienoraščiai – solidus, vertingas ir 
įdomus kūrinys. gerai atskleistas psichologinis išda-
viko portretas, apčiuopti asmenybės kismo niuansai ir 
daugeliu atvejų puikus įkontekstinimas leidžia teigti, 
kad tai ne tik kokybiškos biografijos, bet ir pokario lais-
vės kovų istoriografijos per se pavyzdys.

K n y g ų  a i d a i

!
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K n y g ų  a i d a i

Nėra išlikusi ne tik Antano Baranausko asmeninė bib
lioteka, bet nežinomas nė jos aprašas. Spėjama, kad 
poe tas buvo įgijęs bent 3–5 tūkstančius knygų. Vilniaus 
universiteto tyrėjos ir Anykščių muziejaus vadovo pa-
rašytos studijos apie šį knygų rinkinį priede tvarkingai 
bibliografiškai suregistruota 40 vienetų išlikusių vys-
kupo, jo motinos, tėvo ir brolio Jono knygų. Taigi į tyrė-
jų akiratį pateko vos vienas nuošimtis numanomos re-
liginių, lingvistinių, istorinių, matematinių, grožinių ir 
muzikinių veikalų kolekcijos – tik tai, kas it spaliai iš-
byrėjo per laiko plyšius kultūros paveldą minant negai-
lestingai istorijai. Tiesa, nurodoma dar per dvi dešimtis 
veikalų, kuriuos rašytojas buvo pirkęs, siuntęsis, gavęs 
dovanų, skolinęs, tačiau jų atskiro sąrašo nėra, o jei ir 
būtų, tokios mažos imties vis vien nepavadinsi Bara-
nausko bibliotekos rekonstrukcija.

Tad kokią akademinę vertę turi gražiai apipavi-
dalintas, daugybe kokybiškų fotografijų iliustruotas, 
apie ypatingą, nuolat stiprėjusį rašytojo ryšį su knyga 
sklandžiai pasakojantis leidinys? Viena, tai liudijimas, 
kad savo kultūros didžiuosius, kaip ir dera, ryžtamės 
tyrinėti nieko nenurašydami į smulkmenas. Skrupu-
lingai pirminius šaltinius tikrinę autoriai mandagiai, 
bet nesilenkdami ligšioliniams autoritetams tikslina 
teiginius apie poeto gyvenimą, kurie jau buvo įtvir-
tinti hagiografiškoje Baranausko biografijoje (pvz., p. 
32–34). iš įvairiu metu rinktų atsiminimų, laiškų, die-

noraščio, muziejų inventorių sulasiota dešimtys nuo-
rodų, leidžiančių kelti hipotezes, kokia buvo pavienio 
egzemp lioriaus istorija ar visos bibliotekos likimas. 
Studija parašyta santūriai, joje bemaž išvengta egzal-
tuotų pasažų apie meilę knygai, o išnašos ne viename 
puslapyje apimtimi pranoksta pagrindinį tekstą.

Nors pradėjome minėdami milžinišką disproporciją 
tarp būtųjų ir išlikusių Baranausko knygų, bemaž ket
virtadaliu išaugęs pastarųjų sąrašas yra antrasis stu-
dijos vertės įrodymas. Autoriai de visu peržiūrėjo kelis 
didelius, tūkstantinius fondus Lietuvos mokslų akade-
mijos Vrublevskių ir Kauno kunigų seminarijos biblio-
tekose, dairėsi privačiose kolekcijose ir nustatė aštuonis 
ligi tol nežinotus egzempliorius su vyskupo nuosavy-
bės įrašais. Maža to, tokiu pat būdu rasta duomenų, 
vedančių į kitus rinkinius, atskleidžiančių, kad knygų 
kelias buvo vingiuotesnis nei ligi tol manyta. Antai po 
Baranausko mirties didžioji dalis Seinuose buvusios jo 
kolekcijos atiteko tenykštei seminarijai. Anksčiau spė-
liota, kad klierikams evakuojantis dėl karo bei padali-
jus Seinų vyskupiją, seminarijos biblioteka išblaškyta 
po rusiją, Lomžą, Vilkaviškį ir galiausiai sunaikinta 
per 1941–1944 m. gaisrus. Vis dėlto aptikti antspaudai 
byloja, kad tam tikra dalis šių knygų pateko į Marijam-
polės marijonų biblioteką (prieškariu – vieną didžiau-
sių lituanistikos bei lituanikos kolekcijų Lietuvoje), o iš 
jos – į Kauno kunigų seminariją. Kadangi beveik visas 
marijonų rinkinys išliko ir jo dalis pastaraisiais metais 
grąžinta vienuolijai, kita yra Bibliografijos ir knygoty-
ros centre, būsimame tyrimų etape įmanu rasti dar vie-
ną kitą Baranausko turėtą knygą.

yra vilties atgauti ir reikšmingą kultūrinę relikvi-
ją, kurios likimas nustatytas ir paskelbtas studijos 
autorių. Tai seiniškių Domosławskių išsaugota ir jų 
palikuonių namuose Varšuvoje atsidūrusi Baranaus-
ko knygų spinta. Juo paradoksaliau, kad bene vienin-
telė teksto vieta, kurioje pasiduota nelãbai inercijai 
ir be kritinio santykio perpasakoti angažuoti liudiji-
mai – Seinų seminarijos bibliotekos „valymo“ epizodas 
1908 m. vicerektoriumi tapus būsimam Vilniaus arki-
vyskupui Jałbrzykowskiui (p. 149–150). Sunku patikė-
ti, kad šis Baranausko globotinis vien dėl tautinio lie-
tuvių – lenkų antagonizmo būtų, kaip implikuojama, 
pavedęs klierikams naikinti vyskupo bibliotekos kny-
gas. Pabaigai – apie studijos perliuką. Tai pirmą kartą 
joje identifikuotas ir aprašytas Baranauskui priklausęs 
Daukanto lotynų kalbos vadovėlio egzempliorius, kurio 
paraštėse savininkas, matyt, dar būdamas klierikas, 
kritiškai įvertino autoriaus kalbinę raišką ir daugiur 
taisė „Pratarmę“.

Baranausko 
bibliotekos spaliai

PAuLiuS SuBAČiuS

inga liepaitė, antanas 
Verbickas,
anTano BaRanausKo 
asMEninė BiBlioTEKa: 
studija,
anykščiai: antano Baranausko 
ir antano Vienuolio-žukausko 
memorialinis muziejus, 
2016, 220 p., 500 egz.

dailininkas alfonsas žvilius

!



79naujasis židinys-aidai   2017  /  2

Knygų Mugė

Bioy Casares, Adolfo, Morelio iš-
radimas, iš ispanų kalbos vertė Jorū-
nė rimeišytė, Vilnius: charibdė, 2017, 
160 p., [700] egz.

Tai vieno garsiausių Argentinos ra-
šytojų romanas, pirmą kartą išleistas 
1940 m. ir sulaukęs ne tik itin teigia-
mų įvertinimų, bet pagal jį pastatytos 
kelios filmų ekranizacijos, lėlių spek-
taklis, opera. Knyga sujungia daug 
literatūrinių žanrų – jame galima ap-
tikti tuomet dar neišplėtoto magiškojo 
realizmo bruožų, didžiąją dalį kūrinio 
lydi detektyvinė intriga, negyvenamos 
salos erdvė ir teksto išoriškumas lei-
džia sieti kūrinį su nuotykine proza, 
o kūrinio pabaiga panašėja į originalią 
mokslinę fantastiką. romanas nagri-
nėja asmens nemirtingumo troškimo 
ir auko jimosi vardan jo temą, ryški 
romantinės meilės siužetinė linija. 
Nesunku knygą perskaityti ir kaip 
technologijų, ypač kinematografo kri-
tiką. casaresas sugeba subtiliai įterpti 
ir intelektinei literatūrai būdingą in-
tertekstualumą, įvesdamas Malthuso, 
cicerono vardus ir idėjas. Morelio iš-
radimas galėtų patikti skaitytojams, 
retkarčiais pasijuntantiems vieninte-
liais tikrais egzemplioriais pasaulyje, 
apsuptame figūrų, kurios tik prime-
na žmones, skaitytojams, kartais pa-
svajojantiems apie robinzono Kruzo 
gyvenamuosius plotus ir kartu besi-
žavintiems Borgeso, rulfo, cortazaro 
kūryba.

Titas Krutulys

Borges, Jorge Luis, Visuotinė ne-
šlovės istorija, iš ispanų kalbos vertė 
Linas rybelis, Vilnius: Lietuvos rašy-
tojų sąjungos leidykla, 2017, 136 p.

Trečiasis Borgeso apsakymų rinki-
nys lietuvių kalba supažindina skai-
tytojus su ankstyvąja rašytojo proza, 
dar tarpukario laikotarpiu publikuotu 
kūriniu. Tuo metu autorių domino nu-

sikaltėliai, žudikai, apgavikai įvairiose 
pasaulio šalyse įvairiais laikais: nuo 
ankstyvuosius Viduramžius menan-
čių Artimųjų rytų magijos ir XViii a. 
samurajų pilnos Japonijos iki XX a. 
Lotynų Amerikos ir JAV, nuo buitinių 
kautynių peiliais, pakeistos tapatybės 
dramos iki rytietiško gnosticizmu per-
smelkto sektantizmo. Šitokia eklekti-
ka, kaip ir Fikcijos ar Smėlio knyga, 
panardina į savitą borchesišką pasau-
lį, kuriame laisvai pinasi fantazija ir 
faktai, puikiai pažįstami siužetai ir 
ekscentriškos pabaigos. Nors knygoje 
santykinai nedaug netikėtumų ir dau-
guma apsakymų gerokai paprastesni 
nei būtų galima tikėtis, nepriekaištin-
gas Lino rybelio vertimas, vaizdinga, 
subtili kalba neturėtų palikti abejingų. 

Titas Krutulys

 Descartes, René, Samprotavimas 
apie metodą, iš prancūzų kalbos vertė 
gvidonas Aloyzas Bartkus, Vilnius: 
Jonas ir Jokūbas, 2017, 152 p., 300 egz.

Jei reikėtų įvardyti vieną pavardę ir 
vieną veikalą, davusius pradžią tam, 
ką šiandien vadiname „modernybe“ ar 
„moderniuoju mąstymu“, tai neabejoti-
nai būtų rené Descarteso Samprotavi-
mas apie metodą. Šis veikalas – tai ne 
tik autobiografinė kelionė po autoriaus 
filosofinį gyvenimą, bet ir kryptinga 
paieška patikimo metodo, kuris leistų 
pažinti bet kurios srities pagrindus. 
Mąstymo posūkis į subjektą, tįsios ir 
mąstančios substancijų atskyrimas, 
mechanistinė tikrovės samprata, dė-
mesys išskirtinai epistemologiniams 
ir metodologiniams klausimams – šie 
ir daugelis kitų pakeliui atrandamų 
dalykų ryžtingai kasasi po klasikinės 
filosofijos pamatais ir tampa kertiniais 
moderniosios filosofijos paradigmos 
poliais. Minėti mąstymo principai vie-
nokiu ar kitokiu būdu padarė, o gal net 
vis dar daro įtaką ne tik filosofijai, bet 
ir kitoms kultūros sritims. Maža to, 

jie nejučia prasiskverbia ir į kasdienį 
mąstymą, prisidėdami prie to, kaip 
kiekvienas iš mūsų šiandien matome 
ir suvokiame pasaulį. Būtent dėl šios 
priežasties Samprotavimas apie me-
todą turėtų būti įdomus ir aktualus 
ne tik filosofams, tačiau ir bet kuriam 
išsilavinusiam žmogui, norinčiam ge-
riau suprasti šiandieninio mąstymo 
ištakas. Naujas leidimas pateikia stip
riai peržiūrėtą gvidono Aloy zo Bart-
kaus vertimą ir glaustą, bet visapusiš-
ką Lauryno Peluričio įvadą.  

Aistė Noreikaitė

Eco, Umberto, Pape Satàn aleppe: 
Takios visuomenės kronikos: esė, iš ita-
lų kalbos vertė inga Tuliševskaitė, Vil-
nius: Tyto alba, 2017, 455 p., 3000 egz.

Po umberto eco mirties turbūt dar 
pasirodys ne viena jo knyga, sudary-
ta iš rastų paskirų rankraščių. Šioji į 
vieną suima geriausius, per daugiau 
nei trisdešimt metų rašytus tekstus 
spaudoje. Dalis jų žavūs ir smagūs. 
Dalis intelektualūs ir verčiantys su-
simąstyti. Dalis beviltiškai pasenę ir 
neįdomūs. O absoliuti dauguma – jau 
skaityti. ištikimiausi rašytojo gerbėjai 
lengvai atpažins daugelį skirtingose 
vietose skaitytų pamąstymų, tad gali 
kiek nusivilti. Kita vertus, ištikimieji 
tokie ir yra, nes perka ir skaito viską. 
O visiems likusiems ši knyga gali būti 
puikus pasirinkimas vakaro skaiti-
niams, nes kaip meistras pats minėjo: 
geros knygos atpalaiduoja ir aš tuoj 
pat užmiegu. ramybės.

Vladas Liepuonius

Januševičius, Benediktas, Žo-
džiai: eilėraščiai, Vilnius: Žiemos žo-
džiai, 2016, 80 p., [300] egz.

Lietuvių poezijos eksperimentato-
rius. Turbūt vienintelis, taip ištikimai 
įsitvėręs būtent į kalbą, jos garsyną. 
Turbūt vienintelis, vis įsižiūrintis, 
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įsiklausantis į abėcėlę, neduodan-
tis kalbai ramybės, sukuriantis tiek 
naujažodžių. Todėl ir knygos pavadi-
nimas – toks paprastai tikslus. ir dar. 
Poezija, nebijanti aiškios pozicijos. Pir-
miausia kūrybinės, tačiau kartu – ir 
pilietinės. Prieš netikrumą, brutalu-
mą, nelygybę. už saviraišką, laisvę, 
žodžius. 

Mindaugas Nastaravičius

Kvietkauskas, Mindaugas, Uosto 
fuga: esė, Vilnius: Lietuvos rašytojų są-
jungos leidykla, 2016, 243 p., [800] egz.

Pirmą rinkinio dalį tikslu apibūdinti 
autoriaus žodžiais: prisiminimais jis 
nuolat moka duoklę dingusio Vilniaus 
žmonėms, kuriems jaučiasi skolingas 
už savo poetinės vaizduotės turtus (p. 
126). iš tiesų Kvietkausko esė pilnos 
erudicijos ir vaizduotės, suteikiančios 
galimybę leistis į intelektines ekspe-
dicijas ir pokalbius, be abejonės, kartu 
į šiuos nuotykius įtraukiant ir skaity-
toją. Antrojoje dalyje kalbama apie šių 
dienų kultūros ir visuomenės kryžke-
les, siūlomi išeities būdai, ne isteriškai 
ar liejant tulžį, o veikiau suvokiant, 
kokios kantrybės jie reikalauja, kaip 
išlikti mažos tautos žmogui. Tekstai, 
dalis jų jau publikuoti, atskleidžia 
humanišką autoriaus mąstymą, ap-
jungiantį istoriją, atmintį, tradiciją su 
šiandiena, – ir šias mintis gera sekti.  

Juozapas Paškauskas

Pancerovas, Dovydas, Kiborgų že-
mė, Vilnius: Alma littera, 2017, 256 p., 
2000 egz.

Šią knygą galima skaityti ir inter-
pretuoti kaip pasakojimą apie jauno 
žmogaus, ieškojusio didžiojo gyvenimo 
nuotykio ir atsidūrusio kažko tokio epi-
centre, vidines transformacijas; kaip 

žurnalistinį reportažą apie 2014 m. 
revoliuciją ukrainoje ir rusijos karinę 
agresiją šios valstybės atžvilgiu; kaip 
antropologinį šaltinį, kuriame išryš-
kėja istorijos force majeure veikimo 
zonoje atsidūrusių žmonių veidai, po-
elgiai, mintys, emocijos; kaip publicis-
tinį tekstą, kuris atskleidžia slinktis 
Lietuvos viešojoje erdvėje. Nepaisant 
iš pirmo žvilgsnio lengvo ir autoironiš-
ko pasakojimo stiliaus, tokio pobūdžio 
knygas rašyti nėra paprasta. Visų pir-
ma, reikia drąsos ir avantiūrizmo tam, 
kad vyktum į Kiborgų žemę, kurioje 
gali tiesiog pražūti; antra – ne tik ana-
litinių gebėjimų suvokti situaciją, bet 
ir empatijos, be kurios sukurti santykį 
su tuo, kas vyksta, dažniausiai yra tie-
siog neįmanoma; trečia – psichologinio 
tvirtumo susidoroti su kasdienybės ke-
liamo nuobodulio spaudimu, užgriū-
nančiu pasibaigus nuotykiui; ketvir-
ta – mokėjimo apie sudėtingus dalykus 
papasakoti paprastais žodžiais (tiesos 
dėlei – knygoje yra keletas paslydimų, 
kai paprastumas virsta suprimityvini-
mu). Apibendrinant galima pasakyti – 
tai tikrai įdomi ir vertinga knyga.

Aurimas Švedas

Račius, Egdūnas, Musulmonai ir 
jų islamai, Vilnius: Mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos centras, 2016, 152 p., 
1000 egz., iliustr.

europa ir vėl susiduria su islamu. ir 
dar kartą šis susidūrimas labai dra-
matiškas, gąsdinantis ir skausmin-
gas. Viešojoje Lietuvos erdvėje bai-
mės taip pat netrūksta. O daugybės 
pseudoekspertų pasisakymų įneša 
tik dar daugiau sumaišties ir erzelio. 
itin trūksta aiškesnio, nuoseklesnio, 
išmanančio kalbėjimo. Tad visų pirma 
todėl ši knygelė yra įvykis. Autorius 
parengė glaustą įvadą apie islamą lie-

tuviams, plėtodamas mintį, kad isla-
mas – itin daugialypis ir skirtingas. 
Aiški struktūra leidžia knygą skaityti 
dalimis. O ypač vertingas žodynėlis, 
kuriame naujai transkribuojami ter-
minai bei vardai ir pateikiami tikslūs, 
įkontekstinti apibrėžimai. Trūksta tik 
apimties. Kai kurios dalys galėtų būti 
ne tokios lakoniškos. ypač skirtosios 
politiniams islamo aspektams ir pas-
kutiniųjų dviejų šimtmečių islamui. 
Na, bet gal ateityje.

Vladas Liepuonius

Różewicz, Tadeusz, Vanduo puo-
delyje: eilėraščių rinktinė, sudarė ir 
vertė eugenijus Ališanka, iliustravo 
Stasys eidrigevičius, Vilnius: Apostro-
fa, 2017, 208 p., 700 egz.

Lietuviškai jau gali šnekučiuotis vi
sa lenkų pokario poezijos kompanija: 
czesławas Miłoszas, Wisława Szym-
borska, Zbignewas Herbertas ir – pa
galiau – Tadeuszas różewi czius. 
róże wiczius, nors buvo itin rimtas 
pretendentas į Nobelio premiją, iš šios 
kompanijos galbūt menkiausiai žino-
mas pasauliui. Atrodytų paradoksa-
lu, kad būtent jis paliko labai ryškų 
pėdsaką formuojant lenkų poe tinę 
tradiciją. Bet różewicziaus eilės avan-
gardiškiausios iš ketverto: nemuzika-
lios, proziškos, laisvos, jose šmėkščioja 
ironija, sintaksė ir leksika gana kas-
dienės – pats prisipažįsta ieškantis 
būdo rašyti eiles po Antrojo pasaulinio 
karo patirčių. Apmąstomas žmogaus ir 
meno būvis po karo (ir ne tik po karo). 
Daug kas eilėse autobiografiška, ta-
čiau pateikiama laikantis distancijos, 
o ne kaip lyrinis išsisakymas. Verta 
dėmesio knyga, o Jokūbo Jacovskio ir 
Stasio eidrigevičiaus dėka – neabejoti-
na favoritė knygos meno konkurse.

Mantas Tamošaitis

K n y g ų  M u g ė
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