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Mielas Redaktoriau, 

šio amžiaus pradžioje Petras Dirgėla rašė: „Visais laikais ir 
visur žmonės nebepajėgdavo ir nebenorėdavo statyti bažnyčių, 
kai jos jiems galėdavo labiausiai padėti; visais laikais ir visur 
žmonės nustodavo pasitikėti valstybe, kai jau tik valstybės iš-
saugojimas ir begalėdavo išgelbėti juos, jų šeimas, jų tautas“. 
Esu vienas iš jo Karalystės – žemės keleivių epo – personažų, 
jūsų žurnalą skaitantis nuo pat jo atsiradimo. Skaitau, stebiu 
ir negaliu atsistebėti, kad jau trečią dešimtmetį čia, Lietuvoje, 
pajėgiate ir kantriai statote bažnyčias, numeris po numerio, 
nenustodami tikėjimo valstybe, ne tik ją saugote, bet ir kant
riai tvirtinate. Jūsų kompasas veikia, pirmtakų gerai nusta-

tytas: žaviai užsispyrusiai vykdote pačiame pirmame praeito amžiaus Židinio 
numeryje skelbtą užmojį „pralaužti mūsų kultūros gyvenimo sustingimą ir sudo-
minti kitokiomis vertybėmis negu tos, kurias teikia negilus mūsų dienų siautulys“. 
Jungdama praėjusius amžius su dabartiniu, jūsų žurnalo bendruomenė kreipia 
mūsų valstybės reikalus amžinųjų dalykų link. Sunkus ir nelabai dėkingas tai už-
davinys. Praeitis yra dabartis: tuo grįstas Žemės keleivių epas tęsiasi. Tepaįvairina 
ir šį laišką – apie jus, apie Lietuvos valstybę, apie Lietuvos valstybę Europoje – 
vienas kitas dirgėliško kaleidoskopo blyksnis. 

Momentas A: Lietuvoje sėkmingai įsibėgėja idėjų festivaliai. Piknikai suteikia 
rudeniško laisvės jausmo. Reikia idėjų. Idėjų bus.

Jūsų žurnalą gaunu ir dažniausiai skaitau Europoje, apie kurią daugiausia 
galvoju. Padėjo jis man ir vieną kitą transatlantinį ar transazijinį skrydį įveikti. 
Bandau įsivaizduoti, kaip atrodytų žemėlapis, išbraižytas jį skaitančiųjų kelionių, 
ir kaip pastaraisiais dešimtmečiais pasikeitė jūsų idėjų sklaidos geografija. Taip 
pat įdomu, kiek Naujojo Židinio-Aidų (NŽ-A) pasiekia ne tik pavienius prenu-
meratorius, bet ir mūsų valstybės institucijas? Keliaudamas lietuviškų interesų 
takais, nepaliauju galvoti, kaip stiprinti valstybinių idėjų tinklą, kaip jungti tai, 
ką spinduliuojate jūs, su tuo, su kuo grumiasi mūsų bendrojo gėrio sargybiniai. 
Kaip tas tinklas atrodo platesnėje Europoje? Esu matęs žurnalą Vasario 16osios 
gimnazijoje, Rennhofo pilaitėje. Manau, rastume jį lietuvių Šv. Kazimiero kolegi-
joje Romoje. Žinau, kad Lietuvos atstovybėje Briuselyje yra beveik dešimtmečio 
komplektas.

Mano supratimu, NŽ-A idėjos, svarstymai tvirtina ne vieną atsikūrusios Lietu-
vos valstybės giją. Imkime kad ir mūsų diplomatines atstovybes. Šimtmečio ar kita 
proga galėtume pasitarti, ar nenorėtų kas Lietuvos ambasadoms užprenumeruoti 
po žurnalą? Lapkričio 7oji – Lietuvos diplomato diena – irgi gera proga pagalvoti, 
kur ir kaip sklinda mūsų Židinio gaisai ir kaip pinasi šiandienos Lietuvos interesai 
su mūsų istorijos, politikos ir tikėjimo svarstymais. Kaip formuojasi valstybinis 

Laiškas RedaktoRiui

Kastytis Radvila
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veikimas ir mąstymas, netelpantis ir niekada netilpsiantis į tarnybines instrukcijas? Kaip ap-
čiuopiame kūlgrindas politikos, rinkų ar tapatybių raistuose? NŽ-A kursto ir yra kurstomas ir 
saviugdos paslapčių, ir bendražygių savitarpio paramos, ir profesinių bendruomenių reiklumo. 
Dairantis po valstybės įstaigų panoramą, sunku susilaikyti, norėtųsi, kad daugiau vieni kitus 
apdovanotume reiklumu ir dėmesiu, sumanymais ir pasiekimais, kad daugiau circulus virtuosus 
įsisuktų. Apie švietimą ir kultūrą NŽ-A bendruomenė kalba daug, kalba prasmingai; bet mūsų 
sveikatos ar aplinkos apsauga, mokesčiai ar statistika, susisiekimo ir informatikos jungtys – 
tai vis to paties bendrojo gėrio reikalai, kuriuos reikia gerokai kurstyti. Kurstyti, kol užsikurs 
valstybės interesų, jos ideologijos smagračiai. Koks šimtas žurnalų, iškeliaujančių valstybės įs-
taigų adresais, Jūsų, mielas Redaktoriau, nuotaiką tikrai pakeltų, taip pat, žiūrėk, ir valstybės 
tarnautojų referencijų įvairovę beigi kokybę. Lietuvos valstybė šaukiasi aistringesnio dėmesio. 
Aistringiau atsiliepdami, ją kuriame ir save gelbėjame. 

Momentas C – Celei A: Naujasis židinys yra senasis židinys. Velinas sujungė priklausomą 
ir nepriklausomą Lietuvą į nedalomą Tėvynę. Jei reikia, atjunkite. Koordinuokitės su Talka 
Tėviškei. Koreguokite gimtadienio scenarijų.

Mūsų valstybės kūnas – ne tik įstatymų raidės ir institucijų architektūra. Mūsų valstybės 
raumenys – ne tik kariuomenė, pasieniečiai ar Valstybės saugumo departamentas. Į Lietuvos 
valstybę dvidešimt septintaisiais mūsų suverenumo atkūrimo metais bando sugrįžti ir – vals-
tybe valstybėje tituluoti – Lietuvos geležinkeliai. Būtų geriau, jei tas sugrįžimas ne Briuselio 
baudomis – mums visiems už mūsų Geležinkelių praeities nuodėmes – būtų pažymėtas. Bet 
noras išplaukti į švaresnius vandenis – akivaizdus. Štai KaunoVilniaus greitkelyje visą vasarą 
švietė stendas „Lietuvai – per šimtmečius. Lietuvos geležinkeliai – Valstybės dalis“. Priimkime 
tai kaip įsipareigojimą, kaip ateities priesaiką, nes į praeitį, kaip beskaičiuoju, nei šimtmečių – 
o ir dešimtmečių – daugiskaita neišeina. Reikia dažniau lankytis Lietuvos geležinkelių muzie-
juje, pažymėjusiame savo penkiasdešimtmetį, ir aiškintis, kam, kas ir kada dirbo. Nelengvas 
ir nedėkingas klausimas, bet būtinas. Kol kas feisbuke labai draugiškai Vasario 16osios proga 
muziejus sveikina, primindamas 1939 m. rašytą 2ojo inžinerijos bataliono vado pulkininko lei-
tenanto Baublio mintį: „Tvarkingas valstybės geležinkelių veikimas visada parodo jos organizmo 
visų sričių gerą veikimą. [...] Dideli sunkumai nugalėti. Lieka darbai geresniam rytojui“. Tiksliai 
tą patį galvoju. Ieškau bendraminčių. 

Iš Dailydašiaus vizijų: praėjusio amžiaus devintame dešimtmetyje atkūrus Baltijos šalių ne-
priklausomybę, gimė idėja atstatyti tiesioginį geležinkelių susisiekimą su Vakarų Europos 
valstybėmis. Lietuva, Latvija ir Estija priėmė sprendimą nutiesti naują europinio standarto 
1435 mm vėžės pločio geležinkelį, kuris sujungtų Taliną, Rygą, Kauną, Vilnių, Varšuvą ir Ber-
lyną, ateityje pratęsiant geležinkelio kelią į kitus Europos miestus, iki pat Venecijos.

Mėgstu žemėlapius. Upių, kalnų, pakrančių, salų, geležinkelių, dujotiekių, elektros laidų, gi-
rių ir valstybių sienų. Yra vaizduotę žadinančių, yra geopolitinį susižavėjimą ar pyktį keliančių. 
Rail Baltica – iš pastarųjų. Lietuvos vyriausybės paskelbto ypatingos valstybinės svarbos pro-
jekto raizgalynė iš Jiesios ir Palemono per Marijampolę link Šeštokų yra vargana „estetiškai“ ir 
tragiška valstybiškai. Nejau tai, kas per šimtmečius šitaip raizgė ir vingiavo, vis dar neleidžia 
ištiesinti, pagreitinti? Per pašėlusią gyvenimo skubą – atleiskit – negaliu pasigilinti, kiek nuo 
Baublio laikų, kiek nuo eurointegracinių projektų pagreitėjo lietuvių kelias iki Berlyno ar Ve-
necijos, vokiečių kelias iki Kauno. Bet toks gelžkelis į Europą – ne mūsų gelžkelis. Ta „skuba“ 
neleidžia įdėmiau užsiimti laiko, geografijos, mūsų tapatybių slinktimis, bet mūsų gelžkelių 
vingiai, greičiai, kryptys labai daug pasako. Ir susimildami nesakykit, kad nuo Balstogės lėtai 
traukinys važiuoja, kad autobusu iki Varšuvos paprasčiau (ir WIFI gerai veikia) ar kad Air-
Baltic padės. Noriu – giminėje per šimtmečius norėta – kad kelias į Varšuvą ir į Berlyną būtų 
tiesus ir geležim grįstas. Noriu, kad Lietuvos ir Europos bėgių plotis, taip pat – elektros dažniai 
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sutaptų (apie Tėvynės energetiką atskirą laišką rašysim). Noriu, kad ir tokiais būdais Lietuvos 
suverenumą stiprintume ir juo Lenkijos ar Vokietijos suverenumą drąsiau pripažintume, tar-
pusavio priklausomybe Europą stiprintume.

Lėktuvnešis „Elonas“ – lėktuvnešiui „Lašas“: hyperloop kurmiarausiai zonduoja Krokuvą
Gdanską – gera dirva, galima įsibėgėti, yra kur sustoti. HelsinkisTalinas po Nord Stream 
nepalenda. Lietuviai netiki, kol nepamato?

Mėgstu žemėlapius. Vietas ir datas. Europos dabarties svarstymuose – jie paūmėja skam-
besnių jubiliejų progomis – mane persekioja Paryžiaus ir Minaičių vaizdiniai. Norėčiau, kad, 
į kitų metų vasarį (ir dar kitų metų gegužę) žvelgiant, ir daugiau kam 1950 m. gegužės Rober-
tas Schumanas ir 1949 m. vasario Jonas Žemaitis susišauktų. Tai Europos praeities vietos ir 
datos, kurios Europos dabartį lemia. Poros tūkstančių kilometrų atstumas skyrė, tačiau teisin-
go, doro gyvenimo paieška vienijo lietuvių vyrus su prancūzais, vokiečiais ir italais. Schumano 
deklaracija kalbėjo vardu Europos politikų kartos, kuri ieškojo išeities iš serijinės katastrofos. 
Kaip gyventi, žvelgiant į visiškų pralaimėjimų panoramą: Europa – tapusi geopolitiniu objektu, 
materialiai sugriauta, vertybiškai demoralizuota. Lietuva – okupuota, tremiama, niekinama. 
Plejada europiečių priversta permąstyti bendražmogiškiausius dalykus, tautų išlikimo ir su-
gyvenimo klausimus, ieško atramos krikščionybėje, iš naujo atranda Europos kultūros idealus 
ir kartu siekia pragmatiškiausių būdų tarpusavio priklausomybei didinti, pasmerkti save to-
kioms priemonėms ir įsipareigojimams, kurie jų patirtą susipriešinimą, konfliktus darytų ne tik 
neįsivaizduojamus, bet ir neįmanomus. Konradas Adenaueris, tos kartos vokiečių didžiavyris, 
sako: „Kai visi mano, kad tai pabaiga, mes turime pradėti“.

Momentas B: Litexpo rūmuose personažai ieško autoriaus. Ant Gedimino kalno Simas, Mari-
juš, Laurynas, Vilius skaito Gegužės 3osios Konstituciją. Skaito lenkiškai, skaito lietuviškai. 
Vardai kuria žmones. Kas yra ta gimtoji Europa?

Minaičių deklaraciją pasirašė Petras BartkusŽadgaila, Leonas GrigonisUžpalis, Aleksandras 
GrybinasFaustas, Vytautas GužasKardas, Bronislovas LiesiusNaktis, Adolfas Ramanauskas
Vanagas, Juozas ŠibailaMerainis, Jonas ŽemaitisVytautas. „LLKS Taryba, prisidėdama prie 
kitų tautų pastangų sukurti pasaulyje teisingumu ir laisve pagrįstą pastovią taiką, besiremian-
čią pilnutiniu įgyvendinimu tikrosios demokratijos principų, išplaukiančių iš krikščioniškosios 
moralės supratimo ir paskelbtų Atlanto Chartijoje, Keturiose Laisvėse, 12je Prezidento Tru-
meno Punktų, Žmogaus teisių Deklaracijoje ir kitose teisingumo ir laisvės Deklaracijose, prašo 
visą demokratinį pasaulį pagalbos savo tikslams įgyvendinti“. Lietuvos degoliai ir adenaueriai 
politinės valios skaidrumu, teisinio formulavimo aiškumu neigė okupaciją, beviltiškomis aplin-
kybėmis liudijo teisėtumą, teisingumą ir valstybės tęstinumą, ėmėsi konstitucinės atsakomybės 
už jos ateitį.

Kasmet Konstitucijos egzaminas kviečia pasitikrinti Pagrindinio įstatymo žinias. Ar nebū-
tų prasminga šio egzamino programą papildyti ar kitaip į ją įkomponuoti ir šį Lietuvos Lais-
vės Kovų Sąjūdžio aktą? Kas ir kodėl kūrė? Kam teikė ar norėjo įteikti? Ir – svarbiausia – ką 
straipsnis po straipsnio šis tekstas kalbėjo tada, ką kalba dabar? Tą patį taikyčiau ir „Europos 
egzaminams“ – mūsų europiniam pasakojimui. Kalbant apie pokarinę Europą, apie Europos 
konstitucinius reikalus, Schumano ir Žemaičio (Minaičių) deklaracijų sugretinimas yra turbūt 
neįprastas ausiai ir akiai, turbūt – retas Lietuvoje, neegzistuojantis – platesniame Europos inte-
gracijos pasakojime. Jas turime gretinti, tai nėra tik chronologijos klausimas. Galvodamas apie 
Vasario 16osios Lietuvą jaučiu, kad atstumas iki 1949 m. Minaičių yra didesnis nei iki 1918 m. 
Vilniaus. Noriu tikėti, kad Minaičių ir Paryžiaus sugretinimas Europos Sąjungos pradžios na-
ratyvuose ne trumpu sujungimu, o dar vienu laidininku galėtų būti. Suprantu, kad Europos 
tvarka nėra tik Vakarų Europos „privilegija“. Įkvėpimo semiuosi ir iš Žemaičio, ir iš Schumano: 
juos sieja žmogaus, tautos ir valstybės geresnio surėdymo paieška, tikėjimas, kad tai įmanoma, 
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ir atsakomybės už tai prisiėmimas. Mūsų žvilgsnio skvarba, mūsų pastangų kūrybiškumas le-
mia, kiek vaisingos tokios sąsajos. Minaičių valstybininkai laukia savo valandos. Ant jų pečių 
stovėdami, ir Lietuvoje, ir Europoje prasmingesni būsime.

Kryžių Komisija – Kryžių Tarybai: duokite jiems scenarijų, ne 5, o 55. Kad nė vienas nebūtų 
vykdomas. Atkreipkite dėmesį į Šumano ir Šumausko, Mazarinio ir Mrazinos, Vingaudo ir 
Žigmanto variantus, padėkite Sapiegos iždininkei. Lietuviai „turi daugiau galvoti, nors kartais 
ir skauda“. Gražiai pasakyta.

Scenarijų Europos ateičiai puotoje nuo naujų variacijų šį kartą susilaikysiu. Bet, prieš baig-
damas šį laišką, negaliu nepasidalinti viena ištrauka šia tema iš savo Europos integracijos 
archyvų. Tuo labiau, kad jis grąžina prie vieno iš Jūsų pirmtakų, prieškarinio Židinio leidėjo 
Jono Griniaus, kuris 1955 m. pokario Vokietijoje – berods, Europos lietuviškų studijų savaitėn 
susirinkus – taip svarstė apie Europos ateitį: „Šitaip prieš mūsų akis atsistoja penktoji galimy-
bė – Vakarų Europos Federacija. Jos užuomazgą tėra sudariusios šešios valstybės, kurios įeina 
į Plieno ir Anglies Bendruomenę. Jei jos būtų realizavusios suprojektuotą Europos Gynybos 
Bendruomenę, jos būtų turėjusios greit prieiti prie politinės antvalstybinės bendruomenės su 
federaciniu parlamentu ir vykdomąja vyriausybe. Nors šitoji bendruomenė pradžioj teapimtų 
Belgiją, Liuksemburgą, Olandiją, Prancūziją, Vokietiją ir Italiją, tačiau ji su savo pramone su-
darytų tokią didelę jėgą, kad ir Iberų ir Skandinavų valstybės pradėtų prie šitos bendruomenės 
savaime šlietis ir pagaliau į ją įeitų. Taigi į šitą Vakarų Europos tautų bendruomenę turėtų 
taip pat įeiti išlaisvintos Vidurio Europos ir Pabaltijo tautos, nes Estija, Latvija, Lietuva nuo 
krikščionybės priėmimo laikų jautėsi priklausančios Vakarų pasauliui. Joms šitoj bendruomenėj 
būtų du nepatogumai. Viena, jų kultūrinis svoris būtų mažesnis, palyginti su tuo svoriu, kokį 
jos turėtų arba Rytų Europos, arba Vidurio Europos federacijose; prisijungdamos prie Vakarų 
Europos federacijos, Estija, Latvija ir Lietuva būtų toliausiai į šiaurės rytus nusikišę kraštai, ku-
rių gynimas (agresijos atveju iš rytų) sudarytų sunkenybių. Pastarasis nepatogumas sumažėtų, 
jei į Vakarų Europos tautų federacinę bendruomenę būtų įėjusios ar įeitų Skandinavijos tautos. 
Tada saugumo jausmas mumyse sustiprėtų, nors kultūrinis svoris ir nepadidėtų. Tačiau juk mes 
drauge su latviais ir estais nepriklausomybės metais esame pajutę, kad nesame pasyvios tautos. 
Suėję į gerus santykius su kitomis mažomis tautomis, gerai sociališkai susitvarkę savo viduje ir 
išvystę kultūrinį veiklumą, toj Vakarų Europos federacijoj galėtume užimti tinkamą vietą. [...] 
Be JAV efektyvaus prisidėjimo federacinė santvarka Europoj greit gali virsti didžiųjų hegemo-
nija arba sugriūti. [...] Nors šitokia demokratinio „taikos žandaro“ pareiga JAV būtų nemaloni, 
jos vis tiek turėtų imtis, nes tai geriau negu karas“. 

Dalinuosi šiomis mintimis ne veiksmų programai ar greito įgyvendinimo linkėdamas. Visų 
pirma, tai pavyzdys, atrodytų, paprasto Europos reikalų kaip lietuviškų aktualijų svarstymo. 
Būtent tokiais – brandžiais, daugiabriauniais, suinteresuotais – jūsų žurnalo bendradarbių 
svars tymais džiaugiuosi, būtent tokių svarstymų – ir veiksmų! – pasiilgstu. To, mielas Redak-
toriau, atsisveikindamas nuoširdžiai linkiu Jums ir kitiems mūsų kultūros, verslo bei politikos 
darbininkams, taip pat kaip ir augančio NŽ-A prenumeratorių rato. 

Kirchbergas, 2017 m. spalio 15 d. 
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ES šalys vieningai kritikuoja Katalonijos ketinimą at-
siskirti nuo Ispanijos Karalystės ir sukurti savo nepri-
klausomą valstybę. Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel pasakė, kad ji remia Ispanijos vyriausybės poziciją 
ir kad sprendimai turi būti grindžiami Ispanijos konsti-
tucija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas 
ne kartą pabrėžė „savo atsidavimą Ispanijos konstitu-
cinei vienybei“. Europos Parlamento pirmininkas An-
tonio Tajani perspėjo, kad ES nepripažintų nepriklau-
somos Katalonijos valstybės, kad jis netarpininkaus 
politinėje krizėje, kuri yra „Ispanijos vidaus ginčas“. 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius mėgdžioja savo kolegas. 

ES vadovai ir pareigūnai iš esmės pasikliauna dviem 
argumentais. Pirma, privalu gerbti įstatymų viršenybę 
ir konstituciją, o Ispanijos Konstitucinis teismas nusta-
tė, kad numatomas referendumas būtų neteisėtas. Ant
ra, nevalia kitoms ES šalims kištis į Ispanijos vidaus 
reikalus, o tai reiškia, jog ES negalinti tarpininkauti 
be Madrido pakvietimo. Tai, kad kurie nors veiksmai 
pažeidžia šalies konstituciją ir įstatymus arba kišasi 
į kitos šalies vidaus reikalus, suteikia pro tanto prie-
žastį jų vengti, bet tai ne lemiama priežastis, nes kiti 
veiksniai gali ją nusverti. Pažadėjęs draugui su juo pa-
pietauti, turiu tai daryti, bet ne tuo atveju, jei suserga 
žmona ir reikia vežti ją į ligoninę. Nereikia fetišizuo-
ti įstatymų ir konstitucijų. Jei konstitucijos nuostatos 
klaidingos, o įstatymai blogi, tai juos reikia keisti. Jei 
neįmanoma ar nesiseka jų keisti, galima griebtis pilieti-
nio nepaklusnumo, ką iš dalies ir daro katalonai. Ne tik 
diktatūros priima blogus įstatymus. JAV Konstitucija 
kadaise įteisino vergiją, o pažangiose Vakarų Europos 
šalyse ilgiausius metus įstatymai draudė ma-
žaturčiams ir moterims balsuoti. 

Tautų apsisprendimo teisė yra vienas ker-
tinių tarptautinės teisės principų. Ji minima 
pirmame JTO Chartijos skyriuje. Bet nenuro-
doma, ar principas suteikia teisę į nepriklau-
somą valstybę, federaciją, autonomiją, ar tik 
laiduoja kai kurias kultūrines ir politines tei-
ses. Šis neaiškumas bei tai, kad tarptautinėje 
teisėje tautų apsisprendimo teisė nėra besąly-
giška, suteikia valstybėms galimybę teisinė-

mis ir kitomis priemonėmis priešintis atsiskyrimui, tai-
gi ir tautų apsisprendimo teisės įgyvendinimui. Ispanija 
tai daro, prisidengdama jos Konstitucijoje pabrėžiama 
valstybės vienybe. Kitos šalys nurodo, kad atsiskyrimas 
įmanomas tik po visuotinio visos šalies referendumo, 
kas beveik laiduoja, kad pritarimo nebus.

Teisė dažnai seka dorovę. Pirma pakinta žmonių 
nuostatos, jie plečia „savųjų“ ratą, pastebi bendrybes, 
kurių kadaise nematydavo, supranta, kad reikia buvu-
siems autsaideriams suteikti tas pačias teises ir privi-
legijas, kurias priskiria saviesiems. Per laiką įsitvirti-
na įsitikinimas, jog kitų tautų, rasių, religijų nariai iš 
esmės nesiskiria, tad reikia pašalinti juos diskriminuo-
jančius įstatymus. Panašiai pastebima, kad pensijos, 
sveikatos apsauga, išsimokslinimas yra būtini žmogaus 
klestėjimui, tad valstybės institucijos įpareigojamos jas 
suteikti. Nauji, patobulinti įstatymai dar labiau įtvirti-
na dorovės nuostatų pradėtus pokyčius. Panašūs proce-
sai skatino pergalvoti kai kurias esmines tarptautinės 
teisės normas, ilgainiui paveiks ir teisę atsiskirti.

Galime suskirstyti filosofų siūlomas atsiskyrimą pa-
teisinančias teorijas į dvi pagrindines grupes: atkuria-
mosios teisės ir pirminės teisės teorijas. Atkuriamosios 
teisės teorijos teigia, kad grupė žmonių turi teisę atsi-
skirti tik tuo atveju, kai jos narių teisės yra nuosekliai 
pažeidžiamos, ir tik atsiskiriant galima jas apginti ar 
atkurti. Atsiskiriama, siekiant atstatyti teisingumą ir 
nutraukti represijas ar diskriminaciją. Pirminės tei-
sės teorijos pripažįsta teisę atsiskirti atitinkamai api-
brėžtai žmonių grupei, net kai ji nėra persekiojama ar 
skriaudžiama. Tokia teisė priklauso ne nuo teisingumo 
atkūrimo ar persekiojimo nutraukimo, o nuo žmonių 

teisės lemti, kas juos valdys. Atkuriamosios 
teisės teorijos atspindi Johno Locke’o skelbia-
mą teisę sukilti ir nuversti valdžią, jei ji engia 
savo piliečius ar pavaldinius ir nėra įmano-
ma taikiai sutramdyti engėjo bei užtikrinti 
gyventojų teisių ir gerovės. Jei turi teisę su-
kilti, tai turi ir teisę atsiskirti, nes atsiskyri-
mas yra nuosaikesnis teisės į revoliuciją va-
riantas. Užuot nuvertus valdžią visoje šalies 
teritorijoje, ji pašalinama tik dalyje. Valdžia 
išlieka, bet ne atsiskiriančios teritorijos daly-

kataLonija

Kęstutis K. Girnius
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je. Renkamasi atsiskirti tais atvejais, kai neįmanoma 
nuversti valdžios arba kai valdžia pakankamai dorai 
elgiasi su gyventojų dauguma, bet persekioja mažumą, 
dažniausiai tautinę, etninę ar religinę bendruomenę. 
Kinijos tibetiečiai ir uigūrai, rohinjai Mianmare, Šri 
Lankos tamilai galėtų pretenduoti į šitokią atsiskyrimo 
teisę, ko negalėtų rusai Estijoje bei Latvijoje ar Lietu-
vos lenkai. Kaip jau minėta, vienu atžvilgiu atsiskyrimo 
teisė yra nuosaikusis revoliucijos teisės variantas, bet 
kitu atžvilgiu – radikalesnis. Atsiskiriantieji nemėgina 
nuversti valdžios, kuri gali toliau valdyti likusią vals-
tybės dalį. Užtat jie siekia išeiti kartu su ta teritorija, 
kuri, jų nuomone, jiems priklauso, tad reiškia pretenzi-
jas į konkrečias žemes. Politinį ryšį galima nutraukti ir 
paliekant kraštą, ką darė izraeliečiai palikdami Egiptą, 
ir hinduistai bei musulmonai per Indijos pasidalijimą 
1947 m.

Pirminės teisės teorijos leidžia teritorijai atsiskirti, 
net kai gyventojai nėra skriaudžiami. Valdžios legiti-
mumas priklauso nuo gyventojų pritarimo. Praradusi 
gyventojų pasitikėjimą, valdžia netenka ir legitimumo, 
piliečiai nebeprivalo jai paklusti. Be teisės atsiskirti jie 
taptų valdžios įkaitais. Gausi žmonių grupė, tarkime, 
katalonai, negali emigruoti ir rasti prieglobsčio kitur, 
juolab nenori atsisakyti savo tėvų žemės. Bet jie gali 
atsiskirti, sukurti savo valstybę ir išrinkti pasitikėjimą 
turinčią valdžią. Kam priskiriama ši teisė? Pagal radi-
kaliausią variantą, bet kuri grupė gali kurti savo vals-
tybę, nesvarbu, kokie jos narių tarpusavio saitai, ryšiai 
su būsimos valstybės teritorija ar su likusiais šalies 
gyventojais, kokie valstybės kūrimo motyvai. Teoriškai 
galėtų atsiskirti JAV Nantucketo sala, apgyventa tur-
čių, siekiančių mokėti mažiau mokesčių, ir užtikrinti, 
kad tik „tinkami“ žmonės joje lankytųsi. Italijos Šiaurės 
lygos išstojimo projektuose dažnai vyrauja ūkiniai ir fi-
nansiniai motyvai; pabrėžiama, kad šiaurės Italija do-
tuoja Sicilijos ir pietų Italijos „tinginius“. Katalonai irgi 
skundžiasi, kad jie neproporcingai daug lėšų perveda 
Ispanijos iždui, o centrinė valdžia proporcingai mažai 
investuoja į Katalonijos infrastruktūrą. 

Kita pirminės teisės atmaina labiau varžo teisę atsi-
skirti. Ji suteikiama tik grupėms, kurios puoselėja uni-
kalų, daugelį sričių aprėpiantį gyvenimo būdą, turi savo 
kultūrą ir tradicijas, ženklinančias svarbiausius gyveni-
mo momentus, kitaip tariant, tautoms, subrendusioms 
etninėms bendruomenėms, gal ir ypatingesnėms reli-
ginėms grupėms. Narystė šiose bendruomenėse didele 
dalimi lemia jos narių savipratą. Tokių bendruomenių 
nariai sieja savo gerovę su bendruomenės klestėjimu, 
bendruomenės nesėkmės yra ir jų pralaimėjimai. Ka-
dangi nepriklausoma valstybė yra patikimiausias bū-
das tautinės bendruomenės klestėjimui užtikrinti, tau-
toms suteikiama išskirtinė teisė atsiskirti, net jei šalies 
valdžia jų nei skriaudžia, nei diskriminuoja.

Net radikaliausias atsiskyrimo teisės variantas ne-
apsieina be įvairių apribojimų. Nurodomos įvairios są-
lygos, kurių nepatenkinus negalima išeiti ir kurti savo 
valstybės. Kaip ir keičiant konstituciją, galima reika-
lauti kvalifikuotos daugumos: nepakanka 50% + 1 gy-
ventojo. Stebina Didžiosios Britanijos valdžios ryžtas 
leisti Škotijai atsiskirti, jei tam būtų pritarusi balsavu-
siųjų dauguma. Kartais siūloma, kad dėl atsiskyrimo 
būtų balsuojama du kartus per kokius trejus metus, 
kad būtų aišku, jog siekis atsiskirti nėra laikina už-
gaida. Nauja valstybė turi gebėti vykdyti visas norma-
lios valstybės funkcijas, kaip ir likusioji valstybės da-
lis. Nevalia atsiskirti, jei likusioje dalyje įsiviešpatautų 
anarchija arba ji negalėtų ūkiškai išsilaikyti. Kiekviena 
atsiskyrimo teorija turi savo trūkumų, bet palaikau pir-
minės teisės teoriją, kuri suteikia nevaržomą teisę at-
siskirti tik tautoms, taigi gerbia žmonių ir tautų teisę į 
savo kultūrą ir valstybę. 

Katalonai turi tvirtą pagrindą siekti savo valstybės. 
Tai yra sena, istorinė tauta. Net priespaudos sąlygomis 
jie gebėjo išsaugoti savo kultūrą ir kalbą. Nuo 7 iki 10 
milijonų žmonių moka katalonų kalbą, gerokai daugiau 
negu švedų, norvegų, slovakų ir kitų tautų. Katalonai 
reikalauja, kad jiems būtų suteikiamos tos pačios teisės, 
kuriomis džiaugiasi beveik visos kitos Europos tautos. 
Dėl intensyvios kalbos mokymo programos beveik visi 
Katalonijos gyventojai, tarp kurių yra daug imigrantų, 
kalba arba bent supranta kataloniškai. Bet kas gali 
tapti katalonu, jei jis kalba kataloniškai, dalyvauja ka-
talonų kultūroje, palaiko nepriklausomybės siekį. Da-
bartinė katalonų tauta yra labiau pilietinė negu etninė, 
negalima jai primesti ksenofobijos. 

Kartais abejojama, ar katalonai yra atskira tauta, 
stengiamasi juos sutapatinti su ispanais, laikyti juos 
ispanų atšaka, nurodant katalonų ir ispanų kalbų gimi-
nystę. Esama neginčijamų panašumų, bet ne daugiau 
negu tarp rusų ir ukrainiečių kalbų. Nei rusams, nei 
ispanams nėra rezervuota teisė spręsti, ar tai atskiros 
kalbos, ar ta pati. Juolab „didieji broliai“ neturi lemia-
mo žodžio nutariant, ar tai atskiros tautos. Jei katalo-
nai mano, kad jie yra tauta, tai taip ir yra, nes tauta yra 
sąmoninga bendruomenė, kurios nariai, arba nemaža 
jų dalis, supranta esantys tautos nariais, laiko savo 
tautiškumą svarbia, gal net svarbiausia kolektyvine ta-
patybe. Ispanija, kaip ir Jungtinė Karalystė bei Belgija, 
yra daugiatautė valstybė, jos piliečiai sprendžia, kuri 
tapatybė jiems svarbesnė. Katalonas gali laikyti save 
ispanu, bet pirmenybę skirti Katalonijai, kaip daugelis 
škotų pirmiausia laiko save škotais, o ne britais.

Katalonijos bylą stiprina tai, kad jos sienos – seniai 
nustatytos ir pripažintos, katalonai neturi pretenzijų į 
žemes už savo dabartinės teritorijos, jie nesiekia „su-
telkti“ visų katalonų, pavyzdžiui, gyvenančių Prancūzi-
joje. Kontrastas su nepriklausomybės siekiančiais Irako 
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kurdais – akivaizdus. Kurdistano sienos nėra aiškiai 
nubrėžtos, ginčijamasi, kur jos prasideda ir kur baigia-
si. Kurdai turi pretenzijų į Kirkuką ir jo apylinkes teig-
dami, kad Saddamo Husseino valdymo metais jie buvę 
prievarta išvaromi, jų vieton atkraustant arabų kolo-
nizatorius. Milijonai kurdų gyvena kaimyninėse vals-
tybėse, tad nuogąstaujama, kad Irako kurdų veiksmai 
skatins jų tautiečius kitose šalyse siekti to paties.

Katalonijos krizė bręsta seniai. 2006 m. buvo pasira-
šytas naujas susitarimas su Ispanija, kuriam referen-
dumu pritarė Katalonijos gyventojai ir kurį patvirtino 
Ispanijos parlamentas, kad ir apkarpydamas kai ku-
rias susitarime numatytas Katalonijos teises. 2010 m. 
Ispanijos Konstitucinis teismas, reaguodamas į dabar-
tinio premjero Mariano Rajoy partijos skundą, panaiki-
no susitarimą kaip nekonstitucinį. Nuo to laiko santy-
kiai blogėja, katalonai skundžiasi, kad centrinė valdžia 
vis labiau kišasi į jų reikalus ir diskriminuoja regioną. 
2014 m. lapkritį įvyko neoficialus referendumas, pa-
skutiniu momentu pavadintas „dalyvavimo procesu“, 
Konstituciniui teismui paskelbus, kad toks referendu-
mas yra nelegalus. Skirtingai negu šįmet, Madridas nei 
mėgino jo sustabdyti, nei nusprendė paleisti Katalonijos 
vyriausybę ir surengti regiono valdžios rinkimus. 

Kaip minėta, visos ES šalys besąlygiškai palaiko Ispa-
nijos griežtą poziciją. Net po Ispanijos policijos dalinių 
smurto proveržio spalio 1 d. jų pozicija nepakito, ir tik 
keli atsakingi politikai pasakė, kad reikėtų siekti dia-
logo su kitaip manančiais. ES nekritikavo smurto Bar-
selonoje, kur buvo mušami taikūs balsuoti mėginantys 
ES piliečiai. Panašūs veiksmai Maskvoje būtų griežtai 
pasmerkti. Viliuosi, kad ES vadovų gėdingas abejingu-
mas neskatins Madrido panašiai elgtis ateityje. 

Nereikėjo ypatingo įžvalgumo numatyti Merkel, Mac
rono ir visos Briuselio grietinėlės laikysenos. Jų pozicija 
yra užprogramuota, beveik negali būti kitokia. Madri-
das nepakęstų jokios viešos kritikos ar užuominų, kad 
katalonai turi teisę rengti referendumą arba atlikti ki-
tokios formos visuotinę gyventojų apklausą dėl regiono 
ateities. Rajoy vyriausybė laikytų tai nepateisinamu 
kišimusi į Ispanijos vidaus reikalus, solidarumo stokos 
apogėjumi ir neatleistų tiems, kurie drįso abejoti Madri-
do tiesa. Santykiai su ES būtų užnuodyti ilgam laikui, 
o Ispanija vis dėlto yra penkta, netrukus – jau ketvirta 
pagal dydį ES šalis, su kurios valdžia reikia skaitytis. 
Jei dar galime šiek tiek suprasti ES ištikimybę savo 
narei, tai negalime nepasmerkti aklos ir neveiksmingos 
ES politikos. Kaip ir pabėgėlių klausimu, ES vadovai 
elgėsi kaip trumparegiai, pasimetę politikai. Jie turėjo 
prieš kelerius metus, ne vėliau 2013 m., imtis priemo-
nių augančiam konfliktui deeskaluoti, raginti Madridą 

švelninti savo poziciją, užvesti dialogą, kad būtų gali-
ma išvengti dar didesnės krizės. Bet jie užmerkė akis 
prieš tikrovę, vildamiesi, kad konfliktas stebuklingai 
išsispręs. Tikėtis stebuklų sekuliariame amžiuje yra 
nepateisinamas aplaidumas. 

Dar galima suprasti Vokietijos laikyseną, bet ne Lie-
tuvos. Manytum, kad mažos, kadaise engiamos šalies 
patirtis skatintų ją labiau užjausti kitą nepriklausomy-
bės siekiančią tautą. Ir prisiminti, kaip 1990–1991 m. 
pykdė Vakarų šalių mokymai, raginimai „realistiškai“ 
vertinti padėtį, laikytis santūriai, nekenkti Gorbačio-
vui. Visa tai atsidavė oportunistišku pataikavimu sovie-
tams. Ir kaip džiugino Islandijos nutarimas pripažinti 
mūsų nepriklausomybę, rizikuojant užsitraukti Mask
vos rūstybę. Nebuvo abejojama, kad Islandija elgėsi 
teisingai, darydami tai, ką turėjo daryti ir kitos šalys. 
Katalonijos atžvilgiu Lietuva laikosi tos pačios „žings-
nis po žingsnio“ politikos, kurią kadaise smerkė. Ar mes 
klydome tada, ar klystame dabar?

Nuolat kartojama, kad Ispanija nėra Sovietų Sąjun-
ga, kad Lietuva buvo okupuota, o Katalonija nėra. Vis 
dėlto kažkas netvarkoje, kai draudžiama žmonėms bal-
suoti, o apklausos rodo, kad 80% gyventojų reikalauja 
teisės referendumu išreikšti savo nuomonę, nors gal ir 
mažiau negu pusė siekia nepriklausomybės. Kas nors 
turi ginti šią elementariausią demokratijos teisę, tai ko-
dėl ne Lietuva? Verta ir klausti, kokiu pagrindu galime 
užkirsti kelią taikiam atsiskyrimui, jei dauguma kata-
lonų to norėtų, kodėl priversti juos gyventi su jiems sve-
tima valdžia? Juk čia Europos, o ne Sovietų Sąjunga.

Neaišku, ar katalonams pasiseks sukurti savo vals-
tybę, net neaišku, ar dauguma jos nori. Bet akivaizdu, 
kad kelias bus ilgas ir sunkus, ir be jokios moralizuo-
jančių ES politikų paramos. Madridas visomis, – tikiu, 
taikiomis, – priemonėmis priešinsis. Neabejoju, kad jis 
darys ekonominį spaudimą, ragins bendroves iškelti iš 
Katalonijos savo būstines, gal net stengsis pabloginti 
gyvenimo lygį, kad katalonai suprastų, jog atsiskyrimas 
turi kainą. Neatmetu galimybės, kad kels baudžiamą-
sias bylas atsiskyrimo vadams. Jei Katalonijai pasisek-
tų sukurti savo valstybę, Madridas vetuotų jos narystę 
ES ir, jei galės, kitose tarptautinėse institucijose. Ne-
mažai katalonų nenuleis rankų, neatsisakys savo sie-
kio, tad konfliktas staiga neišnyks, tęsis daugelį metų. 
Bus dramatiškų konfrontacijų, pilietinio pasipriešini-
mo, areštų, kaltinimų ir kontrkaltinimų, taip pat para-
mos paieškų. Kaip elgsis Lietuva? Ar vėl girdėsime, kad 
Madridas nėra Maskva ir kad būtina gerbti įstatymus, 
nors jie ir nukreipti prieš savo ES piliečius? Ar vėl bus 
klusniai pritariama Briuselio realpolitik? Iki šiol drąsa 
ir dora atostogauja. Bet tikiu, kad ne visam laikui.
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Ginčas dėl to, turi ar neturi Vytis (kaip raitelis ant žir-
go) stovėti Lukiškių aikštėje – greta skonių, ideologinių 
požiūrių ir kitų skirtumų, – remiasi ir gana objektyvia 
aplinkybe. Lukiškių aikštės koncepcija, kaip ji išdėsty-
ta priimtuose nutarimuose, kituose dokumentuose ir 
rezoliucijose, konkursų sąlygose, nedera su Vyčio sim-
bolika, kuri, kad ir nėra labai apibrėžta, tačiau jau įsi-
tvirtinusi lietuviškoje savivokoje. Sprendžiant objekty-
viai, Lukiškių aikštės perprasminimo ir įprasminimo 
projektams Vytis kaip raitelis ant žirgo netinka. Kad 
Vytis derėtų prie Lukiškių aikštės, turi būti pakeis-
ta aikštės idėja, o jei siekiama likti prie tokios aikštės 
kaip sumanyta, tai reikėtų atsisakyti Vyčio kaip jos  
simbolio.

Paminklui Lukiškių aikštėje numatytas tam tikro 
atminties simbolio vaidmuo. Jei tas paminklas būtų 
Vytis, jis turėtų šią simbolinę funkciją perimti ir atspin-
dėti. Tačiau Vytis turi savą simboliką. Pirmiausia tai 
yra ženklas herbe ir vadinamojoje istorinėje Lietuvos 
vėliavoje. Taip jis simbolizuoja visą Lietuvos valstybę 
ar politinę jos istoriją. Bet kurio dalinio reiškinio suvy-
tinimas reikštų Vyčio sumenkinimą ar net pažeminimą. 
Pavyzdžiui, politinė tauta būtų papiktinta, jei Vytis at-
sirastų ant grietinės indelio.

Vytis nėra vien herbo ženklas. Jis net šia, valstybi-
ne prasme nėra „švarus“ simbolis, ant kurio, užvilkus 
bet kurias prasmes, jos gražiai nugultų, nesukeldamos 
prieštarų. Vytis jau yra savitai susietas su lietuviškąja 
tapatybe, joje užima gana ryškią vietą.

Juozas Girnius iš karto po karo svarstė lietuviš-
kojo charakterio problemą, Rūpintojėlį ir Vytį iš-
skirdamas kaip du lietuvio dvasios simbolius: „Rū-
pintojėlis – lietuvio dvasios žmoniškumo simbolis, 
Vytis – lietuvio dvasios didvyriškumo simbolis. [...] 
Nebūtų Vyčio, tasai pats Rūpintojėlis atrodytų toks 
užguitas – tiktai vergiškos dvasios išraiška, tik ver-
go beviltiško skausmo skundas. Nebūtų Rūpintojė-
lio, tasai pats Vytis atrodytų toks brutalus – tiktai 
barbariškos dvasios kalba, tik plikos jėgos kulto 
ženklas“. Girnius pateikė aiškinimą, kuris skatina 
patį lietuviškumą ir lietuviškąją tapatybę matyti ir 
vertinti per Vyčio simbolinę prizmę.

Vyčio (o drauge ir Rūpintojėlio) temą dabarti-

nėje Lietuvoje atgaivino ir naujai įprasmino Gintaras 
Beresnevičius. Jis ir dabartines lietuviškojo charakterio 
apraiškas, nesitvėrimą Lietuvoje ir net alkoholizmą aiš-
kino per Vyčio simbolį. Vytis (kaip ir lietuviškasis cha-
rakteris) reiškia didelę jėgą: „Mes Vyčio ir Rūpintojėlio 
ženklas. Jėga ir kontempliacija, štai jėga. Tai samurajų 
jėga. Tai tokia jėga, kurios raumenys drasko drabužius 
ir šarvus, ir istorijos uždėtus antvilkčius. Mums per ma-
žai Lietuvos. Mes ramiai jaučiamės tik tada, kai plečia-
me įtakas. Vytis ramus tik balne, raitelio vieta ant žir-
go“. Vyčio ir Rūpintojėlio kaip lietuviškosios tapatybės 
simbolių aiškinimai pasirodė ne viename publicistinia-
me rašinyje ir mokslinėse studijose. Kalbant apie Vytį, 
jį pateikiant kaip simbolį viename ar kitame kontekste, 
juo labiau – jį statant ant postamento svarbioje miesto 
aikštėje, negalima apeiti jau susiformavusių prasmių. 
Vytis siejamas su karingumu ir net barbarišku veržlu-
mu, brutalia jėga. Jo vitališkumas pasipriešina civili-
zacijai ar net leidžia joje įsitvirtinti. Vien Rūpintojėlis 
tokiam Vyčiui suteikia subtilumo, o jo brutalią jėgą 
praplečia kontempliacijos gilumu. Ši simbolika gali būti 
siejama su laisve kaip brutaliu išsilaisvinimu iš pries-
paudos ar priešų jungo.

Vytis, karys ant žirgo, yra paradoksalus kaip pamink
las. Pats būdamas simboliu, jis nesileidžia būti įsimboli-
namas. Konkrečia istorine prasme Vytis nereiškia nieko 
ir reiškia viską. Jis nebūtų paminklas konkrečiam val-
dovui ir jo galbūt mylimam žirgui, su kuriuo šis ne kar-

tą leidosi į žygius. Vytis nėra sietinas su konk
rečia karine pergale. Jis spinduliuoja prasmės 
perteklių, ir jame gali išsitekti bet kuris valdo-
vas, mūšis, net ir bet kuris žirgas, įskaitant že-
maituką. Visiškai netinka Vytį lyginti su kitose 
šalyse ar net Lietuvoje pastatytais paminklais 
konkretiems valdovams ar konk rečioms perga-
lėms atminti. Simboline prasme Vytis apima 
visas pergales.

Idėja kaip paminklą statyti Vytį rodo ne tiek 
stiprios tautinės ir valstybinės savivokos buvi-
mą, kiek tautinės tapatybės painiavą. Norint 
konkrečiai įsimbolinti tam tikrą erdvę, daug aiš-
kiau būtų pasirinkti konkretų įvykį, veikėją ar 
anksčiau dar nenaudotą ir prasmių neprisotin-

Vytis Lukiškėse

Tomas Daugirdas

kritika
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Tačiau Vytis, kuris pats yra simbolis, netinka būti 
simboliu kitam įsimbolinimui. Norint kovotojams už 
laisvę pastatyti monumentalų paminklą, geriausia pa-
sirinkti kokį konkretų įvykį ar asmenį, galiausiai – ir 
konkretų žirgą. Emilija Pliaterytė ant savojo žirgo būtų 
daug aiškesnis laisvės, kovos už laisvę ir žūties už Lie-
tuvą įsimbolinimas nei Vytis.

Istorinės vėliavos ir herbo Vytis yra pernelyg svarus 
ir reikšmingas simbolis, kad būtų suvestas vien į lais-
vės kovas. Valstybė, kurią simbolizuoja jos herbas, ap-
ima daug plačiau ir daugiau nei laisvės didvyrių kovos 
ir žūtys. Nors rudenį pradėtoje platinti peticijoje „Pa-
reiškimas dėl Lukiškių aikštės memorialo“ ir kalbama, 
kad numatytas paminklas skirtas kovojusiems ir kritu-
siems už Lietuvos laisvę didvyriams, tačiau pati petici-
ja gina „Lietuvos valstybingumą simbolizuojantį ir tei-
giantį“ paminklą. Užsimojus palaikyti Vyčio paminklą, 
net nepaisant peticijos autorių valios, Vyčio simbolika 
ima sprogdinti pradinį gana konkretų ir aiškų Lukiškių 
aikštės sumanymą: nuo kovų ir žūčių pereinama prie 
valstybės simbolizavimo.

Kad Vytis nedera su paminklu atidavusiems gyvybę 
už Lietuvos laisvę, išsprūsta ir didžiausiems Vyčio pa-
statymo Lukiškėse šalininkams. Vyčio paramos fondo 
socialiniame forume regime pasisakymų apie Vytį kaip 
„dvasinį riterį“, kaip „raitelį, kurio pasirodymas lemia 
pergalę“. Kaip skelbia Fondo plakatas, „Laisvė ne dova-
na – amžina kova už ją“. Šis laisvės ir kovos supratimo 
kontekstas rodo Vytį kaip simbolį nuolatinės kovos, – ir 
ne vien mūšio lauke, ir ne vien matomos.

Dar toliau svarstymuose Vyčio simbolikos tema nuėjo 
istorikas, Generolo Jono Žemaičio karo akademijos do-
centas Arūnas Vyšniauskas. Jis Kultūros ministerijos ką 
tik pasibaigusiam konkursui pateikė koncepcinį pasiūly-
mą „įamžinti Lietuvos karžygio ir Tamsos riterio kovą – 
dinamiška kompozicija, kurioje dominuoja šviesusis 
baltas ginkluotas raitelis (jei norite – Vytis), įveikiantis 
tamsųjį priešą“. Vytis čia jau būtų Lietuvos karžygys lie-
tis. Tokią idėją inspiravusi Vytauto Banio iliustracija ant 
Juozo Jurginio 1958 m. „Lietuvos TSR istorijos skaitinių“ 
viršelio, rodanti lietuvio karžygio kovą su kryžiuočiu.

Kai jau kalba pasisuko apie Vytį, jis ėmė nebeišsitek-
ti tragiškai garbingoje kovojusiųjų ir žuvusiųjų už Lie-
tuvos laisvę simbolikoje. Jis ėmė paskui tempti savas 
simbolines reikšmes, rodytis kaip universalus lietuvių 
kovų simbolis, kaip simbolis pergalingos kovos, rodan-
čios amžiną Lietuvos tvarumą ir veržlumą.

Vyčio kaip karžygio ant žirgo suplakimas su Lukiš-
kių aikštės idėja kuria didelį prasminį ir simbolinį di-
sonansą. Vytis galėtų būti kuriamo memorialo dalis ar 
elementas, jam suteikiantis savitų prasmių. Tačiau, 
aikštėje pastačius Vytį, jau ir taip šlubuojanti laisvės 
didvyriškumo reprezentacijos samprata taptų visiškai 
neperregima. 	

tą simbolį. Lukiškių aikštės paminklas, kaip rodo priim-
ti sprendimai, turi turėti itin savitą simbolinę reikšmę.

Lukiškių aikštės funkcijos nuo pat projekto formavi-
mo pradžios siejamos su žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
ar laisvės kovose paminėjimu. 1999 m. Seimas priėmė 
nutarimą „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių 
aikštės funkcijų“. Nutarime labai mažai pasakyta, kam 
aikštė turi būti skirta. Numatoma, kad ji būtų „formuo-
jama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės 
aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais“. Aikš-
tės įprasminimas siejamas su jau esančia 1863–1864 m. 
sukilėlių egzekucijų atminimo lenta ir akmeniu „Lie-
tuvos ginkluotojo pasipriešinimo (nežinomo kario) bū-
simam paminklui“. Numatomas aikštės sutvarkymas 
siejamas ir su planuojamu Lietuvos laisvės kovų memo-
rialu buvusiuose KGB rūmuose.

Kituose dokumentuose numatomas pastatyti pa-
minklas taip pat siejamas su memorialu kovotojams 
už Lietuvos laisvę. Kultūros ministerija, paskelbdama 
paskutinį konkursą, formulavo panašiai, nors ir neak-
centuodama žūties už laisvę. Memorialas būsiąs skirtas 
„kovotojų už Lietuvos laisvę atminimui“ įamžinti.

Šiais metais Seimas beveik vieninga balsavusiųjų 
dauguma priėmė rezoliuciją „Dėl neatidėliotinų veiksmų 
siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir pastatyti 
kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memo-
rialą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio progai“. 
Rezoliucijoje primygtinai raginama aikštėje iki 2018 m. 
vasario 16 d. pastatyti ir atidengti paminklą „Per amžius 
kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti“. 

Paminklas Lukiškių aikštėje, net jei tai įvardijama 
bendriau, numatytas kaip memorialas kovojusiems ir 
žuvusiems, atidavusiems gyvybę už Lietuvos laisvę. 
Daugelis šalių turi tokias aikštes, kuriose paprastai 
stovi garbės sargyba. Tokia aikštė ir toks memorialas iš 
tiesų būtų reprezentacinė vieta, prie kurios atvyktų už-
sienio delegacijos, dėtų gėles, užuot važiavę į Antakalnio 
kapines. Būtent taip apie reprezentacinės aikštės būti-
numą yra pasisakę aukšti valstybės pareigūnai.

Aikštės memorialo kaip paminklo (kritusiems) lais-
vės kovotojams idėja kažkuriuo metu tapo sudėta ar 
net suplakta su idėja aikštėje pastatyti Vyčio paminklą. 
„Vyčio paramos fondas“ su užmoju ėmėsi tai įgyvendin-
ti. Taip pat ir minėtoje Seimo narių rezoliucijoje nuro-
doma „pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo 
įamžinimo memorialą su Vyčio skulptūra“. Nuo kovo 
mėnesio pareiškimuose minima ir „Vilmorus“ šių metų 
kovo mėnesio apklausa. Į jos užduotą vienintelį klausi-
mą, ar pritaria Vyčio paminklui Lukiškių aikštėje, 76% 
apklaustųjų atsakė teigiamai.

Vyčio paramos fondas suorganizavo konkursą ir vei-
kiausiai tikėjosi, surinkęs lėšų paminklui, apeiti platesnę 
visuomenės diskusiją, gauti visus reikiamus sprendimus 
Vyčiui pastatyti ir galiausiai padėti šioje istorijoje tašką.

kRitika
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„tėVe mūsų“ iR PoLitika

Mantas Adomėnas

Politika Naujajame Testamente? Ką Naujasis Testa-
mentas kalba – ir gali mums pasakyti – apie politiką?

Dauguma Šventojo Rašto skaitytojų ir klausytojų, 
taip paklausti, turbūt nurodytų epizodą, liepiantį ati-
duoti kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui 
(Mt 22, 15–22 et al.). Pamąstę dar prisimintų šv. apaš-
talą Paulių: „Nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo“ (Rom 
13, 1). Studijavusieji Šventraštį gal paminėtų ano meto 
Palestinos politiką – žydų pasipriešinimą romėnų oku-
pacijai ir Izraelio valstybės atkūrimo lūkesčius. Na, ir 
viskas. Kokia dar čia politika? 

Žmogų, nuolat su politika susiduriantį ir kartais apie 
ją pamąstantį, Naujojo Testamento skaitymas pribloš-
kia tuo, kaip giliai politika, politikos mąstymas, politi-
kos kategorijos yra persmelkusios šį svarbiausią krikš-
čionybės ir Vakarų civilizacijos tekstą. 

Bet kur ten ta politika? Pažiūrėkime į patį populia-
riausią, geriausiai pažįstamą Naujojo Testamento teks-
tą – „Tėve mūsų“. Šis mintinai žinomas tekstas Evan-
gelijose sutinkamas dviejose vietose: Kalno pamokslo 
viduryje Evangelijoje pagal Matą (Mt 6, 9–13) ir, trum-
pesniu pavidalu, Evangelijoje pagal Luką (Lk 11, 2–4). 
Kai kurie vėlesni Mato evangelijos rankraščiai Vieš-
paties maldą papildo savotiška užsklanda: „Nes tavo 
yra karalystė, ir galybė, ir šlovė per amžius“ (vertimas 
priartintas prie graikiškojo teksto). Dalis protestantų 
bažnyčių ją laiko „Tėve mūsų“ maldos dalimi, o Katali-
kų Bažnyčia yra įtraukusi į Šv. Mišių liturgiją. Pirmą 
kartą tokia užsklanda prie Viešpaties maldos prikabin-
ta ypač ankstyvame, gal net I amžiaus krikščioniškame 
tekste Didachė (arba „Dvylikos apaštalų mokymas“, 
8, 2). Šita užsklanda labai svarbi: nors ji nėra Jėzaus 
ipsissima verba dalis, ji atspindi maldos liturginį kon-
tekstą ir išsaugo ankstyvųjų krikščionių skaitymą – 
kaip šią maldą suprato ir interpretavo patys pirmieji 
krikščionys.

Pats „Tėve mūsų“ skyla į tris struktūrines dalis. Pir-
moji – kreipinys ar invokacija: „Tėve mūsų, kuris esi 
danguje“. Antroji – trys „didieji“, arba „teologiniai“, pra-
šymai: „Teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo ka-
ralystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“. 
Trečiojoje pateikiami dar keturi „pasaulietiniai“ prašy-
mai: „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir 

Lectio difficiLior

atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo 
kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk 
mus nuo pikto“ (čia ir toliau cituojamas Česlovo Kava-
liausko NT vertimas).

Būtent antroji dalis pagauna akį – du prašymai turi 
akivaizdžiai politinį atspalvį. Čia mums reikia išsiveržti 
iš pernelyg pažįstamų ir girdėtų žodžių įprastumo, kad 
išgirstume, ką sako tekstas, kuriuo Jėzus liepė kreiptis 
į Dievą. „Teateinie tavo karalystė“ nėra vien ornamen-
tinė formulė. Ji reiškia kelis labai konkrečius dalykus. 
Pirma – išpažinimą, kad Dievas yra Karalius. Antra – 
Jo karalystė kažkur yra, bet ne „čia“. Veikiausiai ji eg-
zistuoja „danguje“, apie kurį kalba maldos kreipinys 
(„dangaus karalystę“ NT autoriai mini ir daugelyje kitų 
vietų). Trečia, šiuo prašymu prašoma Dievo karalystės 
įsiviešpatavimo čia, žemėje. Kad suprastume visą poli-
tinę jų reikšmę, šiuos žodžius galima parafrazuoti taip: 
„Teateinie santvarka, kurioje Tu esi Karalius“.

Aptartasis maldavimas kalba apie Dievo officium – 
karališką Dievo statusą, politines „pareigas“. Toles-
nis maldavimas invokuoja kitą svarbų politiškumo as-
pektą – galią: „Teesie tavo valia kaip danguje, taip ir 
žemėje“. Graikiškas tekstas skamba dar radikaliau – 
γενηθήτω: „teįvyksta tavo valia“. 

Šį maldavimą galima skaityti dvejopai. Viena vertus, 
galima tai suprasti kaip Dievo valios priėmimą ir suti-
kimą su viskuo, kas Dievo valia pasaulyje vyksta, – kaip 
pasyvų santykį su Apvaizdos planais. Tuomet visa kas 
pasaulyje vyksta pagal Dievo valią, bet žmogus tiesiog 
to nesupranta, neįžvelgia ar nėra pajėgus priimti. „Tee-
sie, tebūnie, teįvyksta“ tuomet reiškia susitaikymą.

Kita vertus, žvelgiant į graikišką tekstą, ne mažiau 
įtikimas yra skaitymas, matantis čia aktyvų krikščio-
nio santykį – meldžiama, kad valia žemėje įvyktų taip, 
kaip ji vykdoma danguje. Tuomet čia vėlgi atsikartoja 
dichotomija tarp „dangaus“, kur Dievo valia yra vykdo-
ma, ir „žemės“, kur jos įgyvendinimas nėra vienareikš-
mis ir akivaizdus.

Kas priešinasi Dievo valios įgyvendinimui? Argi Die-
vas nėra visagalis? Tas besipriešinantis elementas – iš-
kreipta, nuodėmės pažeista žmogaus valia, nepriimanti 
Dievo valios ir veikianti prieš ją. Nesileisdamas svarsty-
ti predestinacijos, pasakysiu, kad krikščioniškoji teolo-
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gija paradoksaliai suderina abu skaitymus – ir pasyvų, 
ir aktyvų, ir įžvalgą į visa žinančio Dievo visagalybę, ir 
žmogaus laisvės pabrėžimą – netgi tuomet, kai ta laisvė 
Jo valiai priešinga. 

Be žmogaus laisvės nebūtų erdvės prasmingam krikš-
čionio veikimui žemėje – net jeigu tas veikimas yra vien 
malda. Krikščionis, kaip matome iš šių tekstų, egzistuo-
ja atotrūkio, susvetimėjimo būsenoje, iš kurios gelmių 
jis meldžiasi ir siekia Dievo karalystės – santvarkos, 
kurioje Dievas yra karalius ir kurioje Jo valia bus įgy-
vendinama absoliučiai, be išlygų.

Taigi čia matome du politinės struktūros elementus – 
santvarką (režimą) ir galią. Kaip su trečiuoju malda-
vimu, kuris mūsų kalbėjime ateina pirmas: „Teesie 
šventas tavo vardas“? Jis buvo suprastas ir aiškinamas 
įvairiai: kaip persergstėjimas nenaudoti Dievo vardo 
magijos tikslais ir kaip įpareigojimas garbinti Viešpa-
ties vardą.

Tačiau pažvelkime į Viešpaties maldos užsklandą, 
kuri, kaip minėta, išreiškia ankstyvųjų krikščionių, gal 
net Apaštalų, „Tėve mūsų“ skaitymą: „Nes tavo yra 
karalystė, ir galybė, ir šlovė per amžius“. Ši trinarė for-
mulė savo turiniu tiksliai atliepia tris teologinius „Tėve 
mūsų“ maldavimus. Du užsklandos elementai – „kara-
lystė“ ir „galybė“ – tiksliai atkartoja mūsų jau aptar-
tus politiniusteologinius prašymus. Trečiasis, „šlovė“, 
apibendrina ir nurodo į pirmąjį: „Teesie šventas tavo 
vardas“.

Šlovė, δόξα, gloria. Prie šios sąvokos dar teks sugrįžti 
išsamiau. Mums gali būti sunku suprasti, kad šlovės 
kategorija Antikos pasaulėvaizdyje – kuriame sklei-
džiasi ir Naujojo Testamento autorių mąstymas – yra 
neatskiriama politikos sampratos dalis. Šlovė yra politi-
nio veiksmo atspindys politikos lauko veikėjų sąmonėje, 
jų žodžiuose ir veiksmuose. Kartu, kaip argumentuoja 
Giorgio Agambenas, šlovė yra esminė politikos legiti-
mumo sąlyga ir aukščiausia legitimacija. Achiliškąjį 
politiniokarinio veikimo idealą – κλέος ἄφθιτον, „nema-
rią šlovę“ (Il. IX, 413) – atkartoja Ciceronas, kuris savo 
visos politinės veiklos ir gyvenimo tikslą įvardija kaip 
vera gloria. Karaliaus valdžia nėra legitimi be acclama-
tio, viešai išreikšto tautos pritarimo, teigia Agambenas. 
Mėgindami išversti Antikos „šlovę“ į šių dienų politikos 
kalbą, turėtume mėginti į viena apjungti „švelniosios 
galios“, populiarumo ir balsavimu suteikiamo demokra-
tinio pritarimo sąvokas.

Šlovė sudaro trečią politinėsteologinės triados narį; 
melsdamasis „teesie šventas tavo vardas“, krikščionis 
pats dalyvauja Dievo acclamatio, Dievo šlovės skleidi-
me ir tuo būdu Jo, kaip Karaliaus ir Viešpaties, statuso 
įtvirtinime.

Taigi antroji „Tėve mūsų“ dalis kalba apie tris poli-
tines kategorijas – šlovę, santvarką (arba statusą) ir 
galią, – kurios tampa ir teologinį krikščionio santykį su 

Dievu apibrėžiančiomis kategorijomis. Išties šią Vieš-
paties maldos dalį galima skaityti kaip savotišką poli-
tinęteologinę krikščionio „priesaiką“, kuria jis išpažįs-
ta savo dangiškojo Suvereno valdžią ir įsipareigoja ją 
plėsti čia, žemėje.

O kaip su kitomis šios pagrindinės krikščionių maldos 
dalimis – ar politinių motyvų yra ir jose?

Galima būtų ieškoti politinių analogijų pačiam mal-
dos kreipiniui – „Tėvas“ kaip valdovo titulas yra plačiai 
paliudytas (pavyzdžiui, pater patriae titulas suteiktas 
Augustui 2 m. pr. Kr.). Tačiau aišku, kad tai geriau-
siu atveju tebus šalutinė metaforinė gija, kai kalba-
me apie galingą „tėvystės“ vaizdinių lauką Naujajame 
Testamente. Pastebėtina nebent tai, kad kreipime-
si į dangiškąjį Tėvą suponuojama besimeldžiančiųjų 
bend ruomenė: „Tėve mūsų“. Ta bendruomenė, duoda-
ma trinarę politinęteologinę priesaiką antroje maldos 
dalyje, konstituojama kaip savotiškas politinis darinys: 
Dievo tauta.

Lieka paskutinioji „Tėve mūsų“ dalis – keturi asmeni-
niai prašymai: kasdienės duonos ir atleidimo prašymai, 
prašymai apsaugoti nuo pagundų ir nuo pikto. Politinį 
motyvą prima facie juose įžvelgti sunku.

Tačiau paskaitykime toliau. Tolesniame Kalno pa-
mokslo tekste (Mt 6, 14–7, 27) tarp mįslingų prilygini-
mų ir pamokymų kaip melstis, išbarstyti paskirų „Tėve 
mūsų“ maldavimų savotiški išskleidimai, egzegezės. 
Jeigu patys atleisite prasižengimus kitiems, ir jums 
bus atleista, jeigu ne, ne (Mt 6, 14–15). Tai paaiškina 
Viešpaties maldos prašymo „atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“ sąlygišku-
mą. Jį išskleidžia ir paliepimas neteisti, kad nebūtum 
teisiamas (Mt 7, 1–5). Neužtenka šaukti „Viešpatie, 
Viešpatie!“ ir Jėzaus vardu pranašauti, daryti stebuk
lus bei išvarinėti demonus – reikia vykdyti dangiškojo 
Tėvo valią (Mt 7, 21–23; leksika pažodžiui atkartoja 
Viešpaties maldą).

Svarbiausias tarp šių egzegezių yra prašymą „kas-
dienės mūsų duonos duok mums šiandien“ aiškinantis 
paliepimas nesirūpinti nei tuo, ką žmonės valgys, nei 
ką gers, nei kuo rengsis, nei rytojaus diena, kadangi 
visu tuo pasirūpins Dievas, kuris globoja ir padangių 
sparnuočius, ir lauko lelijas (Mt 6, 25–34). „Visų tų da-
lykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, 
kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo 
karalystės ir jo teisingumo, o visa tai bus jums pridėta“ 
(Mt 6, 32–33).

Šitaip aiškinant kasdienės duonos maldavimą, atsklei-
džiama visa paskutinės „Tėve mūsų“ dalies prasmė: 
visus sekuliarius, kasdienius rūpesčius iš žmogaus pe-
rima Dievas. Žmogui nebereikia rūpintis kasdiene duo-
na, savo saugumu ir apsauga nuo pagundų, nebereikia 
rūpintis savo moraliniais (ir ne tik) „įsiskolinimais“ (bū-
tent tai reiškia žodis ὀφειλήματα, lietuviškai paprastai 

„tėVe mūsų“ iR PoLitika
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verčiamas „kaltės“). Krikščionys teturėtų siekti vieno 
dalyko – Dievo karalystės ir Jo teis(ing)umo, o visu kitu 
pasirūpins tos karalystės Karalius.

Kitaip tariant, antrojoje „Tėve mūsų“ dalyje adresuo-
dami Dievui savo svarbiausius kasdienius poreikius, 
krikščionys pratęsia prieš tai, ankstesnėje maldos daly-
je duotą politinęteologinę priesaiką siekti Dievo šlovės, 
karalystės ir valios įgyvendinimo. Kasdieniai „pasau-
lietiniai“ poreikiai – visa tai, kuo žmogus turėtų pasi-
rūpinti pats, – redukuojami į teologinį santykį, maldoje 
pavedami Dievui.

Kaip karys, išėjęs į karo žygį, nebeprivalo rūpintis, 
ką jam valgyti ir kuo apsirengti, taip niekuo tuo ne-
privalo rūpintis ir Dievo karalystės siekiantis krikščio-
nis: viskuo pasirūpins dangiškasis Tėvas. Krikščionis 
išlaisvinamas nuo visos pragmatinių rūpesčių naštos, 
nuo nesaugumo ir nuo pagundos, nuo praeities (kaltės, 

įsiskolinimai) ir nuo ateities nežinomybės. Jo būtis – da-
bartyje, „šiandien“ egzistuojantis teologinis santykis su 
Dievu. Tas santykis įpavidalinamas kaip priesaika dan-
gaus karalystės Karaliui, kuris savo ruožtu „mainais“ 
perima rūpestį savo karalystės piliečiais – tais, kurie 
visų pirma ieško Dievo karalystės ir Jo teisingumo.

Toks politinis „Tėve mūsų“ skaitymas anaiptol nepa-
neigia visų tų dvasinių ir moralinių prasmių, kuriomis 
ši svarbiausia krikščionijos malda atsiskleidė per tuos 
šimtmečius, kai ji buvo kalbama ir apmąstoma. Pasi-
naudodamas tekste neabejotinai esančiomis politinėmis 
kategorijomis ir jas išskleisdamas, šis skaitymas tiesiog 
leidžia iš naujo pažvelgti į labai gerai pažįstamą tekstą 
ir perskaityti jame naujus reikšmių klodus – žengti pir-
mą žingsnį rekonstruojant politinesteologines Naujojo 
Testamento prasmines struktūras.

mantas adomėnas

	

Kas iš tiesų yra ta paslaptingoji, Jėzaus žadėtoji ir Tėvo siųstoji Dvasia Guodėja, Užtarėja, Gaivintoja, 
kuri pučia, kur nori?.. Žinome apie Ją Šventraštyje kalbant, tačiau ar Ji veikia mūsų kasdienybėje, čia 
ir dabar? Kokias dovanas Ji dalija ir už ką? Ar galime prašyti Jos, ko panorėję?.. 

Na, o švenčiant atkurtos Valstybės 100-metį bei Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 
300 metų jubiliejų, Artumoje daug dėmesio skirsime gyvenimo džiaugsmo mūsų Lietuvoje – Marijos 
žemėje – paieškoms, stiprinsime meilę sau, artimui ir Tėvynei!

           su Š Dvasia!

Artuma
Vienintelis Lietuvoje katalikiškas žurnalas šeimai  
ir visiems ieškantiems Dievo bei žmonių artumos 

Kai viskas brangsta – Artuma nebrangsta! Visų 2018-ųjų prenumerata kainuos tik 21 eurą.

Užsiprenumeruoti galima „Lietuvos pašto“ skyriuose arba internetu (prenumeruok.lt, indeksas 5010), 
redakcijoje (Rotušės a. 23, Kaunas, tel. 8 37 20 96 83, 8 673 13 303). 

Artumos 

 

www.artuma.lt
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Klasikinio laikotarpio graikai elegija vadino apraudojimui skirtą 
poetinį kūrinį. Vis dėlto archajiniu laikotarpiu elegijai tiko bet koks 
turinys, išskyrus pašaipų ar obscenišką. Elegijos pasižymėjo tuo, 
kad buvo kuriamos ne hegzametru, kaip epai, o vadinamuoju 
eleginiu dvieiliu (distichu), t. y. viena eilutė buvo hegzametrinė, 
kita – pentametrinė.

Žemiau pateikiami vieni seniausių elegijos pavyzdžių. Abu 
jie karinės tematikos, skirti pakelti kovinei dvasiai ir paskatin-
ti griebtis ginklo. Kalinas buvo kilęs iš Efezo Jonijoje, rašė VII a. 
pr. Kr. viduryje. Savo eilėmis jis ragina mestis į kovą su kimerais, 
atei nančiais nuo Juodosios jūros (tos paslaptingos, jau Homero 
minimos tautos vaizdinys patarnavo garsiajam filmui Konanas 
Barbaras su nepamirštamu jaunu Arnoldu Schwarzeneggeriu). 
Tirtajas VII a. ant roje pusėje ragina spartiečius sutriuškinti jų pa-
vergtų Mesenijos gyventojų sukilimą (Antrasis Mesenijos karas,  
685–670 m. pr. Kr.). 

Legenda priskiria Tirtajo poezijai ypatingą galią. Delfų orakulas 
pataręs Spartai atėniečių prašyti patarimo kaip laimėti. Šie jiems 
pasiuntę prasčiausią savo pilietį – šlubą vaikų mokytoją, bet jo 
elegijos uždegė Spartos kovinę dvasią. Iš šiandienės perspektyvos 
žvelgiant, Kalino ir Tirtajo kūryba neatrodo kaip graikų poezijos 
viršukalnės, tačiau jose esama raiškių ir paveikių vaizdų, taiklių 
posakių, o svarbiausia – aiškios idėjos: karas yra kova dėl savo ša-
lies ir namų, pergalė galima tik tada, kai polio vyrai mūšyje veikia 
išvien ir sergi vienas kitą. Jie jau gerokai skiriasi nuo homerinių 
herojų, dėl savo šlovės kovojančių pavieniui. Mokslininkai disku-
tuoja, kiek realią karinę taktiką atspindi šios eilės, bet aišku, kad 
jos šlovina tokį šaunumą, kuris būtinas kovai rikiuotėje.

Iš senosios graikų kalbos vertė Arnoldas Kazimierėnas (tekstas: 
M. L. West, Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrum cantati, vol. II, ed. 
altera, Oxford: Oxford University Press, 1992).

Jonas Naujokas

KALINAS 

Fr. 1

1Ar dar ilgai gulinėsit? Kada gi, jaunuoliai, atskleisit
 Narsą savo širdies? Šitaip ilgai delsdami
Jūs nesigėdit kaimynų? Nors karas jau visą aplinkui
 Žemę apėmęs, vis tiek manot gyveną taikoj.
...................................................................................
 5Lai kiekvienas darsyk mirdamas ietį išsvies.
Juk gražu ir garbinga už šalį vyrui kovoti,
 Ir už savo vaikus, žmoną teisė́tą, kuomet

GRaikų eLeGijų fRaGmentai

PoeZiJa

Priešas užpuola. Mirtis juk ateis ne anksčiau 
negu Moiros

 Tokį likimą išverps. Nagi, tegul bet kuris,
10Karo vos pradžią paskelbus, į priekį eina ryžtingai 
 Ietį atstatęs pirmyn, širdį – pridengęs skydu. 
Niekaip juk lemta nėra išvengti žmogui mirimo
 Net jei tėvų nemarių būtų jisai giminės.
Juk dažnai iš kovos, pabėgęs nuo gaudesio iečių,
 15Vyras parvyksta namo, bet čia jį užklumpa 

mirtis.
Niekam toks vyras nemielas ir gailesčio nieks jam nerodo,
 Kitą didieji apverks lygiai taip pat kaip maži
Visad juk ilgisi žmonės narsiai pražuvusio vyro,
 Gyvas dar būdamas toks pusdieviui lygus yra:
20Tarsi bokštą jį regi, nes nors ir veikdamas vienas
 Jis padaro ir kas daugelio verta yra.

tiRtajas

Fr. 10

1Dera juk vyrui narsiam, besikaunant dėl tėviškės 
žemių,

 Krist pirmose gretose, gyvastį savo prarast.
Miestą, derlingus laukus yra liūdniausia palikti,
 O sunkiausia dalia – elgeta žmogui patapt,
5Bei su tėvu senu, su motina brangia klajoti,
 Dar ir su vargšais vaikais, bei su teisėta žmona. 
Toks juk nekenčiamas bus visų, pas kuriuos tik atvyktų
 Spaudžiamas skurdo baisaus ir begalinės stokos. 
Giminei gėdą užtraukus ir gerą vardą praradus,
10Jį bet kokia negarbė ir nedorybė lydės.
Šitaip klajojančiam vyrui jau nieks pagarbos 

neparodo,
 Ir neužjaučia taip pat, gailesčio irgi nėra. 
Taigi kovokim aistringai dėl žemės mūsiškės
 Ir galvas padėkim visi dėl savo vaikų.
15Nagi, jaunuoliai, kovokit, šalia viens kito sustoję,
 Baimę nustūmę ir gėdingą bėgimą šalin.
Jūs sužadinkit drąsią bei nirčią širdį krūtinėj,
 Ir su priešu kovoj gývasties jūs nebranginkit.
Mūšio lauke nepalikit senolių, apsunkusiom kojom
20Savo bailiu bėgimu jų nė vienam neleiskit pražūt.
Vaizdas gėdingas, kuomet parkritęs prie kojų 

jaunuolio,
 Tarp priešakinių karių, guli senyvas žmogus.
Kai senoliai anie, žilomis barzdomis, baltaplaukiai,
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 Iškvepia sielas narsias dulkėsna žemės kietos,
25Ir kraujuotus paslėpsnius savosiomis rankomis 

gniaužia:
 Gėda bei atkaru jų nuogumą regėti akims. 
Bet jaunuoliams pritinka netgi šitaip gulėti,
 Kol dar kūnas stiprus spindi jaunystės grožiu. 
Gyvas jis moterims mielas, o vyrams – gražus pažiūrėti;
30Žuvęs kovos priešaky vis dar išlieka dailus. 
Nagi, kiekvienas tegul į žemę įsispiria kojom,
 Lūpą prikanda dantim ir pasiruošia kovai. 

Fr. 11

1Nagi, būkite drąsūs, kol Dzeusas neatgręžė sprando,
 Juk neįveikiamo jūs esat Heraklio vaikai,
Ir nebijokit gausybės karių, nesprukite baĩliai.
 Vyras telaiko stačiai skydą pirmojoj gretoj,
5Panieką gyvasčiai savo terodo, mylėdamas lygiai
 Kères juodosios mirties taip kaip saulės spindžius. 
Juk sielvartingo Arėjo naikinančius darbus pažįstat,
 Esat išmokę gerai prigimtį karo skaudaus. 
Teko jums persekiot priešą, nuo jo reikėjo ir bėgti,
10O jaunuoliai, abi esat išbandę puses. 
Tie, kas išdrįsta tvirtai šalia vienas kito stovėti,
 Pulti kovon artimon, pirmose gretose,
Žūsta būreliais mažais, bet išgelbsti kareivių 

daugybę.
 Amžiams netenka garbės, baimei užvaldžius, bėgliai: 
15Nieks niekada nepajėgtų visų apsakyti nelaimių
 Žmogui kiek atsitiks, jei nedorumo išmoks. 
Juk siaubinga, kuomet tarp menčių̃, iš galo, susminga
 Sprunkančiam vyrui smailė̃, priešo kovoj paleista,
Ir gėdinga, kai kario lavonas dulkėse tįso,
20Įkandin ietgaliui pervėrus kūną kiaurai.
Pėdas lai įspiria žemėn kiekvienas, kiek prasižergęs,
 Ir, atsistojęs tvirtai, lūpą prikanda dantim. 
Tiek šlaunis, tiek blauzdas, taip pat pečius ir 

krūtinę,
 Skydo plataus gaubtumu, te prisidengia karys. 
25Rankoje dešinėje lai krato ietį galingą,
 Kuodą viršum galvos purto baisingą tegul. 
Lai galingus žygius atlikdamas mokosi kautis
 Ir, ginkluotas skydu, te nesibijo strėlių, 
Bet kiekvienas kovos priešaky, smūgiuodamas kardu
30Arba ietim ilga, priešą tegul pražudys.
Pėdą prie pėdos pastačius ir skydą prie skydo 

priglaudus,
 Keterą keteron, dargi šalmą šalman, 
Prie krūtinės krūtinei visai priartėjus lai kaunas,
 Ar su kalaviju, ar su ietim ilga. 
35Jūs, lengvieji kariai, susigūžę kiekvienas po skydu,
 Vienu arba kitu, akmenis svieskit sunkius, 

Ietis išdrožtas taip pat į priešus meskit nutaikę,
 Kur netolies būdami sunkiai ginkluotų karių. 

Fr. 12

1Vyro aš neprisiminsiu ir jam giesmės nepriskirsiu,
 Nei šauniam bėgime, nei imtynių mene,
Net jei Kiklopams prilygs dydžiu ar turės jų stiprumą,
 Trakų Borėją taip pat viršys sparčiu lėkimu,
5Net jeigu bus jis gražesnis ir už stotingą Titoną,  
 Ar Kinirą, taip pat Midą viršys turtu,
Net jei karalius bus jis labiau už sūnų Tantalo, Pelopą
 Ar už Adrastą bukliau jis sugebės pakalbėt,
Net jeigu viską turės, išskyrus mūšio narsumą.
10Vyras juk niekada mūšy netampa taurus,
Jeigu negali iškęsti matydamas kruvinus kūnus,
 Ir, jei stojęs arti, priešo nebando pasiekt.  
Štai kas šaunumas yra ir geriausias atpildas vyrams,
 Bei verčiausia užvis mūsų jaunuoliams įgyt. 
15Bendras juk gėris tiek poliui, tiek liaudžiai, kai 

vyras kiekvienas
 Stovi rikiuotėj tvirtai, laiko pirmąsias gretas.
Niekad toks nepailsta ir, šlykštų bėgimą užmiršęs,
 Tvirtą dvasią taip pat gyvastį stato kovon,
Bei padrąsina žodžiais šalia bestovintį vyrą.
20Tokį tad vyrą kare galim vadinti tauriu.
Greitai jis priešiškų vyrų gretas nežabotas atmušęs,
 Savo uolumo jėga užtvenkia mūšio bangas.
Kritęs pats priešaky mielos gyvybės netenka,
 Šlovę suteikdamas taip – miestui, piliečiams, namams.
25Daugelį kartų prieš tai į krūtinę dūrių sulaukęs,
 Dar daugiau į šarvus, skydo gaubtan vidurin.
Apverkia tokį vienodai senoliai, taip pat ir jaunimas,
 Prislėgtas miestas išvien būna skaudžios netekties,
Kapas šio ir vaikai tarp žmonių visų pagarsėja,
30Dar ir vaikų vaikai, būsimos kartos po jo. 
Gero vardo, šlovės jau jis niekada nepraranda.
 Būdamas net po žeme tampa visiems nemariu,
Tas, kas Arėjo nuožmaus yra kovoje pražudytas,
 Kai stovėjo tvirtai dėlei šalies ir vaikų.
35Jeigu žuvimo išvengia, nupelnančio gedulą ilgą,
 Ir iškovoja kare šlovę didžiulę ginklu, 
Garbina tokį visi – vienodai jauni ir senoliai,
 Ir malonumų dar daug vykstantį lydi Hadan.
Sendamas tampa svarbus tarp piliečių, ir niekas ne

siekia
40Jo garbingumą įžeist, ar teisingumą paneigt.
Vietą visi jam užleidžia: ar būtų už jį kas jaunesnis,
 Amžiaus jei to paties, netgi už jį vyresni.
Vyras kiekvienas lai bando pasiekti šaunumo 

viršūnę
 Ir lai narsumas kare niekad jo neapleis.

GRaikų eLeGijų fRaGmentai
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naisių herbas 

Tai, kad išvyka į Naisius buvo surengta vasarą, netu-
rėjo nei ironiškos, nei jokios kitos simbolinės reikšmės. 
Tačiau nutiko būtent taip: dviem automobiliais į Nai-
sius žurnalo Naujasis Židinys-Aidai redakcijos organi-
zuota ekspedicija atvyko šių metų birželio 16 d. Rytas 
dar buvo vėsus, pakeliui išgerti kavos lauko kavinėje 
sustoję ekspedicijos dalyviai gūžėsi nuo žvarboko vėjo 
gūsių, tačiau netrukus iš giedro dangaus ėmė plieksti 
kaitri saulė, skaidriai ir ryškiai apšviesdama Naisių 
kaimo panoramą.

Įvairiais jausmais ir nuotaikomis apipinti pasakoji-
mai apie Naisius, kaip išskirtinę vietą, sklandė jau kurį 
laiką, tačiau tik Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai 
laimėjus Seimo rinkimus ėmė rodytis, kad tai nėra ar 
jau nebėra vien kultūrinė keistenybė, asmeninė ambici-
ja, komercinisturistinis projektas. Galbūt nauja šalies 
gyventojų traukos vieta siūlo tai, kas atspindi, o gal ir 
įkūnija gilesnius ir bendresnius mentalinius, dvasinius 
ar bent psichologinius klodus? Net jei tie klodai įsivaiz-
duoti, išgalvoti, padirbti, daug kas jais žavisi, stebisi, 
priima kaip savus. 

„Savo“ ir „svetimo“ ar „Kito“ skirtis galbūt tapo pa-
grindiniu akstinu pažvelgti į Naisius rimtu analitiniu 
žvilgsniu: kodėl tai, kas atrodo kaip netikra, lėkšta, 

naisių ciViLizacija

juokinga, svetima, daugybės žmonių yra priimama kaip 
tikra, gilu, rimta ir sava? Naisiai – nebūtinai tai įsisą-
moninus – atrodė kaip mįslinga, periferijoje įsikūrusi 

miniatiūrinė, lyg iš kaladėlių 
sudėliota karalystė, būtum 
galėjęs beveik lažintis, kad ją 
juosia kuo tikriausia mūrinė 
siena. Tačiau staiga ši žaisli-
nė naivi karalystė pretenduo-
ja tapti simboliniu visos Lie-
tuvos centru, tyro, gražaus, 
doro ir ramaus gyvenimo pa-
žado išpildymu.

Todėl pirmasis, natūraliau-
sias ir paprasčiausias, bet 
svarbiausias tikslas suburti 

ilgamečius NŽ-A autorius (profesionalius analitikus, 
mokslininkus) vykti į Naisius buvo pamatyti savo aki-
mis, užmegzti tiesioginį santykį su ta fizine, kultūri-
ne ir socialine erdve, patirti ir išgyventi, užduoti sau 
klausimus ir įveikti išankstinius atsakymus. Vien iš 
to, kas jau pasakyta, aišku, kad būta nemažai intelek-
tinio skepsio ir net lengvo nerimo, kuris buvo slepiamas 
įprastais juokais, kad ekspedicijos dalyviams reikėsią 
maskuotis, idant nebūtų atpažinti (išskyrus vyr. re-
daktorių, kuris, anot kolegos spec. redaktoriaus, atrodo 
kaip „toks bičelis iš Vilniaus, sulysęs, sakys, gal koks 
veganas ar narkomanas“). Tačiau daug daugiau būta 
vaikiško smalsumo ir atvirumo: būtinai turime aplan-
kyti visas lankytinas vietas, būtinai turime užsakyti 
gidą ir išklausyti visą pasakojimą, būtinai turime užeiti 
į vietos kavinę ir paragauti bandelių ir t. t. Pagaliau bū-
tinai turėjome atsisėsti prie parduotuvės ir, laižydami 
ledus, skaičiuoti, kiek prieš pietų metą girtuoklių ateis 
pirkti alkoholinių gėrimų.

Antrasis tikslas galėjo likti ir (ilgai) neįgyvendintas, 
jei nebūtų visu pajėgumu paleisti redaktoriško autorių 
persekiojimo įgūdžiai: Naisiuose praleistos vienos die-
nos įspūdžius ir patirtį ramiai apmąstyti ir struktūriš-
kai reflektuoti, t. y. ištirti Naisių istoriją ir dabarties 

tema: civiLiZaciJos

šiame NŽ-A numeryje skaitytojams siūlome redakcijos sureng-
tos tiriamosios ekspedicijos ir papildomų akademinių ir žur-
nalistinių tyrimų metu surinkta medžiaga pagrįstų esė pluoštą 
apie naisių civilizaciją. jose susitelkta į šios civilizacijos pama-
tinius bruožus, prielaidas ir formas, neskiriant dėmesio ryškiau-
siems, žurnalistiškai jau ne kartą aptartiems reiškiniams (pvz., 
tV seria las). tekstų autoriai: istorikas, rašytojas ir žurnalistas 
dr. tomas Vaiseta, istorikas, kritikas ir žurnalistas dr. nerijus še-
petys, ekonomistė, analitikė ir viena Livinn savininkų dr. Guoda 
azguridienė, literatūrologas, tekstologas ir Bažnyčios istorikas 
prof. dr. Paulius V. subačius, filosofė, idėjų istorikė ir sovietolo-
gė dr. nerija Putinaitė. nuotraukų autoriai: subačius ir Vaiseta. 
už konsultacijas ir įžvalgas rengiant šį niekieno nefinansuotą 
tyrimą dėkojame ir dr. marijai drėmaitei, dr. arūnui streikui, 
dr. norbertui Černiauskui, dr. Laurai Prascevičiūtei.

ĮžanGa: aPie naisių eksPediciją

Tomas Vaiseta
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pavidalus, ambicijas ir jų realizacijos formas, įvertinti 
senąją ir naująją erdvės architektoniką (aktualizuotus 
paveldo ir kuriamus naujus objektus, ne tik kultūri-
nius ir turistinius, bet ir laisvalaikio ar ūkinės veiklos, 
pavyzdžiui, žirgyną, keramikos dirbtuves), išnagrinėti 
čia kuriamą ir palaikomą mitą, iš jo kylančius ar su juo 
susijusius naratyvus, užčiuopti ir apmąstyti šios vietos 
etosą, dvasią ir atmosferą.

Medžiagos apie Naisius (internetu ir kitais kanalais 
pasiekiamos) yra apstu ir nenuvykus į pačią gyven-
vietę. Tačiau buvimas ten yra visai kas kita nei žinios 
čia. Tai, kas prieš kelionę atrodė logiška ir kone savai-
me suprantama, atsidūrus Naisiuose pradėjo trūkinėti 
(vieno ekspedicijos dalyvio žodžiais: „Mes nieko nepa-
rašysime, čia kažkokia nesuvokiamybės schizofrenija“), 
o po kelionės ėmė visai prarasti bet kokį aiškumą. Štai 
Naisių istorija, atrodžiusi turinti gilias šaknis, pradėjo 
skęsti miglose – kas ir kada ten iš tiesų radosi, gyveno, 
nyko? Arba kitas klausimas – kas valdo Naisius (ar 
net tiksliau paklausus – kam jie priklauso?): turtingas 
verslininkas ir Seimo Kultūros komiteto pirmininkas? 
koncernas? per rinkimus išrinkta valdžia? baltų die-
vybės? O gal net svarbiau būtų užklausti iš esmės: ar 
Naisiuose esama gyvenimo anapus to, ką aprėpia jų šei-
mininkas? Ar yra verslų, kitokios darbo ir laisvalaikio 
veiklos, kuri nebūtų įkurta, inicijuota ar remiama agro-

koncerno? Ar įmanomas gyvenimas Naisiuose anapus 
Naisių karalystės?

Nėra lengva nemistifikuoti šių klausimų ir išlaikyti 
šaltą, blaivų protą, kai pati vieta tarsi tam ir sukurta, 
kad skleistų paslaptį ir magiškai užvaldytų protus bei 
jausmus, kai vietos gyventojai apie (per)kuriamą erdvę 
su jos mitologiniais pasakojimais ir pragmatiškomis 
paslaugomis kalba perdėtai atsargiai ir pernelyg pato-
siškai, kai (ir čia vėl cituoju vieną ekspedicijos dalyvių) 
„pats Karbauskis yra slapta informacija“. Kai vieną 
akimirką netikėtai buvome demaskuoti nesą eiliniai 
turistiniai svečiai, kad už mūsų smalsumo ir atidaus 
klausymosi slepiasi rimtesni siekiai nei vienadienis ža-
vėjimasis, supratome, kad juokai apie būtinybę mas-
kuotis turėjo rimtą pagrindą. Ekspedicijos klaidžiojimą 
po Naisius imta iš tolo stebėti, „atsakingi asmenys“ 
kuždėjosi tarpusavyje, kaži kam skambino ir bent porą 
kartų pribėgo dar kartą perklausti, kas mes ir ko mums 
reikia. Šie mūsų įtarimai gali būti tik klaidingi vaiz-
duotės vaisiai, sunokinti tos paranojiškos atmosferos, 
kuri vos patekus į Naisius mus apsupo, kurios liekanas, 
spėju, kiekvienas jaučiame savy iki šiol ir kuri mums 
tebešnabžda: „Aš žinau, ką veikei aną Naisių vasarą“. 
Tačiau tą vaizduotę kurstė nepatiklios žmonių akys ir 
suvaržyti balsai, lyg jie bijotų užsitraukti iš medžio iš-
drožtų ir čia pat sudurstytų pagonių dievų rūstybės.

tomas Vaiseta

NŽ-A tiriamoji ekspedicija atvyko į naisius. 2017-06-16. Čia ir toliau, jei kitaip nenurodyta, fotografijos iš ekspedicijos archyvo
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Prieš dalydamasi įspūdžiais visų pirma norėčiau pakal-
bėti apie išankstines nuostatas. Žinia, kad neretai jos 
nuspalvina mūsų įspūdžius sodriau nei pamatyti da-
lykai, sutikti žmonės ar tos dienos oras. Kadangi daug 
proto darbininkų valstiečių žaliųjų ir asmeninę Ramū-
no Karbauskio veiklą vertina kritiškai, neturėtų stebin-
ti išankstinis skepsis tų, kurie šių metų birželį prisiren-
gė Naisius apžiūrėti iš arčiau. Juk prasminga pažinti 
aplinką asmenų, kurie ją formuoja mums visiems. Iš 
paukščio skrydžio atrodo vienaip, o žeme vaikštant gali 
matytis kitaip. Taigi smalsumas ir kritiškumas – pa-
grįsti ir dėsningi.

Pati sau turėjau ir slaptų nekritiškų lūkesčių, kurių 
nelabai kolegoms ekspeditoriams pasakojau. Nes, ma-
tyt, iš visos kompanijos turiu daugiausia sentimentų 
gamtai, kaimui, tautosakai, tradicijoms – vertybėms, 
kurias valstiečiai buvo iškėlę it vėliavą rinkimuose. 
Tačiau jos vos tik šiems laimėjus smarkiai apsinešė 
absurdo žiedadulkėmis, keliančiomis masinę alergi-
nę slogą. Man tie dalykai yra svarbūs ir toliau, todėl 
turėjau nedidelę viltį, kad Naisiuose jie yra daugiau 
ar mažiau sėk mingai puoselėjami. Toliau jau reikėtų 
pacituoti liaudišką posakį apie viltį ir motiną, bet ir  
taip aišku. 

Naisiai yra toli nuo Vilniaus. Ne tik kilometrais skai-
čiuojant – iki pajūrio juk irgi toli važiuoti, bet ten nusi-
gavus taip nebeatrodo. Ir nėra tai kaimo ir miesto skir-
tis, nes tenka matyti daug kaimo vietovių visais metų 
laikais, tik jos neatrodo tokios tolimos. Gaila, nesu tuo-
se kraštuose buvusi prieš 10 ir 20 metų, idant galėčiau 
palyginti laike, bet šiandien Naisiai man yra toli nuo 
to, ką aš pažįstu Lietuvoje. Labiausiai jie man priminė 
Juknaičius – buvo toks pavyzdinis kolchozas sovietų 
laikais. Lankiausi ten renginyje kokiais 1992 m. De-
talių nepamenu, įstrigo tik kvapas ir nemalonus mau-
dimas nugaroje, panašus į sukylantį pagalvojus apie 
sovietinę armiją, vaikų internatus, privalomus medi-
cininius patikrinimus ir pan. Tas vietas, kur žolė tvar-
kingai nušienauta, takeliai išravėti, baltos linijos nu-
braižytos ir nesijaučia jokios šilumos. Naisiuose, kaip 
ir tada seniai Juknaičiuose, man labiausiai įstrigo žmo-
giškos šilumos ir žmogiškai spontaniško, nesutvarky-
to gyvenimo ženk lų trūkumas. Pavyzdinis kolchozas 
toks, matyt, ir turėjo būti, bet Naisiai juk visai kitaip  
pristatomi.

naisių oBjektai

Lankytinų objektų sąrašas kaime didelis. Jau vien 
dėl to smalsu patikrinti. Iš jų man patiko du. Tai inkilų 
muziejus – gal paties Ramūno Karbauskio ar kito gyvo 
ir paukščiams neabejingo žmogaus pašefuotas? Palei 
takus miestelyje sukelta daug įvairių inkilų ir šalia 
stenduose vaizdžiai paaiškinta, kam koks inkilas skir-
tas. Paukščiai juose gyvena, tad, manau, ne mano vie-
nos subjektyvia nuomone projektas yra vykęs – įsiliejęs 
į gyvenimą ir turi edukacinę vertę. Geras sprendimas 
pasirodė ir Naisių lauko estrada (jei nekreipsime dėme-
sio į pretenzingą pavadinimą „Baltų arena“) – išgaubtas 
iš vidaus pylimas su trumpai nupjauta žole. Turėtų būti 
lengvas prižiūrėti ir nebrangus atviras statinys, tinka-
mas patiems įvairiausiems renginiams. Tik sėdėti ant 
šlaito turėtų būti nekas, kai lyja ir šlapia.

Visi kiti objektai, švelniai tariant, keistoki. Pirmoji, 
visai prie centrinio muziejaus pastato, yra Saulės aikš-
tė. Buvau mačiusi jos nuotrauką iš viršaus – atrodė ge-
rai. O šalia vaikščiodama nelabai ką pastebėjau, žvilgs-
nis slydo paviršiumi į tolį. Sakyčiau, nevykusiai erdvėje 
realizuotas plokščias piešinys. 

Toliau takelis veda pro Žolynų muziejų. Iš šio objekto 
šio to tikėjausi. Mat augalus mėgstu ir galiu ilgai vaikš-
čioti po parkus apžiūrinėdama senus, gražius ar kitaip 
išskirtinius medžius bei gėlynus. Nors stovėjau šalia, 
bet lenta su aprašais labiau traukė dėmesį nei gyvas 

aRBatinė, dieVai iR tRiušiai

Guoda Azguridienė

kolchozo „už taiką“ laikų simboliniai ir ūkiniai reliktai naisiuose

aRBatinė, dieVai iR tRiušiai
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Guoda azGuRidienė

objektas. Buvo vasara ir daug augalų žydėjo, bet Baltų 
žolynų muziejus atrodė labai jau kukliai. Ir augalų rin-
kiniu, ir apimtimi, ir gėlyno estetika. Aplink triūsė daug 
gėles ravinčių moterų, bet sodininko rankos nesijautė. 
Mano dažnai lankomų Anykščių apylinkių kaimuose 
tokių „žolynų muziejų“ privačiuose kiemuose – nors 
tvenkinį tvenk. Lenkia ir augalų įvairove, ir įdomiais 
sprendimais. Tik stendai su užrašais neiškabinti.

Kalnelis vardu Alkos kalnas apgyvendintas senovės 
lietuvių dievų skulptūromis. Neturiu kompetencijos 
svarstyti apie jų parinkimo kriterijus ar vaizdavimo 
būdą. Tačiau man jie labai nedieviškai (netgi nežmogiš-
kai) formalūs pasirodė. Stulpai ir tiek. Gali sakyti, kad 
ne mano dievai, tai ir nepatinka, bet manyčiau, kad čia 
suveikė ta pati formalumo dominantė – kažkas užsakė 
pastatyti dievų skulptūras, tai kitas kažkas ir pastatė. 
Pas liaudies meistrus privačiuose kiemuose esu mačiusi 
gerokai dailesnių ir įtaigesnių.

Tarp lauko estrados ir kalnelio stiebėsi didžiuliai 
skardiniai žalčiai. Objektų sąraše jie nurodyti kaip Ka-
rališkųjų žalčių šeimyna. Pagal peizažo mastelį gal ir 
proporcingi, bet kraupoki. Nenorėčiau gyventi šalia sto-
vinčiuose namuose. Jaukumo tikrai neprideda, o visiš-
ku abstrakčiu menu ar menu su razinka (kaip garsioji 
Vilniaus „Krantinės arka“) nepavadinsi. Bet fotografuo-
jami iš toli gali sudaryti įspūdį.

Už kalnelių su dievais ir pakalnių su žalčiais telkšo 
tvenkinys. Tvenkinyje – sala, į kurią tuo metu keletas 
vyrų statė tiltą. Muziejaus gidė minėjo, kad sala vadinsis 
Meilės, o joje bus paleisti gyventi triušiai ir jiems dar bus 
pastatyti nameliai. Nuskambėjo kaip vėlyvasis kolchozi-
nis folkloras. Bet dabar, matau, interneto svetainėje už-
rašyta „Triušių sala“. Matyt, triušiai laimėjo prieš meilę.

Labiausiai nuvylė arbatinė. Kai planavome kelionę, 
kolegos pietums buvo nužiūrėję apylinkėse kažkokią 
dvaro (medžiotojų) užeigą. Galvoju, man tai netiks, bet 
juk bus Naisiuose arbatinė. Joje tikrai galėsiu gauti bent 
kokios grikių košės su kefyru ar naminio pyrago su ar-
bata. Įsisvajojau. Arbatinėjebufete buvo pilstomas kava 
vadinamas birzgalas ir arbata tokio nuvalkioto pavadi-
nimo, kurio geros arbatos mylėtojai net garsiai netaria. 
Galiu suprasti, kad kai kam žalčiai ir dievai patinka, kai 
kam nepatinka, kai kam sala su triušiais ir jų nameliais 
skamba romantiškai arba tiesiog smagu vaikams triu-
šius parodyti. Bet ta arbatinė į jokius geranoriško požiū-
rio rėmus netelpa. Šalia „žolynų muziejus“ su vaistiniais 
augalais, o negalima turėti ramunėlių, mėtų ar melisų 
arbatos? Juk ne sencha ar puerho tikimės. Apie tai, koks 
(ne)buvo maistas, net kalbėti nėra ko. Kelios bandelės 
su dešrelėmis ir vieno gamintojo šokoladai. Eilinė eilinio 
bažnytkaimio mugė galėtų pasidalinti „gerąja praktika“ 
ir aprūpinti arbatinę bent minimaliu asortimentu. Juo-
lab kad pirkėjų būtų – į muziejų nuolatos sruvo ekskur-
sijos. Kas steigė tą arbatinę, matyt, neturėjo supratimo 
nei apie arbatą, nei apie maistą, nei apie verslą. Įdomu, 
ar Ramūnas Karbauskis ten yra lankęsis?

 Pradžioje buvo keista, kodėl miestelyje tiek daug mu-
ziejų. Po to kilo mintis, kad čia, matyt, alibi dėl statiš-
kumo. Muziejaus objektas gali būti ir negyvas: sustab-
dytas, nufotografuotas tinkamu rakursu, aprašytas, 
priklijuotas ir pakabintas. Tačiau šiais laikais ir muzie-
jai tokie nebebūna, taigi alibi nepasiteisino. Tiesa, arba-
tinė muziejumi nesivadino. O pagal asortimentą galėtų.

Apibendrinant įspūdžius – jei Naisiai yra gyvenimo vi-Baltų žolynų muziejus. stendas

Baltų žolynų muziejus. fragmentas
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Kai dovanotas arklys pastatomas priešais valstybę vai-
ruojantį vežimą, į dantis nepažiūrėti būtų klaida. Ra-
mūnas Karbauskis yra LR Seimo Kultūros komiteto 
pirmininkas, taigi būtent kultūros dalykams labiausiai 
angažavęsis. Būtų naivu manyti, kad jis turės kokią nors 
kitokią kultūros sampratą, nei kad įgyvendino Naisiuo-
se. Ir, matyt, mano, kad įgyvendino labai sėkmingai, 
todėl ir valstybės mastu teigia, jog nemokami teatrai, 
muziejai ir kiti renginiai yra kelias, kuriuo mes tapsime 
kultūringi. Prielaida galėtų būti plėtojama turint omeny-
je geriausių teatrų ir muziejų veiklos pavyzdžius. Tačiau 
prieš akis matant negyvą plakatinę muziejaus sampratą, 
idėja atrodo labai prasta. Dar prasčiau ji atrodo žinant, 
kad muziejai, nepaisydami itin skurdaus jų finansavimo, 
sparčiai keičiasi būtent gyvumo ir aktualumo linkme. Jie 
tampa interaktyvūs, integruoti į gyvenimą, jie tampa gy-
venimo dalimi. Taigi ir jie toli palieka Naisių viziją. 

ką šiais Laikais Veikia mecenatai?

Anksčiau mecenatams buvo paprasčiau: jie funduoda-
vo bažnyčias. Jas meistrai pastatydavo puikias, žmonės 
ten rinkdavosi sielos reikalais, o amžininkai bei atei-

aRBatinė, dieVai iR tRiušiai

zija, tai ji visai ne nauja. Tik šiek tiek paturbinta pavyz-
dinės kolūkinės gyvenvietės versija. Joje tvarkinga, nėra 
šiukšlių, yra lankytinų objektų, žmonės gauna nemoka-
mų pramogų. Bet jokiomis kūrybinėmis galiomis – nei 
inovatyviomis moderniomis, nei tradicinėmis krikščioniš-
komis, nei atgaivinamomis pagoniškomis – nė nedvelkia.

kuLtūRos samPRata naisiuose iR už jų

Jei Naisių objektai būtų tik turtingo žmogaus noras 
sukurti šį bei tą aplink save, sakyčiau – tai jo asmeni-
nis reikalas ir nė nemanyčiau apie tai rašyti. Teisingai 
pastebi Karbauskį užsistojantys menininkai: Lietuvoje 
mecenatų nedaug, todėl visi esantieji verti pagyrų. Vie-
na vertus, taip. Vietinis mecenatas leidžia gyvuoti tam 
tikram ratui menininkų, kurių veiklą jis finansuoja. Me-
nininkai turi veiklos, o bendruomenė – reginių. Bend
ruomenės juk nori renginių už dyką. Kadangi už dyką 
nieko nebūna, tai dažnai jos sutinka išlaikyti paklus-
numo santykį su tuo, kuris duoda. Ir tai tampa norma. 

Čia įkišiu trigrašį apie ekonomiką, nes ji yra mūsų kul-
tūros dalis. (Kam ekonomika yra kultūros priešprieša, 
prastus vadovėlius skaitėte.) Apie ekonomiką visiems 
norisi išgirsti, mat labai turtingas ir verslus žmogus 
Naisius... ką daro? Globoja? Formaliai miestelis nėra jo 
nuosavybė ir formaliai jis nėra vadovas. Bet faktiškai 
valdo ir tuo visa ekonomika nusakyta. Žmonės dirba 
Karbauskio versluose arba jo įsteigtose visuomeninėse 
veiklose ir ten gyvendami maloniai naudojasi tų verslų 
ir veiklų sukurta infrastruktūra: švara ir tvarka, sporto 
kompleksu, muziejais, žemaitukų žirgynu, kultūriniais 
renginiais. Bet jokio kito versliuko aplink nepavyko įžiū-
rėti. Sakysite, tokioje mažoje gyvenvietėje nelabai jam ir 
erdvės yra. Tačiau nepamirškime lankytojų! Tikrai galė-
tų būti vietinių prakutusių gyventojų įsteigta arbatinė, 
užeiga, viešbutis (gūglas jokių apgyvendinimo pasiūly-
mų nerodo). Netgi keramikos meistras minėjo, kad pa-
talpas jam Ramūnas davęs. Duoti yra žmogiškai gerai, 
ir net ekonomiškai duoti pasiteisina, kai duodama laiku 
ir vietoje. Tačiau jei gavimas už dyką tampa norma, tai 
jokia ekonomika nesivysto. Nes jai reikalinga grupė sa-
varankiškai kuriančių, bendradarbiaujančių, konkuruo-
jančių ir iš savo verslo išsilaikančių žmonių.

Grįžtant prie siauresnio kultūros supratimo, vertėtų 
turėti omenyje, kad ne visi reginiai yra kultūra, kartais 
tai tiesiog pramoga. Nevertindama, koks tai menas, 
pramoga ar šiaip reginys, manau, kad kiekvienas lais-
vas savo pinigus dalinti kam tik nori. Net jei tas menas 
kitiems atrodytų dėl kokių nors (idėjinių, kokybinių ar 
estetinių) kriterijų nepriimtinas. Nes dovanotam arkliui 
į dantis nežiūrim. Tačiau tik tol, kol tas arklys nepasta-
tomas tempti didesnio vežimo už tą, kurio keleiviai su-
tinka važiuoti, kur juos veža. Už nupjautą gazoną, švie-
žiai uždažytus riboženklius ir nemokamus renginius.

Įėjimas į arbatinę, įsikūrusią naisių vasaros teatro ir 
bendruomenės kultūros rūmuose
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nančios kartos su dėkingumu mini dosniuosius už indėlį 
į mūsų kraštiečių šviesesnį gyvenimą ir už tą grožį, kurį 
šiandien galime stebėti. Kiti turtingieji (kaip kad Naisių 
ponas Zubovas XIX a. pabaigoje) rėmė mokyklas: pradi-
nes, vidurines, muzikos, amatų, menų ir pan. Galima sa-
kyti, kad tai buvo pragmatinis aktas – to meto „pramo-
nininkams“ reikėjo kvalifikuotos darbo jėgos ir jie į tai 
investavo. Šiandien pramonininkai taip pat daug kalba 
apie naujų įgūdžių prikaupusių darbuotojų poreikį, bet 
į naujoviškai mokančias mokyklas investuoti neskuba. 
Turi svarbesnių vietų pinigams padėti. Bažnyčias bere-
mia vienetai, ir tie patys nelabai reklamuojasi.

Panašu, kad kultūra yra viena patraukliausių sričių 
šiandienos mecenatams. Ir tai suprantama: investicija 
apibrėžta ir nelabai nuo valdžios kaprizų priklausoma. 
Jei turi, pavyzdžiui, meno kolekciją ar išlaikai teatro 
trupę, valdžia tau su savo kintančiomis vizijomis ge-
rokai mažiau gali pakenkti nei privačiai vystomai mo-
kyklai, universitetui ar kitam į visuomenės gyvenimą 
labiau integruotam projektui. 

Esama dar vienos mecenavimo formos – ugdyti kitus 
verslininkus, sukuriant jiems veikti palankesnę nei 
nacionaliniu mastu terpę, kad ir savo mieste ar savi-
valdybėje. Arba investuojant į pačius verslus. Pirmuoju 
reikalu galėtų ir turėtų užsiimti politikai, aukodami ne 
pinigus, o labiau laiką, jėgas ir reputaciją, nes palankios 
verslui aplinkos kūrimas nėra tai, už kurią žmonės ren-
ka merus bei premjerus. Jie žmones renka už dovanas 
ir reginius: tai puikiai supranta ir Viktoras, ir Ramū-
nas. Tik, kaip matyti, Viktoras daugiau populiarumo iš 
to pasigamino. Su mecenatyste tai nelabai ką turi bend
ra, nors žmonėms kitaip atrodo.

Investicijomis į patį verslą užsiima vadinamieji verslo 
angelai ir manyčiau, kad ilguoju laikotarpiu tai visuo-
menei naudingiausia mecenatystė, nors paėmus atski-
rai paremtus projektus, jie gali pasirodyti perdėm de-
talūs ar technologiški. Tačiau jie kuria verslo ugdymo 
precedentą, kuris turi šansų tapti tradicija. Tokių rė-
mėjų pavardės nebūna išrašytos ant muziejų, galerijų, 
mokyklų ar kitų pastatų lentelių. Kas, žinia, trukdo me-
cenuojant nušauti du zuikius: patenkinti savo asmeninį 
(egoistinį) pasaulio perkūrimo poreikį ir duoti ką nors 
kitiems. Būtent tas pasaulio perkūrimo poreikis, man 
regis, yra pagrindinis motyvatorius mecenatų, kurie 
kuria įvairius „centrus“, „muziejus“, „parkus“ ir kitus 
fizinius pasaulius su tam tikrais objektais, galinčiais 
pritraukti lankytojus. (Neturintieji pinigų šį poreikį pa-
tenkina nuolat kurdami vizijas ir strategijas, kurių net 
neketina įgyvendinti.) 

Jei lyginsime Ramūną Karbauskį su kitu savo pasau-
lio kūrėju – Visuomenės harmonizavimo parko, Megos, 
Banginių, Žinių radijo, Senukų savininku Augustinu 
Rakausku, tai ir čia Karbauskis pralošia. Remiantis 
2016 m. Lietuvos turtingiausių žmonių dvidešimtuku, 

turto abu turi labai panašiai: Rakauskas Lietuvoje aš-
tuntas, Karbauskis dešimtas. Bet pastarojo sukurta 
pavyzdinė gyvenvietė gerokai atsilieka užmoju ir eko-
nominiu gyvybingumu nuo Vaizgakiemio (ten įsikūręs 
Visuomenės harmonizavimo parkas). Tiesa, ir Naisiuo-
se, ir Prienų rajone esančiame harmonizavimo parke 
dalyvauja žirgai, koncertai, baseinai, jaunimo stovyklos 
ir nemokami renginiai šeimai. Atsilieka ir perspektyvu-
mu: Rakauskas verslą didele dalimi yra perdavęs vai-
kams. Perduoti verslą vaikams nėra taip elementaru, 
kaip galėtų atrodyti. Jis reikalauja gebėjimo bendradar-
biauti su savo šeima. Ir jau visai Naisių projektas kaip 
mecenavimo pavyzdys pralaimi Viktoro ir Danutės But-
kų modernaus meno muziejui „MO“. Ne dėl to, kad šis 
meniškesnis, o dėl to, kad yra sumanytas būtent kaip 
bendradarbiavimo ir telkimo erdvė, kas duoda pagrindą 
įtraukti kitus žmones, suteikia projektui gyvybingumą 
ir tęstinumą.

Kaip jau minėjau, dovanoto arklio dantys nebūtų 
mūsų reikalas, jei dovanotojas nesiektų politinės lyde-
rystės ir jos neturėtų. Normalioje visuomenėje esama 
įvairiausių kūrėjų bei jų kūrinių, net jei jų kūriniai la-
biausiai primena paminklus sau patiems (ne visi gi kaip 
Puškinas eilėm sudėti gali). Tačiau kai valdančiosios 
partijos, subūrusios masę rinkėjų po naujoviško valdy-
mo vėliava, vadovas nesugeba įkvėpti gyvybės ir paduo-
ti meškerės net mažam miesteliui, tai kaip gali tikėtis, 
kad jam tai pavyks nacionaliniu mastu? Juk valstiečiai 
laimėjo su profesionalumo vėliava. Politiškumą paneigė 
žodžiais, profesionalumą darbais. Ir mecenatystę man 
čia sunku įžiūrėti.

kolchozo laikų buvusios parduotuvės pastatas
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...piešia velionis [Zigmas Gėlė] nuobodų, 
bevarsį Naisių bei apylenkių vaizdą...1

Šilta vasaros diena Naisiuose yra geriausias laikas pa-
justi, kad atvykote į Trumeno šou2 – nerūpestingų ir 
laimingų žmonių gyvenvietę, kurioje iš kelių kampų 
jus nuolat stebi dievų akys. Tik nuo įtarumo laipsnio 
priklausys, ar dėl to pasijusite nejaukiai. Palankiai nu-
siteikusius tie žvilgsniai palydės kelių kilometrų ilgio 
taku per aikštes, muziejus, poilsio zonas ir šventvietes, 

kol šiek tiek pavargę gerieji Lietuvos žmonės paklausys 
nemokamo koncerto ir palaimingai užsnūs statistus 
atgal į kasdienybę išvežančiame autobuse. Blaivesnės 
galvos, priešingai, dairysis draperijų, už kurių galima 
pamatyti dumples, pučiančias svaiginantį kolchozo, 
meninių ambicijų, verslumo ir prietarų dvasios mišinį 
į ryškiai nušviestą serialo sceną.

Kaimo gyventojai esą „patys – vos per keletą metų – 
susikūrė gyvenimą, kurį drąsiai galima laikyti sektinu 
pavyzdžiu“. Cituojamo reklaminio teksto autoriai su-
pranta, kad tai skamba nelabai įtikinamai, tad skuba 
paneigti: „[j]okio stebuklo. Truputis asmeninės iniciaty-
vos, tarpusavio supratimo ir palaikymo, dėmesio kraš-
to tradicijoms bei tikrosioms žmogiškoms vertybėms“3. 

naisių etosas iR dVasios

Paulius Subačius

1 kazys Puida, „a.†a. zigmas Gaidamavičė“, in: Lietuvos žinios, 
1913-01-15 (28), p. 3.

2 The Truman Show, Paramount Pictures, 1998, rež. Peter Weir.
3 http://www.mazojikultura.lt, išskirta mano, – P. S.

skulptūrinė kompozicija „karališkųjų žalčių šeimyna“. Vilius Puronas, 2016

naisių etosas iR dVasios
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PauLius suBaČius

Iniciatyvos ir t. t. centrinis subjektas čia kukliai nuty-
lėtas, tačiau Ramūnas Karbauskis žvelgia iš pirmo-
jo puslapio kiekviename pusmetinio laikraščio Naisių 
žemė numeryje4. Nuotrauka su karūna, kurią 2016 m. 
nuolat eksponavo žiniasklaida, nėra atsitiktinis papa-
racių kadras – šis atvaizdas krinta į akis vos įžengus į 
Naisių kultūros centrą.

Keturios daugiausia iš fotografijų sukonstruotos erd
vės jo antrame aukšte – Naisių žemės istorijos muzie-
jus. Pavadinimas signalizuoja analogiją su tokiomis 
istorinėmis kategorijomis kaip „Nalšios žemė“, „Upytės 
žemė“, „Šiaulių žemė“5. Tačiau nuo archeologijos ir ke-
lių kraštotyros ekspozicijoms būdingų etnografinių bei 
istorinių6 dalykų greitai peršokama prie teatro, serialo, 
žirgyno ir režisieriaus Mindaugo Karbauskio sceninių 
trofėjų7 vitrinos. Kadangi šiame muziejuje taip pat pri-
statomi kiti esami ir būsimi vietovės muziejai, „Naisių 
sėkmės istorija“8 įmuziejinta net antruoju laipsniu ir 
iš esmės sutampa su mecenatų šeimos kronika. Idant 
ji iš tiesų taptų žemės istorija, iki ankstyvajam feoda-
lizmui būdingos toponiminės ir heraldinės praktikos 
trūksta tik vieno žingsnio – abiem broliams priimti pa-
vardę Naĩsius arba vietovę pervadinti Karbauskiaĩs. 
2016 m. patvirtintame Naisių herbe vaizduojami du 
gandrai, tad nebūtų sunku peršokti prie Dioskūrų ar 
Romulo ir Remo mito: kaip matysime toliau, (re)konst

rukcinės steigiamosios fantazijos šėlsmas čia beribis.
„Naisiai neturi natūralių ežerų, kalvų ar vertingų 

architektūros objektų. Naisiuose teko viską sukur-
ti, ką šimtai Lietuvos gyvenviečių jau turi“, – teigia 
dviejų kalnų ir trijų tvenkinių „projektų mecenatas ir 
sumanytojas“9. Esmingai perdirbti kraštovaizdį – tai 
žmogaus galios apoteozė, Belomoro kanalo statytojų 
užmojui paradigmiškai artimas planas. Net labai arti-
mas, nes pratęsiama Trečiosios Romos izotopija: „Bal-
tų arena [...] tokio pat dydžio kaip Romos Koliziejus“10. 
Zigmas Gėlė, pasak jo mokytojo ir nekrologo autoriaus 
Kazio Puidos, Naisių dvaro apylinkių nykybę perkeitė 
poetinio žodžio galia, o štai Karbauskis – ekskavato-
riais. Modifikuoto „piliakalnio“ ir „alkakalnio“ supyli-
mas implikuoja simbolinę, psichoanalitikų aptarimui 
paliktiną konkurenciją su artimiausia Naisiams žmo-
nių lankoma vieta – tiesia linija vos per šešis su puse 
kilometro nutolusiu Kryžių kalnu. Apie jį Naisių gidai 
sako taip: „Ten nebuvo jokių kryžių, ten Naisių krašto 
pilis stovėjo, o paskui nuo 1846 metų palaipsniui virto 
Kryžių kalnas“11.

Noras vienoje vietoje sutelkti kuo platesnę traukos 
objektų skalę bus lėmęs kai kuriose pertvarkytos teri-
torijos schemose išlikusį projektinį Meilės salos pavadi-
nimą. Tvenkinio, iškasto pilant areną, nedidelę salelę 
planuota užleisti gyvūnėliais, simbolizuojančiais natū-
ralų gyvybės pratęsimą. Kadangi ten įkurdinti triušiai 
ne vien Playboy adresatams kėlė tam tikrų asociacijų, 
įvardijimas buvo pakeistas. Įdomiau, kad pirminis su-
manymas ir šiuo atveju turėjo prototipą – Meilės sala ir 
į ją vedantis tiltas aptinkamas nuo 1515 m. rašytiniuo-
se šaltiniuose minimame, tarp natūralių ežerų įkurta-
me Ilzenbergo dvare (Rokiškio rajonas, prie pat Latvijos 
sienos), kuris plačiai garsėja ekologiškais produktais ir 
svečius vilioja nuosaikia vietovės mitologi zacija12.

Demiurgiškas Karbauskio užmojis keičiant aplinką 
dar kitaip išsiskleidė konstruojant Baltų dievų muzie-
jų – po didelę Naisių dalį išdėstytus medinius drožinius. 
Sąmoningai ar pasąmoningai stengiantis pranokti kitas 
vadinamosios liaudiškos skulptūros sankaupas, pir-
miausia Juodkrantės Raganų kalną bei Ablingos me-
morialą, ir pristigus mitologinės medžiagos, į penkių 
dešimčių dievų sąrašą greta Perkūno, Laimos, Žemė-
pačio pateko ne tik įvairios romantinių rašytojų fikci-

4 Priešrinkiminis 2016 m. nr. 2 (6) išleistas 250 000 egzempliorių 
tiražu.

5 dar įmanoma asociacija su dirvotyra, bet žemdirbystės muziejuje, 
galima sakyti, nerasite.

6 minėtina, kad stendo, skirto 1940–1941, 1944–1990 m. laikotar-
piui, tekstas iš pradžių pakartoja norminius vadovėlinius sakinius apie 
okupaciją ir partizaninį karą, tačiau pratęsiama jau kita gaida: „Vėlesni 
dešimtmečiai nuspalvinti kolektyvizacijos, kolūkiečių gyvenimo spal-
vomis“. tos spalvos – tai šūsnis pakazuchinių nuotraukų iš sovietinių 
švenčių.

7 naisių gidės lankytojams teigia, kad vienas iš jų, Auksinė kaukė 

(Rusijos nacionalinė teatro premija, įsteigta 1993 m.), yra aukščiausias 
apdovanojimas pasaulyje.

8 http://www.mazojikultura.lt.
9 Ramūnas karbauskis, „Rytojus kuriamas šiandien“, in: Naisių žemė, 

2016, nr. 2 (6), p. 1.
10 „Ramūnas karbauskis: ‘ateities pasaulio valdovai – žemdirbiai’“, 

in: Ūkininko patarėjas, 2014-12-30.
11 Čia ir toliau, taip pat kituose ekspedicijos tekstuose, citatos be bib-

liografinių nuorodų – iš ekspedicijos naisiuose vaizdo bei garso įrašų 
medžiagos, 2017-06-16.

12 http://www.ilzenbergas.lt/lankytojams.

kompozicijos „karališkųjų žalčių šeimyna“ fragmentas. Vilius 
Puronas, 2016
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jos, bet ir tokie personažai kaip Babaušis bei Maumas. 
Naisių šventvietėse ant medžio ir akmens išraižyti geo
metriniai etnografinių audinių ir puodynių dekoravimo 
raštai (nors tradicinėje drožyboje, polichromijoje ar la-
bai retame kietesnių medžiagų apdirbime vyravo visai 
kitokie ornamentai). Jų simbolika lankytojams aiški-
nama abstrakcijomis: „kūno stiprybė“, „išgyvenimai“, 
„jutimai“, „darna“, „mintys“ ir pagaliau „tikėjimas kaip 
religija“. Neverta klausti, ką tai galėtų reikšti, nes tų 
dirbtinių, išsigalvotų objektų įreikšminimas ir sureikš-
minimas atliekamas tokiu pat būdu, kokiu čigonės iš 
kortų spėja likimą.

Tai, kad susidomėjimo objektu kažkaip paverčiamos 
visiškos banalybės, byloja gandrų, Lietuvoje mėgstamų, 
bet įprastų paukščių atvejis – Naisiai pompastiškai ren-
gia jų sugrįžimo šventę, įrengtos kameros, kurių dėka 
gyvenvietės viduryje iškelto lizdo gyvenimas transliuo-
jamas internetu. Galimybė į paukščių gyvenimą pa-
togiai žvelgti tarsi pro rakto skylutę tipologiškai arti-
ma manipuliavimui kitais teritorijoje eksponuojamais 
objektais – postuluojamas jų sakralumas ir drauge siū-
loma, net primygtinai raginama juo pasinaudoti, galias 
išmėginti, pavyzdžiui, atsirėmus į Alkos kalno stulpus, 
užlipus ant „ypatingų“ akmenų Saulės aikštėje „pasi-
semti energijos“. Taip instruktuodami gidai pabrėžia, 

kad šios vietos pašventintos ypatingomis baltiškomis 
apeigomis.

Vis dėlto krivio ir krivės galių aiškiai nepakanka – 
drauge paminimas ir akmenis parinkęs bei išdėstęs bio-
energetikas (stenduose pastarasis, Burkvydas Kaluške-
vičius, apibūdintas įmantresniu radiestezininko13 titulu). 
Kita vertus, pasigilinęs sužinai, kad tie dubenuo tieji 
akmenys tiesiog „padaryti kuriant šitą taką“ ir yra kaž-
kur kitur, tikruose muziejuose esančių originalių arte-
faktų kopijos. Klausimas, kaip jos gali būti energetiškai 
ar dvasiškai paveikios, gidams per sunkus, tokių dalykų 
peregrinus vulgaris nesiteirauja. Fenomenalus ne padir-
binėjimo faktas, o naivumas, kaip lengvai jis pripažįsta-
mas, nes „Valdovų rūmų“ gidas nė už ką neprasitars, kad 
„itališki renesansiniai baldai“ pagaminti XIX a. pabaigo-
je Varšuvos dirbtuvėse. Ilgainiui kuo nors Naisiuose sua-
bejojęs pasijunti nepatogiai, lyg Disneilende rimtu veidu 
klaustum, kas buvo Peliuko Mikio tėtis.

Surogatų demaskavimas neprasmingas ir dėl visuo-
tinio ezoterinio sinkretizmo, kai parareliginis dėmuo 
nuolat derinamas su paramoksliniu, o ad hoc išrastos 
mitologemos – su gamtotyros ar kraštotyros profesiona-
lų įnašu. Nekalčiausias objektas šiuo požiūriu yra Inki-
lų muziejus. Viena vertus, daugiau kaip šimtas įvairių 
tipų inkilų pagaminti ir iškelti pagal Lietuvos ornitolo-
gų draugijos rekomendacijas, greta išdėstyti stendai su 
edukaciškai prasmingais inkilų gyventojų apibūdini-
mais. Antra vertus, nereikia būti biologu, idant supras-
tum, jog tik nedaugeliui paukščių rūšių tinka būstas 
gyvenvietės viduryje – pasak ornitologų informacijos, 
„visur dominavo varnėnai, užėmę ne tik jiems gausiai 
iškeltus inkilus, bet ir kukučiams, čiurliams, paprasto-
sioms raudonuodegėms ir net pelėdoms bei lipučiams 
skirtus būstus“14. Tokie nesusiklostymai visais atve-
jais pridengiami keleriopais autoritetais: gidė negalėjo 
paaiškinti, kuo „lietuviški augalai“, kuriais apsodintas 
Baltų žolynų muziejus, yra lietuviški, bet juos juk pa-
rinko Šiaulių universiteto botanikos sodo specialistai 
ir etnologas prof. Libertas Klimka. Todėl tarsi negali 
kvestionuoti, jog linas, rugiagėlės, ramunės ir aguonos 
yra „lietuviškų veislių sakralinės žolės“.

Tai, kas vyksta tokių dekoracijų apsuptyje per kalen-
dorines šventes, yra ne tik fantazavimas ar papročių ni-
veliavimas, bet tikras eklektikos šedevras, postmoder-
nizmo kuriozas. Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų 
(Žolinė) švenčiamas „ant Alkos kalno“, „šią dieną garbi-
nami žolynai“15. Skirtingų, prasilenkiančių kultūrinių 

13 šios veiklos srities inovatyvumą liudija tai, kad mokėjimo, leidžian-
čio nustatyti „tradiciniais fizikos prietaisais nefiksuojamas geopatoge-
nines zonas“, net pavadinimas nenusistovėjęs – kiti panašių paslaugų 
teikėjai prisistato kaip radiostezistai; žr. http://www.radiostezija.lt.

14 „Pirmasis Lietuvoje inkilų muziejus po atviru dangumi vilioja 
paukščius ir žmones“, in: http://www.alkas.lt, 2012-07-23.

15 http://naisiai.lt, išskirta mano, – P. S.skulptūra „Veliona [mirties dievaitė]“. Baltų dievų muziejus
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tradicijų konglomeratas, kuris būdingas posovietinio 
žmogaus dvasingumui, Naisiuose pakeltas iki pavyzdinio 
lygio tiek (ap)imties, tiek nuoseklumo požiūriu. Pavyz-
džiui, pabrėžtinai nekrikščioniškose šventėse dalyvauja 
katalikų pamaldose dažnokai giedantis Vilniaus moky-
tojų namų ansamblis Kankleliai – ir nei kviečiantieji, 
nei kviečiamieji nepatiria dėl to kokio nors nepatogumo.

Maža to, per Žolinę kaip apeiga, sakralinis vyksmas jau 
kelerius metus rengiamas „duonos kepimas ant laužo“16. 
Pabrėžiame, kad tai ne archeologinės rekonstrukcijos 
eksperimentas, kuris būtų įdomus ir gal pamokomas. 
(Mokyklinį istorijos kursą įveikusiems skaitytojams 
gal nereikia priminti, kada indoeuropiečiai apsigyve-
no daug maž sėsliai; kaimo buitis neįsivaizduojama be 
duonkepės krosnies.) Naisių projektas tiesiog veikia 
kaip epochų ir civilizacinių procesų „perjunginėjimas“ 
bet kuria kryptimi. Jis antlaikiškas: viena vertus, vedan-
tis į mitinį belaikiškumą, kita vertus – į kūdikišką laiko 
pojūčio stoką. Esą jei galimà radikali landšafto steigtis, 
tai įmanus panašus voliuntarizmas ir laiko atžvilgiu.

Taigi pionieriškas ir skautiškas laužas, Pranės Dun-
dulienės Duona lietuvių buityje ir papročiuose ir Justino 
Marcinkevičiaus „Duoną raikančios rankos“ sudedami 
į vieną mokyklinės aktų salės montažą. Taip, taip, „so-
cialistinis turinys, tautinė forma“. Naisiuose ši esteti-

nė ideologinė maksima realizuota ne tik simbolinėje, 
bet pačioje praktiškiausioje, kokia tik įmanoma, plo-
tmėje. Nors, kaip sako liaudies mitologija, Landsber-
gis su Vag noriumi daug nuveikė plėšdami kolchozinių 
fermų stogus, viena kita tebestovi dar vis. Realistiš-
kai mąstant, nelengva jas greitai pakeisti šiuolaikiš-
kais ūkiniais pastatais net ir su ES struktūrinių fondų 
pagalba. Tačiau Karbauskis rėkte rėkiančio barakinio 
vaizdo nė nemano gėdytis, tarkime, pridengti neutralia 
dažų spalva ar apsodinti greitai augančiais topoliais. 
Priešingai, lentpjūvė prie vieno gyvenvietės įvažiavimo 
ištapyta tautinių juostų raštą imituojančiais baltais 
juodais kvadračiukais tokiu ryškumu, kad regėtųsi net 
iš lėktuvo. O gal dar iš aukščiau, nes apie kitą objektą 
bendruomenės tinklapis tvirtina: „Unikalus baltiškų 
žolynų muziejus matomas iš kosmoso“17. Kito tvartinio 
silikato, manding, mechanizuotų dirbtuvių, perdažyti 
nespėta, tad dėmesio atkreipimui pastatyta kaip smūt-
kelis apipavidalinta informacinė lenta. Maža to, abiejų 
šių objektų plačiaformatės fotografijos įkeltos į virtualų 
turą po Naisius, idant juos reprezentuotų.

Į gyvenvietę lankytojai kviečiami kaip į Lietuvos kul-
tūros sostinę. Tiesa, mažąją. Jai išrinkti nereikėjo nei 
nuostatų, nei komisijų – apie tokį savo statusą 2015 m. 
sausio 1 d. pasiskelbė patys Naisiai, įsteigdami naująją 
tradiciją, prie kurios vėlesniais metais pritrauktos de-
šimtys vietovių18. Mažųjų kultūros sostinių projektas 
sumanytojų apibūdinamas ne kaip Europos kultūros 
sostinės ar Lietuvos kultūros sostinės programų papil-

16 http://naisiai.lt, išskirta mano, – P. S.
17 http://naisiai.lt/lankytini-objektai/baltu-zolynu-muziejus.
18 http://www.mazojikultura.lt, išskirta mano, – P. S.

skulptūra, įamžinanti „Lžūa agronomų 36 laidą“ (po 2012), kurią baigęs pirmininkauti į „už taiką“ kolchozą atvyko Česlovas karbauskis. 
fone – buv. kolchozo, dabar agrofirmos lentpjūvės naujai ornamentuotas pastatas
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dymas mikroskalėje, bet veikiau kaip „atsvara didmies-
čių kultūrai“19, alternatyva korumpuotiems užmojams 
tų, kurie perša nesuprantamą, kosmopolitinį, tautai 
svetimą vamzdžių meną. Smalsu, ar generalinis visa ko 
užsakovas suvokia, kad naujausias Naisių monumen-
talus akcentas – iš pievos palei tvenkinį išlindusių 60 
metrų ilgio sliekųžalčių kompozicija (dizaineris Vilius 
Puronas) tiek medžiaga (aprūdiję vamzdžiai), tiek plas-
tika (bukų kampų deriniais) yra Vlado Urbanavičiaus 
„Krantinės arkos“ reminiscencija, epigoniškas brutalu-
mo ir dekoratyvumo kompromisas.

Naisiuose viskas yra sãva ir sàvo – teatras, serialas, 
žiniasklaida, arena etc. Lietuviškumui išsaugoti ir puo-
selėti čia siūlomas kultūrinis uždarumas, kuris drauge 
suvokiamas ir kaip savitas elitizmas – antai Naisių 
vasaros radijo laidose „grojama vien lietuviška, bardų 
muzika, [...] nėra jokio popso“20. Popsas, matyt, reiškia 
tarptautinį, vakarietišką, nudvasintą meną. Išskirti-
numą patvirtina iškilūs svečiai: „[...] šiuo metu tai yra 
kertinis kultūros centras Lietuvoje“, – sako interviu 
Naisių žemei Merūnas Vitulskis21. „Prisipažinsiu – bu-
vau sužavėtas Naisių festivalio atmosferos“, – atitaria 
Donatas Katkus22. Gal dalyvavimo festivalyje Naisių 
vasara sutartis numato ir interviu, o TV projektų daly-
viai yra apsipratę su panašiomis kontraktų sąlygomis? 
Karbauskio žirgyne laikomi vien žemaitukai – arkliai, 
kuriais lietuvių esą jota iki Juodosios jūros. Bet, matyt, 
aukščiausiai išskirtinumo natai dar kažko trūko. Todėl 
vienas veislinių eržilų pavadintas Kardinolu ir padova-
notas Viktorijai Daujotytei – nuosavybę (vienintelę žir-
gyne ne Karbauskio) skelbia iškaba ant stainios durų.

Tai, kas ne visai derėjo prie šios blizgios butaforijos, 
buvo paradoksaliai išstumta į vienintelę šiek tiek auten-
tišką, istorinį atminimą saugančią Naisių vietą – dvaro 
pastatą. Jame be Zigmo Gėlės, kraštiečių rašytojų, me-
dalių ekspozicijų dar veikia kukli biblioteka, o Naisių 
teatrui ir kitoms Karbauskio globojamoms įstaigoms 
2009 m. perėmus bei pertvarkius kultūros namus, dva-
re prisiglaudė ir Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros 
centro trečios kategorijos (?!) filialas (trys darbuotojos ir 
keturi meno mėgėjų kolektyvai). Kiekvienas ten ar kur 
kitur Naisiuose garsiai ištartas klausimas apie kultūros 
mecenatą, institucijų santykį uždegdavo akyse nepasi-
tikėjimo žiburiukus. Vengimas kalbėti(s) apie bet ką, 
kas netelpa į „laimingiausio Lietuvos kaimo“ žanrinius 
rėmus, bylojo tvyrant baimės dvasią. Ji koreliuoja su 
ta epocha, kurią šleivai kreivai bandoma inscenizuoti 
Naisiuose – juk stabmeldystės laikais mūsų protėviai 

gyveno nuolatinėje baimėje. Jos šaltinis buvo nepažabo-
tos gamtos jėgos, plėšikaujantys ginkluoti būriai ir vie-
tos feodalo užgaidos. „Savo Naisius mes galime rasti ar 
sukurti visur, kur rytas prasideda gaidžio giedojimu“, – 
poetiškai kreipiasi Ramūnas Karbauskis iš muziejaus 
stendo į lankytoją. Kaip tarė, taip ir padarė.

19 http://www.mazojikultura.lt.
20 http://www.naisiuvasara.lt/radijas.
21 „naisiuose – nauja merūno programa ‘muzika Lietuvai’“, in: Nai-

sių žemė, 2017, nr. 1 (7), p. 3.
22 „muzika gimė su mamos lopšine“, in: Naisių žemė, 2016, nr. 1 

(5), p. 3.

žirgo, vardu kardinolas, gardas. savininkė Viktorija daujotytė. 
Ramūno karbauskio žemaitukų ūkio žirgynas

šiaulių krašto literatūros muziejus buv. dvaro name. ekspozicijos 
fragmentas
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Savo meilę gimtajam Naisių kaimui išreiškiau  
remdamas viską, kas jau padaryta, kuriama ir bus 
sukurta ateityje.

Ramūnas Karbauskis

Miglų migla! – sako Mokytojas. Miglų migla!  
Viskas migla! Kokia nauda žmogui iš viso jo sunkaus  
triūso, kuriuo jis triūsia po saule? Viena karta nueina,  
kita ateina, bet žemė amžinai lieka ta pati. [...]  
Kaip dabar neatmenama buvusių dalykų,  
taip ateities dienomis būsiančių dalykų neatmins  
vėliau gyvensiantys žmonės.

Mok 1, 1–4. 11

Naisiai negali neturėti istorijos: tokia išankstinė nuos-
tata, leidžiantis į ekspediciją, regėjosi nepajudinama. 
Ir atvykus akivaizdu: kaimas pilnas viešųjų objektų su 
istorinėmis informacinėmis lentelėmis, turi savo Že-
mės ir istorijos muziejų su nuolatine (ir istorine) eks-
pozicija, savo laikraštį Naisių Žemė ir Naisių radiją, 
kuriuose netrūksta istorijų apie save, savo archeolo-
gą – prof. Vykintą Vaitkevičių (treji metai kasinėjimų 
aplink Naisius, vienas Baltų dievų muziejaus kūrėjų) 
ir savo istoriką – rašytoją ir žurnalistą Vytautą Kirku-
tį, parašiusį bent porą istorinių publicistinių veikalų 
apie Naisius1. Pagaliau buvusiame dvare jau 30 metų 
veikiantis Šiaulių krašto literatūros muziejus, 40 metų 
skiriama Zigmo Gėlės literatūrinė premija geriausiam 
Lietuvos poetui debiutantui su visais aplink susiforma-
vusiais papročiais, – rūpestingai puoselėjamas istorinis 
Naisių paveldas. 

Tačiau manydamas, kad aplankius Naisius ir ištyrus 
aptiktus pasakojimus apie juose paskutiniais šimtme-
čiais vykusius ir juos ištikusius dalykus, bus nesunku 
užčiuopti jų (siūlomą, gal jau įsigalėjusį, o gal net mik
ro, taigi apie kaimo raidą, ir makro, taigi apie Lietu-
vos istorijos lūžių atspindžius, lygmenis turintį) istori-
jos karkasą, klydau. Naisiai turi labai stiprią legendą 
ir labai silpną istoriją. Netgi ten, kur kyšo akivaizdūs 
artefaktai ar spiriasi būti įvardijami pamatiniai fak-
tai, jie čia pat įtraukiami į metagamtinių, pseudo
kultūrinių, kvazivertybinių ir turbofikcinių simbo-
lių, šešėliuotų kontekstų ir numanomų interpretacijų  
miglą.

naisių istoRijos miGLa

Nerijus Šepetys

Galimas daiktas, tai, kas jau padaryta, dar tik kuria-
ma ir bus sukurta (plg. epigrafą) Naisiuose, iš tiesų yra 
savitas šiuolaikinio kaimo civilizacijos modelis, tik jis 
griežtai aistoriškas, antiistorinis. Todėl užuot išanali-
zavęs Naisių istorinį vaizdą ir savivaizdį, turiu rinktis 
dviejų greičių kelią: dešifravimo legendinės informaci-
jos, kurioje gali slypėti tokio istoriškumo elementai, ir 
ieškojimo šaltinių, kuriuos (kam nors kada nors prakal-
binus) galima bus paversti tikrosios Naisių ir naisiškių 
istorijos pagrindu.

PRoLoGas aPie naisių ištakas:  
Po žeme

Miestai nusistato ir švenčia savo gimtadienius įvai-
riai, kartais remdamiesi faktu (Magdeburgo teisės su-
teikimo data), kartais pasirinktu simboliu (Gedimino 
laiškai), kartais literatūriškai pavaizdžiu mitu (Saulės 
mūšis), kartais – gryna išmone (Pilėnai). Visai padori 
praktika (plg. Lietuvą) yra tą pradžią išvesti iš pirmojo 
(iš tiesų – žinomo seniausio panašaus į dabartinį pa-

vadinimą vietovardžio) paminėjimo istoriniuose šalti-
niuose. Naisiai – ne šalis ir ne miestas, tačiau pirmą 
paminėjimą surasti vis tiek būtų (tipiškai) būtina. Tad 
matome – ir muziejaus ekspozicijoje, ir Kirkučio knygo-
se: „Pirmasis Naisių kaimo (sioło Nayse) paminėjimas 
Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomame 1658 m. 

1 Zigmo Gėlės namai (2013) ir Naisių vasara ir kiti metų laikai 
(2015).

skulptūros informacinė lentelė. Baltų dievų muziejus

neRijus šePetys
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2 Vytautas kirkutis, Naisių vasara ir kiti metų laikai, naisiai: naisių 
vasara, 2015, p. 30.

3 Ibid.

niškų kryžių fikcija vs. baltiškos pilies tikrovė. Nesvar-
bu, kad kryžiai regimi, o pilis – ne...

aPie naisių PRadžią: ant žemės

Regimiausias Naisių istorinis (arte)faktas, be abejo-
nės, yra „dvaras“ (pasak Lauros Prascevičiūtės, turbūt 
palivarko valdytojo namas ar bent oficina, bet dėl pa-
prastumo toliau vadinkime dvaru be kabučių), ant kurio 
pastato vieno akmens aiškiai iškalta 1822. Akmeninis 

dvaras, kad ir restauruotas, bet išlikęs nenugriuvęs – 
tikras briedis po ranka, palyginti su užsisvajotu Jur-
gaičių/Kulių pilies žvirbliu. Bet knygų tekstų, muziejų 
ekspozicijų, muziejininkų pranešimas apie dvarą – ne 
mažiau miglotas, nei kalbant apie požemines paslaptis. 
Taip ir neaišku: buvo iki Platono Zubovo (beje, jis kaip 
tik 1822 m. mirė) Naisių dvaras ar nebuvo? Naisiai – 
Rusijos imperijos (imperatorės favorito, ATR galutinio 
padalijimo formalaus prievaizdo, buvusios Šiaulių eko-
nomijos asmeninės valdos) tvarinys, ar vis dėlto savas 
(Radvilų laikų ar bent Antano Tyzenhauzo reformų) pa-
veldas? Kirkutis drąsiai tvirtina: 1768 m. pertvarkant 
ekonomiją buvęs įkurtas Naisių dvaras (plg. minėtą 
pasažą apie jau 1658 m. čia neva buvusį kaimą, kuris iš 
tiesų buvo/yra visai kitur). Bet ar įkurti raktą (žemėval-
dos vienetą) reiškė ir pastatyti dvarą, į ką panašesnis 
buvo toks dvaras – į būsimąjį Zigmo Gėlės gimtąjį namą 
ar į menamąją Kulių pilį? Gal 1768 m. tiesiog buvo su-
kurtas naujas palivarkas, atriekiant žemes nuo greti-
mo, pavyzdžiui, Sereikių valakinio kaimo? Gal kaip tik 
gavę nurodymą „už savus“ statydinti ką nors, kur dabar 
Naisiai, apylinkių valstiečiai įsitraukė į žymųjį 1769 m. 

naisių istoRijos miGLa

Šiaulių ekonomijos dokumente“2 (ir tai yra visai kitas, 
ikivalakinis mažulytis Naisių kaimas kitoje Šiaulių pu-
sėje, į pietus nuo Kurtuvėnų). Tiesa, muziejuje/knygoje 
tai nepaverčiama nei tema, nei motyvu, paliekama pa-
rašu po dokumento fragmento iliustracija. 

O kas tada tema? Nagi migla, kuri kuo tolyn į pra-
eitį, tuo tirštesnė, kuo gilyn į žemę – tuo sunkiau per-
skaitoma. Kirkutis tad ir klausia: „Kas slepiasi Naisių 
žemėje? Kokia istorija čia užkasta?“3 Pirmas atsaky-
mas – akivaizdžiai nuviliantis. 2011 m. per Naisių dva-

ro teritorijos žvalgomuosius archeologinius tyrimus 
(vad. Virginija Ostašenkovienė) buvo rasta keramikos 
šukių, datuojamų XIX a. Senesnių kultūrinių sluoksnių 
neužfiksuota4. Dvare nerasta, bet Naisiai – ne vien dva-
ras ar jo sodyba, tai lygumų kraštovaizdis, žemdirbių 
kraštas, ženkim platyn, tolyn, gilyn... 

Pakeliui paieškas sustabdo jau minėtų prof. Vaitkevi-
čiaus tyrinėjimų rezultatai: aptikta I–II tūkstantmečių 
sandūros gyvenvietė, kultūrinis sluoksnis virš 1 m, yra 
šansų rasti ir ankstesnių sluoksnių. Tik kad... ta gy-
venvietė, kurią taip lengva muziejiškai publicistiškai 
įtraukti į „Naisių kraštovaizdį“, yra už gerų dviejų upe-
lių, palei Kulpę, kur šalia, keliskart arčiau nei Naisiai, 
regime Kryžių kalną. O šis, kaip pabrėžtinai teigiama 
Naisių muziejaus ekspozicijoje ir pan., tik vadinamas 
„Kryžių“. Iš tiesų tai (Jurgaičių/Domantų) piliakalnis, 
ant kurio išdidžiai stūksojusi žiemgalių pilis, kurią, – 
čia jau vietos kraštotyrininkų pasakojimų locus, – jau 
kaip Kulių pilį per 1348 m. žygį sugriovė „kryžiuočiai“. 
Gal iš tiesų stūksojo kažkas panašaus į stulpinę kons-
trukciją, juk papėdėje rasta gyvenviečių liekanų, bet čia, 
kraštovaizdžio požiūriu, stengiamasi pabrėžti: krikščio-

4 tyrimo ataskaita saugoma šiaulių aušros muziejuje, https://www.limis.
lt/en/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/150000035549792?s_
id=reunhaeaHjysPol5&s_ind=219744&valuable_type=aRcHyVas.

naisių palivarko atvaizdas. 1861 m. Rusijos imperijos 
topografinio žemėlapio fragmentas. Lauros Prascevičiūtės kopija

naisių dvaro atvaizdas. 1917 m. vokiško topografinio žemėlapio 
fragmentas. die karte des westlichen Russlands (in: landkartenarchiv.de)
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neRijus šePetys

ekonomijos maištą, bene didžiausią ligtolinėje Lietuvos 
istorijoje kaimiečių masinį protesto veiksmą? Kita ver-
tus, ką reiškia, kad 1820 m. Naisių rakte suskaičiuoja-
mi 8 žmonės? 

Naisiškiai kol kas atsakymų neturi, gal nė neieško, 
pasitikėdami prof. Vaitkevičiaus intuicija apie Naisių 
apgyvenimą bent nuo Valakų reformos laikų ir apie tuo 
laiku gyvenusį vietai vardą davusį valdytoją Naisį. Mes 
gi, sudėję daiktan visą turimą informaciją iš šaltinių ir 
istorinių/archeologinių aplinkinių temų tyrinėjimų, tu-
rime liūdnai konstatuoti: jokių Naisių, iki Zubovui pa-
statydinant iki šiol išlikusį valdytojo namą, nebuvo, šis 
iškilo (turbūt naujai, po 1765 m. sukurtame) palivarke, 
o ten, kur dabar Naisių kaimas, net Pirmojo pasauli-
nio karo metais vokiečių okupacinės valdžios pareng-
tuose Vakarinės Rusijos žemėlapiuose5 (žr. iliustraci-

ją) plytėjo palivarko dirbamų žemių rėžiai ir miškas.
Taigi Naisių tėvu kūrėju, geriausiu atveju, deja, ten-

ka laikyti ATR ir konkrečiai Lietuvos valstybingumo 
duobkasį Zubovą ar kurį jo įpėdinių. Net jeigu ir pri-
tarsime hipotetiniam palivarko įkūrimui Tyzenhauzo 
laikais, abi Naisių kilmės, numanoma „ekonominė“ ir 
akivaizdžioji „socialinė“, yra griežtai valdiškos: Naisiai 
randasi administraciniuūkiniu sprendimu iš viršaus. 
Tai svarbi, bet nereflektuota „istorinė tiesa“.

aPie naisių kiLmę:  
dVaRo žemės, kaimo žmonės

Nei muziejiškai, nei knygiškai Zubovų (taigi Rusijos 
imperijos) laikai Naisių metraštininkų nėra nupasa-
koti. Ramūnas Karbauskis neretai išdidžiai kalba apie 
šalia Naisių pražygiavusią Napoleono kariuomenę, bet 
nei šis karas, nei sukilimai, baudžiavos panaikinimai 
ir kiti svarbūs XIX a. istorijos įvykiai niekaip faktiškai 

5 Die Karte des westlichen Russlands, 1917, landkartenarchiv.de; 
cit. iš http://lithuanianmaps.com/ images/kdwR_n17_janiszki_1915_ 
400dpi.jpg. 

Buvusio aleksandros zubovaitės-fledžinskienės dvaro parceliacijos planas, 1925. LcVa, f. 1250, ap. 4/13, b. 543
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pasakojimuose apie Naisius nefigūruoja. Fragmentinės 
biografinės nuorodos, prasilenkiantys duomenys – iki 
pat Platono brolio proanūkio Vladimiro laikų, kuris jau 
buvo ir savo valdų ūkio modernizatorius, ir lituanofilas, 
ir švietėjas (Naisių mokykla, 1906). 

Kažkuria prasme tuos laikus ir siekia, bent jau vir-
tualioji, Naisių kolektyvinė atmintis. Antai Kirkutis 
1911 m. Vienybėje randa iškalbingą pasažą apie geres-
nės veislės Ginkūnų ir prastesnės  – Naisių karves, ta-
pusias gyvulininkystės progresą įgalinusio Vladimiro 
Zubovo eksperimento objektu. Bet tai vis karvės, ne 
žmonės. Vis dėlto tas laikas šiandienei Naisių savimo-
nei svarbus ne tiek dėl ūkininkavimo iš viršaus, kiek 
dėl kultūros: mat prie šio grafo Naisių valdytoju tam-
pa Erazmas Gaidamavičius, kurio šeimos istorija yra 
bene aiškiausias faktinis Naisių kultūrinės atminties 
kraitis. Žinia, ne dėl pačios šeimos, bet dėl vyriausiojo 
sūnaus (iš bene 16 vaikų) Zigmo – tik 18 metų nugyve-
nusio poeto. 

Kaip tik Gėle pasivadinusio, valdytojo name gimusio 
Zigmo gyvenimas ir kūryba, jos kraštovaizdiniai turi-
niai, ir yra tas tikrasis istorinis lobis, rūpestingai išdis-
tiliuotas ir budriai išlaikomas Naisiuose iki pat šių die-
nų. Tik... nuo kada? Juk Zigmą staigi mirtis ištinka dar 

naisių istoRijos miGLa

1912 m., tada tuoj stoja karas, Gaidamavičiai pasitrau-
kia į Rusiją (ten dalis sūnų subolševikėja), Vokietijos 
okupacijos sąlygomis randasi Lietuva, kyla ir plečiasi 
Nepriklausomybės kovos ir karai, dvaras suvalstybi-
namas ir išparceliuojamas, kažkur kunkuliuoja visas 
nepriklausomo gyvenimo dvidešimtmetis... Jo istorijos 
pėdsakų šiandienos Naisių pasakojimuose ieškoti be-
veik nėra kur. Tik pavieniai vaizdeliai, žinutės, užuo-
minos. Aiškiausiai į(si)vardijama nuo 1923 m. dalyje 
dvaro pastato veikusi aklų senelių prieglauda, vieninte-
lė tokia Lietuvoje, dar ir fotografijos esama. O daugiau? 
Toliau, giliau, plačiau? Ne, Naisiai savęs nemato, ne-
suvokia ir kaip prieškario Lietuvos kaimo, – gerai jau, 
ne kaimo, o buvusio dvaro gyvenvietės. Galima eiti per 
juos iš pietų į šiaurę, kampais ir įstrižai, jokio prieškario 
Lietuvos kvapo nepajusime.

Tik istorinių šaltinių žvalgyba duoda apčiuopiamų 
rezultatų: jau minėtas detalus topografinis karo metų 
vokiškas žemėlapis, fiksuojantis visus Naisių dvaro sta-
tinius, nenurodo karo metais Naisiuose buvus nė vieno 
gyventojo (kur bent 3 buvę, visur kitur nurodyti). O štai 
1923 m. Lietuvos gyventojų surašymas penkiuose dva-
ro pastatuose priskaičiuoja 131 gyventoją (čia turbūt 
priskaičiuojami jau ir dvare įkurdinti aklieji seneliai, 
juos prižiūrėjęs personalas; kumečių ir gal amatininkų 
šeimos6). Aiškiausią vaizdą apie Naisių transformaciją 
pateikia 1925 m. buvusio Aleksandros ZubovaitėsFle-

6 Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų 
1923 m. surašymo duomenys, kaunas, 1925, p. 309.

Buvusio aleksandros zubovaitės-fledžinskienės dvaro parceliacijos planas, 1925. LcVa, f. 1250, ap. 4/13, b. 543
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džinskienės dvaro parceliacijos planas7 (žr. iliustraci-
ją) – naisiškiams žinomas, kažkur net eksponuojamas, 
bet taip ir likęs neprakalbintas. Ant plano, greta kitko, 
matome ir Žemės reformos departamento direktoriaus 
antspaudą, pranešantį, kad 1927 m. Naisių dvaras per-
vadintas į Naisių kaimą. Dvaro sodyba su 50 ha žemės 
sklypu paliekama Šiaulių aps. vaikų prieglaudai (jos 
rėmuose ir veikė minėta senelių prieglauda), truputį 
išskiriama mokyklai, Sereikių kaimo mažažemiams ir 
mokyklai, likę apie 300 ha išskirstoma į 34 sklypus įvar-
dijamiems asmenims. 

Plane nepavaizduotas nė vienas už dvaro sodybos ribų 
jo žemėje buvęs gyvenamasis pastatas, taigi Naisiai ti-
krai kurti nuo nulio: kiek per 1926–1940 m. laikotarpį 
naujakurių pasistatydino/atsikeldino namų, tiek Naisių 
kaimo (tegul ir vienkiemiško tipo) ir susikūrė... Kas tie 
naujakuriai, kiek tarp jų galėjo būti buvusių dvaro gy-
ventojų, kiek atsikėlusių iš tų pačių Sereikių?.. Naisių 
kronikininkai apie tai nepasakoja. O to meto spaudoje 
kartkartėmis pasirodančiose žinutėse minimas tik Nai-

sių dvaras (plg. 131 gyventoją 1923 m. surašyme), ku-
riame įsikūrusioms mokyklai ir prieglaudai ketvirtame 
dešimtmetyje nesisekė, ypač ūkiškai. 

Ir šiandien naisiškame kalbėjime apie savo praeitį 
tuo laiku pirmiausia minimas dvaras, kurį, sakoma, 
1940 m. nacionalizavusi sovietų valdžia. Tik... kokį dva-
rą, jei jo nebebuvo, tik prieglauda, Šiaulių apskrities 
institucija, kuri, sovietizavus Lietuvą, juk savaime turė-
jo tapti „valdiška“? Kyla šventvagiška mintis: o gal ket
virto dešimtmečio antroje pusėje Fledžinskienė dvaro 
sodybą iš ją nugyvenusios apskrities išsipirko? Tada jau 
ir būtų buvę ką nacionalizuoti, bet tada ir būtų buvę ką 
atsiimti paveldėtojams, šiuo atveju – kad ir Fledžinskie-
nės dukrai, pasaulinės šlovės sulaukusiai architektei, di-
zainerei, skulptorei Aleksandrai Kašubai (g. 1923). Taip 
ir galima įsivaizduoti šalia buvusio dvaro (vietoj dabar-
tinio Karbauskio žirgyno) išdygusį Rock Hill tipo namų 
kompleksą, arba, kaip atsvarą Baltų arenai, žalčiams ir 
stabukams – kokią gigantišką granitinę instaliaciją, it 
kosminį laivą, nusileidusį priešo dykroje (plg. iliustra-
ciją)... Bet juk ne, ne iš šios istorijos išaugo Naisiai: ne 
iš buvusio dvaro, ne iš besiradusio vienkiemių kaimo. 

neRijus šePetys

7 LCVA, f. 1250, ap. 13, b. 543.

Vytautas kirkutis, Naisių vasara ir kiti metų laikai. naisiai: naisių vasara, 2015. atvartas
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aPie naisių esmę:  
koLcHozas

Apibendrinkime: to, kas šiandien yra Naisiai, nesu-
kūrė nei XVI a. vidurio LDK Valakų reforma, nei XVIII 
a. antros pusės ATR Šiaulių ekonomijos Tyzenhauzo re-
forma, nei Rusijos imperijos laikų Zubovų administraci-
ja su paskutiniu palivarko valdytoju Gaidamavičiumi, 
netgi nei Lietuvos Respublikos žemės reforma. Naisiai 
yra sovietų valdžios pokariu vykdytos priverstinės ko-
lektyvizacijos produktas. Ne kaimas, o kolchozas, į kurį 
žmonės nuo pradžių suvaromi dirbti, po to jau ir suke-
liami gyventi. 

Ši Naisių istorijos atkarpa jau akivaizdi, ryški atvyks-
tant ar nuo Joniškio, ar nuo Šiaulių: buvę kolchoziniai 
ūkiniai statiniai taip apsupę buvusio dvaro branduolį 
(1949 m. daug jo teritorijos statinių išgriauta), kad jį 
išduoda tik medžių viršūnės. O poparceliacinio kaimo 
struktūros likučius tegalime pamatyti iš paukščio skry-
džio, gal net su 1–2 vienkiemių šešėliais. Tiesa, posovie-
tiniais laikais dalis kolchozo erdvės buvo organiškai per-
imta ir euromodernizuota pajungiant Agrokoncerno (ar 
Ramūno Karbauskio šeimos) reikmėms, bet kolchozas 
ir jo atminimo ženklai Naisiuose kaip reikiant ryškūs. 

Ryškūs, tik... be istorinio turinio. Naisiai ir jų pasa-
kojimai nutyli ne tik 1940 m. sovietinę okupaciją, nacių 
okupaciją, sovietų grįžimą, bet ir „klasių kovą kaime“, 
netgi kolektyvizaciją, kai iš žmonių buvo atimta žemė. 
Vienas sakinys Naisių žemės istorijos muziejaus eks-
pozicijoje, po vieną sakinį Kirkučio knygose, toliau – 
spalvingi „kolūkiečių gyvenimo“ vaizdai. Kuriuose ir 
matome pirmiausia Naisių žemę (jos fotografijas) ir ją 
dirbančius žmones; dabar kaime netgi esama savitos 
instaliacinės kompozicijos, skirtos GAZ51, kurių sep-
tynetas į Naisius atgabenti 1963 m. Bet 1963 m. auto-
mobiliai – kaip ir 1911 m. karvės – ženklina pirmiausia 
Naisius kaip ūkinės veiklos, darbo, ne gyvenimo vietą. 

Net stebėtina, kaip kaimas, radęs reikalą įamžinti 
1969 m. Česlovo Karbauskio LŽŪA baigimo laidą (įspū-
dinga skulptūrinė kompozicija kolchozinės kaimo dalies 
centre), nieko konkretaus nepasakoja apie savo dabar-
tinio pavidalo atsiradimą. Kada buvo pastatyta Naisių 
kolūkinė gyvenvietė? Kiek intensyviai ardyti buvusio 
kaimo erdvės likučiai? Turbūt į tą klausimą galėtų at-
sakyti bet kuris vyresnis vietos gyventojas: kur, kada, 
kaip, naikinant Naisių kaimo sodybas, trumpinant ar-
timiausius Sereikių, Daunorų kaimus. Spėčiau, kad 
vienkiemių naikinimo ir „antrosios kolektyvizacijos“, 
masiškai keldinant ir priviliojant žmones iš namų į gy-
venvietes, procese kolūkis „Už taiką“ neliko tarp pas-
kutiniųjų8. 

naisių istoRijos miGLa

8 turint laiko pasidairyti po kolūkio „už taiką“ archyvinio fondo bylas 
(ŠAA, f. 125), galima būtų matyti, kada, po melioracijos, elektrifikacijos 
ir didžiųjų ūkinių pastatų statybų iškilo alytnamių naisiai.

kolchozinę naisių praeitį įamžinantis stendas. Po 2012
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Tuo tarpu dabartinės Naisių kolektyvinės atminties 
(jau galima drąsiai sakyti, kad ne saugotojai, o) kūrė-
jai, konstruktoriai, visai nepasakodami istorijos, suge-
ba vis dėlto tą kultūrinį gyvenimą pademonstruoti kaip 
vieną kertinių šiuolaikinių Naisių tapatybės dėmenų. 
Apie tą gyvenimą kalbama daug, įvairiai, spalvingai, 
tik su dviem išlygomis. Pirmiausia apsiribojama, saky-
čiau, „didžiosiomis istorinėmis asmenybėmis“: kolchozo 
pirmininku paskirtu jaunu LŽŪA absolventu Česlovu 
Karbauskiu, jo pirmtaku Pranu Brašiškiu, pabrėžtinai 
„mūsų kultūros ministru“ vadinamu kolchozo partor-
ganizacijos sekretoriumi Rimantu Karnatka, su vie-
tos įvykiais susijusiais Šiaulių rajono kultūrininkais. 
Antra, visas dėmesys sutelkiamas į kultūrinius faktus 
ir procesus: kultūros namų pastatymą (1969 m., tur-
būt sutampa su dabartinės gyvenvietės statybomis) ir 
pirmosios (nuo pradžių vietinės) literatūros premijos 
skyrimą; 1976 m. Zigmo Gėlės (nacionalinės) premijos 
įsteigimą ir jos teikimo nulemtą literatūrinio gyveni-
mo Naisiuose raidą; muziejaus buvusio dvaro rūmuose 
ilgą kūrimą (1979–1987); netgi Zigmo Gaidamavičiaus 
kapo Sereikiuose tvarkymo peripetijas, ten nuo 1976 m. 
premijos laureatų sodintą medelių giraitę. Šitos istori-
jos turbūt daugiau pridengia nei atskleidžia, užtamsi-
na nei nuskaidrina. Keletą tokių istorinių pasakojimų 
iliustratyvesnių epizodų ir norėčiau paklibinti, gal bent 
taip pavyks užčiuopti ką nors istoriško Naisių kolekty-
vinėje mitobiografijoje?

aPie naisių tiesą:  
istoRinis kuLtūRkamPfas

Pamatinis civilizacinis konfliktas, tegul ir nureikšmi-
namas kaip nekaltas prasilenkimas, Naisiuose jau kurį 
laiką tveria tarp [b]ažnyčios ir kultūros. Karbauskio 
duotuose interviu, Kirkučio knygose, Naisių muziejuo-
se, jų viešojoje erdvėje ir netgi kultūrinės sferos ribose 
galima užčiuopti ne vieną to ne tiek prasilenkimo, kiek 
kaktomušos istorinę giją. Pavyzdžiui: 

Kartą viena žurnalistė Ramūno Karbauskio paklau-
sė, ar jis nesirengia ir bažnyčią pastatyti [juk seriale 
ir romane Naisių žemė veikia kunigas, yra bažnyčia]. 
Ramūnas linksmai atsakęs: „Ne, nestatysiu... Saky-
čiau, tam nėra didelio poreikio, nes kaimas – gana 
jaunas, niekada neturėjo bažnyčios ir nėra labai re-
ligingas. Čia kiekvienuose namuose greičiau rasite 
ne šventųjų atvaizdų, o naujausių geriausių knygų 
net su autorių autografais“. Tokia jau ta Naisių tiesa: 
knygas vietoj šventųjų paveikslų, o literatūros muzie-
jus atstoja bažnyčią ir kleboniją.9 

Ši citata iškalbingai atskleidžia mąstymą, kuris aki-
vaizdžiai yra ne naujas, modernus, o kaip tik istoriškai 
susiklostęs. (Beje, 1861 m. žemėlapis rodo palivarko že-
mėje, kitapus kelio nuo dvaro, kur vėliau dygo karvidė, 
stovėjus koplyčią.) Mąstymas, tvirtai įsišaknijęs toje 
ankstyvoje brežnevmečio konfigūracijoje, kai kilo kolū-
kinės gyvenvietės. Jose kultūrnamiai ir turėjo atstoti 
bažnyčias ir klebonijas, o iškilių kultūrininkų apsilan-
kymai juose – mišias ir kitas maldingas praktikas. Dva-
sinius poreikius, reiškias. Tiesoje 1984 m. publikuotoje 
Jono Radzevičiaus apybraižoje „Kuo garsėja Naisiai“ ci-
tuojamas tuometinis Naisių šeimininkas Karbauskis sr.:

 
Pirmininkas apskaičiavo, kad per pastarąjį dešimt
metį pas žemdirbius viešėjo apie aštuoniasdešimt Ra-
šytojų sąjungos narių, daugelis jų – po keletą kartų. O 
žurnalistui pasiteiravus, ar neapsunkina toks svečių 
antplūdis, Česlovas Karbauskis atsako: „Nė kiek: Tik
ri rašytojai – žmonės neišpuikę. Už kuklų svetingumą 
jie dosniai atsilygina žemdirbiams. Žinoma, dvasiniu 
penu, kurio šių dienų kaimiečiai labai godūs...10

Dvasinio peno pasiūla tarsi kyla iš paklausos, o ši? 
Iš tuštumos?.. Anuomet taip nė pamąstyti turbūt ne-

buvo galima: juk noras su-
kurti ką nors prasminga kyla 
iš atpažinimo poreikio, kad 
žmonėms reikia, jog kas nors 
sukurtų ką nors prasminga. 
Maždaug kaip tokia iniciaty-
va iš apačios Kirkučio knygo-
se ir muziejiniuose pasakoji-
muose vaizduojamas ir Zigmo 
Gėlės premijos sukūrimas, ir 
Literatūros muziejaus steigi-
mas. Kaip tokią iniciatyvą iš 
apačios Kirkutis aprašo ir Zig
mo Gėlės kapo „sutvarkymą“ 
Sereikių kapinėse, visą proce-
są nupasakodamas ypač spal-
vingai. Nuo pradžių, 1959 m. 
rudenį, Meškuičių mokyklos 
direktorius aptikęs kapą te-
sant žole apžėlusį kauburiuką 
(„nei antkapio, nei paminklo, 
nei įrašo, nei gėlės“), tada jau 
visas mokyklos literatų būrelis 
įsijungė, kapas buvo „sutvar-
kytas“ kaip pridera, liko nuo-
lat prižiūrimas. Toks užmojis 
neliko be atgarsio. Po penkerių 
metų, minint poeto 75metį, 
kapą lanko jau ne tik Meškui-
čių mokyklos šviesuoliai, bet ir 

neRijus šePetys

9 Vytautas kirkutis, op. cit., p. 174–175.
10 Ibid., p. 110.

zigmo Gėlės antkapinis 
paminklas sereikių 
kapinėse. Vytautas 
Lukošaitis, 1984. Rimtauto 
Gendvilo nuotrauka iš 
Vytauto kirkučio knygos 
Naisių vasara (2015)
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„Už taiką“ kolūkio žemdirbiai, svečiai... Ir „visuomenės 
jėgomis pastatomas kuklus paminklas, kuriame iškalta 
paukštė pakeltais sparnais“ (p. 153). Ir čia pat, po kelių 
sakinių, Kirkutis tęsia: 

1964 metais pastatytas architekto Vlado Naujiko su-
kurtas antkapinis paminklas vietoj seniau ant kapo 
stovėjusio kryžiaus. Kam kryžius nepatiko? Muzie-
jaus archyvuose yra Birutės Stumbrienės įrašas, kad 
kryžius nugriautas Šiaulių rajono ateistų tarybos nu-
tarimu. Visiškai įmanoma versija. Juk panašiu laiku 
bandyta kovoti ir su Kryžių kalno, esančio netoli nuo 
Naisių, toje pačioje Meškuičių seniūnijoje, kryžiais.11

 
Bingo! Nesvarbu, kad autorius čia nesuvaldo paties 

paleisto diskurso, kultūrinio pagerbimo iniciatyvą per-
vaizduodamas kaip ateistinę (būtinai iš apačios!) kovą 
(sutvarkyti kapą = pakeisti kryžių). Svarbu, kaip jis 
visa tai apibendrina: 

Tiek to, kad tuomet „Už taiką“ kolūkio kultūros na-
muose vykusiame vakare literatūra buvo sutuokta su 
ateizmu... Tiek to, kad lektorius Edvardas Juozapavi-
čius kalbėjo apie Zigmo Gėlės pasmerktą religinę mo-
ralę... [...] Tiek to... Svarbiausia, kad amžinieji poeto 
namai [sic] buvo pažymėti nauju paminklu. Svarbiau-
sia, kad buvo išplėštos užmaršties velėnos, išravėti 
atminimo žolynai.12 

Kirkutis turbūt negalvojo taip visko sujungti. Bet 
paleidęs ateistinės kovos džiną, jis neberado butelio 
(Naisiuose žmonės geria pasislėpę), į kurį galėtų jį at-
gal sugrūsti. Žinoma, Kryžių kalnas (jo „sutvarkymas“) 
buvo nacionalinis, LKP CK biuro, visos LSSR vadovy-
bės garbės reikalas. Kiek priimta nutarimų, priemonių, 
kiek Šiaulių rajono partinė valdžia prigalvojo triukų 
šiai kovai įgyvendinti, kiek ne tik naikinamųjų būrių 
(sakoma, iš kareivių ir kalinių), bet ir vietos kolchozų 
technikos buvo pasitelkta kryžiams naikinti. 1961 m. 
kalną ištiko pirmas didelis bum, gal kiek ir pasken-
dęs bendrarespub likinėje kampanijoje prieš bažnyčias 
ir kryžius. Beje, tais pat 1961 m. buvo uždaryta ir iki 
tol veikusi Sereikių koplyčia, šalia kurios ir palaidotas 
Zigmas Gėlė. Taigi vietoje naikinimas turėjo padaryti 
atitinkamą įspūdį, gal net ir tiems, kuriems tie kry-
žiai nelabai ką bereiškė. O po kelerių metų susivokta, 
kad naikinti nepakanka, kad reikia keisti atgyvenusius 
simbolius ir blogas praktikas geromis, kultūrinėmis 
(įpaminklintą Kryžių kalną irgi papuošė kryžius kom-
pensuoti turėjęs 1863 m. sukilimą įamžinantis akmuo). 

Reikėjo rasti vietos dvasios šviesulių, juos imti gerb-
ti, kurti kultūrinę šviesos atsparą tamsybinėms lieka-
noms, kurios niekaip nenori atmirti. Zigmas Gėlė ir tapo 
nacionalinio masto kultūrine atspara. „Zigmo Gėlės pri-
zą ir premiją kolūkis „Už taiką“ įsteigė 1976 metais“13. 
Tų metų vasarą vykęs Kryžių kalno naikinimas jau pa-
siekė dugną (ta prasme, su naujais išdygusiais kryžiais 
buvo nukasta ir dalis kalno). Jokio priežastinio ryšio, 
tik sutapimas laike? Gali būti, bet gali būti ir taip, kad 
kultūringuosius Naisius tvėrė ne vietos kultūrininkai, 
o aukštieji protai, kaip pažangią taikių lygumų lyrinės 
dvasios atsvarą kryžiais vis besišiaušiančio kalno pas-
chališkai dvasiai.

ePiLoGas aPie naisių tiesą:  
Pacifikacija 

Ekspedicijos metu bene didžiausią įspūdį iš to, kaip 
Naisiuose apžaidžiama istorija (tikroji, rūsčioji XX a. 
Lietuvos istorija), paliko konkreti atminimo vieta. Visai 
šalia naujųjų Kultūros rūmų, kukliai aptvarkyta, dunk-
so skulptūra. Skulptūra kaip skulptūra, nors nesuprasi, 
paminklinės ar šiaip simbolinės paskirties. Ąžuolinė, 
neaišku, ką vaizduojanti, gal rankas irgi kojas, gal ša-
kas ir šaknis. Užtat ant jos iškalta aštuoniolika vardų 

11 Ibid., p. 153.
12 Ibid.
13 Ibid., p. 102.

naisių istoRijos miGLa

Paminklas „jie žuvo už laisvę“ naisuose. Vytautas Lukošaitis, 1984
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ir pavardžių ir parašyta: „Jie žuvo už laisvę“. Vardai 
lietuviški, tai gal... Bet ne... Ginčijomės ratu apstoję tą 
skulptūrą, kam ji: sovietiniams, už Nepriklausomybę 
žuvusiems, o gal visiems kartu? Gal čia visi naisiškiai, 
žuvę per karą, nesvarbu, kieno pusėje, nesvarbu, nuo 
kieno rankos? Tai galėtų būti buvusi graži Atgimimo 
metų pacifikacija, tokia tikrai naisietiškoji istorijos įvei-
kos paradigma, jei ne ta dedikacija: „Šlovė didvyriams: 
1941–1945“. Tokios datos – kaip iš anų laikų, taigi... 
Vietos profesionalai ir paprasti žmonės atmintino objek-
to įvardinti aiškiau negalėjo, gūglinimas nepagelbėjo, 
teko dalykus aiškintis grįžus. Ir ne kur kitur, o to paties 
Kirkučio knygose. O prieina jis prie reikalo neįprastai, 
vėl per tą patį Zigmo Gėlės kapo motyvą: 

Pora dešimtmečių stovėjęs ant Zigmo Gėlės kapo buvo 
nugriautas jo amžinojo poilsio vietą saugojęs Vlado 
Naujiko paminklas. Nuverstas, kad vietoj jo iškiltų 
kitas. Ąžuolinis. Modernesnis. Gražesnis. Prasmin-
gesnis. Jį sukūrė trisdešimt trijų [sic] metų skulp-
torius Vitalijus Lukošaitis. [...] 1980 metais artimi 
ryšiai siejo Vitalijų Lukošaitį su „Už taiką“ kolūkiu. 
Čia jis kūrė (1985) ąžuolinę skulptūrą aštuoniolikai 
Naisių vyrų, žuvusių Antrajame pasauliniame kare. 
1986 metais skulptorius eskizą „Taikiausias darbas“ 
pateikė konkursui Lietuvos vaizduojamosios ir tai-
komosios dekoratyvinės dailės parodoje Maskvoje. 
Eskizas apdovanotas pirmąja premija. „Taikiausias 
darbas“ – tai paprastų Lietuvos žmonių pagarbini-
mas, darbštuolių naisiškių pašlovinimas.14

Taika. O kas tie žmonės, taip kruopščiai įvardyti pir-
moje, karo skulptūroje? Kaip jie žuvo? Kada? Kur? Kaip 
jie ten, kur žuvo, pateko? Iš kur ir kaip jie atsidūrė tarp 
tų, kurie žuvo? Palyginus 1925 m. parceliacijos plane 
įvardytųjų ir skulptūroje iškaltų vardų sąrašus, randa-
me bent (tik?) ketvertą pavardžių sutapimų. O iš kur 
kiti? Kur apskritai žmonės, žmonių istorijos Naisiuose? 
Atsakymai į tokius klausimus reikštų pastangą supras-

ti ir pavaizduoti istoriškai. Bet naisiškas kelias – ne 
istorija. Jie sumitindavo tai, kas konkretu, anuomet, 
sumitina ir dabar, tverdami naujuosius Naisius – ąžuo-
linių skulptūrų kvazibaltiškų turbodievų metaparką, 
pseudošventyklą. Banalių personažų nesamų santykių 
nesamas peripetijas menamai atskleidžiančios niekinio 
siužeto nuobodžiaujančių aktorių atmestinai vaidina-
mą TV serialą. Nekoks tai mitas, niekoks. Nykus ir net 
niekingas. Kai pagalvoji.

Post sCRiPtum:  
tušČia Vieta šVenta netamPa

Sakoma, šventa vieta tuščia nebūna15. Jei teisingai sa-
koma, tai turbūt bus apsirikęs Gnėjus Pompėjus, 70 m. 
užėmęs Jeruzalę ir, įžengęs į šventyklą, aptikęs net 
švenčiausiąją jos dalį esant tuščią16. Ne tomis akimis 
žiūrėjo, nors rezultatas – galutinis Šventyklos sugrio-
vimas – ir pasaulinis įvykis. Jei rimčiau, mintis, kad 
bergždi yra mėginimai ištuštinti šventą vietą, tokia taik 
 li kalbant apie Kryžių kalną, Naisiams niekaip netin-
ka. Apie juos pasakytina atvirkščiai: tuščia vieta šventa 
netampa. Jei dabartinėje jų teritorijoje ir buvo stovėju-
si koplyčia, jos turbūt bus nelikę po 1863 m. sukilimo. 
Naisiai yra tiesiog istoriškai tuščia, nuolat ištuština-
ma vieta. Tuščiose dirbamose žemėse iškilusi palivar-
ko valdytojo sodyba, visai ištuštėjusi Vasario 16osios 
išvakarėse, tuščia šiandienė atmintis apie tikrą Naisių 
kaimą, ėmusį tvertis po 1926 m. Tuščias netgi kolchozi-
nės epochos palikimas, nes šiandien istorija Naisiuose 
kuriama vėlgi plynėje, it Kaino miestas, ten, kur niekas 
niekada nestovėjo: išžiotais ekskavatorių (ir jų parūpin-
tose vietose prismaigstytų ąžuolinių stabukų) dantimis 
palengva kasantis link už 6 km stūksančio Kryžių kal-
no. Kuriamas fikcinis, tyčiomis išgalvotas kraštovaiz-
dis, erdvės sumirginimo ir laiko sumiglinimo būdu. Bet 
fikcijos išsisklaido, pasakos baigiasi, baigsis ir Naisių 
vasaros pasaka. Ir prasidės gyvenimas.

neRijus šePetys

!

14 Ibid., p. 153–154.
15 juokinga: pagūglinus vartoseną, pirmiausia iškrenta nuoroda http://

patarles.dainutekstai.lt/z/b084445, kur skaitome: „šventa vieta tuščia 
nebūna“ – Lietuvių liaudies išmintis nr. 56041.

16 „Pirmasis iš romėnų Gn. Pompėjus pavergė judėjus ir nugalėto-

jo teisėmis įžengė į jeruzalės šventovę. tada paaiškėjo, kad jos viduje 
nėra jokio dievo atvaizdo, kad dievo buveinė tuščia ir švenčiausioj jos 
daly nieko nesą“ (Publijus kornelijus tacitas, istorija, V. 9., in: idem, 
Rinktiniai raštai, iš lotynų kalbos vertė dalia dilytė, janina mažiulienė, 
Vilnius: Vaga, 1972, p. 132).
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Naisių metraštininkas teigia: „Naisiai netgi tampa 
bend riniu pavadinimu, kuris reiškia vaikystės, jaunys-
tės kaimą... Jau teko skaityti: kiekvienas turime savo 
Naisius... Kartais net rašoma: legendiniuose Naisiuo-
se... O šiame legendiniame kaime šiuo metu gyvena 
apie šeši šimtai žmonių“1. Kas yra legendiniai Naisiai, 
kuriuos Lietuvos žmonės pažįsta iš TV serialo Naisių 
vasara, kuriuos atvykę aptinkame gražiai įrengtame 
Naisių žemės istorijos muziejuje, Saulės aikštėje, nuo 
Alkos kalno žvelgdami į žalčių šeimyną, Baltų žolynų 
muziejuje, Baltų arenoje, žemaitukų ūkyje ar lankyda-
miesi Naisių vasaros festivalyje? Ar Naisiai yra ideali 
Lietuvos vieta, lietuviškoji svajonė, lietuviškoji utopija? 
Ar Naisiai reiškia idealią, nors dar nerealizuotą Lietu-
vą, Lietuvą mikroskopiniu pavidalu? Koks legendinių 
Naisių santykis su realiais Naisiais? Kokia lietuviškoji 
kaina už lietuviškąją svajonę?

Legendiniai Naisiai iš pirmo žvilgsnio panašūs į uto-
pinę vietą ar miestą. Knygose ar tikrovėje įgyvendinti 
utopiniai projektai numatė vietas, kuriose vyrauja har-

naisių utoPija: kaiP disneiLendas taPo kaLėjimu

Nerija Putinaitė

monija ir stabilumas, žmonių santykiai nekonfliktiški, 
o gerovė garantuota. Kaip rašė šv. Tomas Moras apie 
miestą Utopiją: „Kiekvienas gali būti linksmas ir ra-
mus, nesirūpinti, ką valgys jis ir visi jo artimieji“2. Uto-
pinis galvojimas yra būdingas moderniesiems laikams, 
žmonių mąstymą nukreipusiems į nuolatines naujumo 
paieškas ir skatinantiems dinamiškai suprasti tikrovę 
bei laiką. Utopiškai tvarkoma miesto erdvė veikia kaip 
pavyzdys ir alternatyva likusioms erdvėms. Šiame ir 
praėjusiame amžiuose galima aptikti nemažai pavyz-
džių, kai buvo kuriami utopiniai miestai. Kasdienybėje 
dažniausiai susiduriame su utopiniais tarsi miestais, 
į kuriuos žmonės užsuka trumpam, ir kur tesama tarsi 
bendruomenių. Tai didieji prekybos centrai, sutvarkyti 
kaip miestai, – su alėjomis, viešomis aikštėmis, ne vien 
prekybos, bet ir pramogų bei sporto vietomis3. Kitas uto-
pinio pseudo miesto pavyzdys – Disneilendas, specia
li tam tikrų pramogų vieta. Prekybos „megapoliai“ ir 
Disneilendas yra vietos, kurios žada gausą, linksmybes 
ir atsipalaidavimą, tačiau žmonės čia negyvena, nefor-

1 Vytautas kirkutis, Zigmo Gėlės namai, klaipėda: s. jokužio leidyk-
la-spaustuvė, 2013, p. 18. 

2 tomas moras, utopija, iš lotynų kalbos vertė Leonas Valkūnas, Vil-

nius: žaltvykslė, 2007, p. 111.
3 nerija Putinaitė, „„akropolis“ kaip XXi a. lietuvių civilizacija“, in: 

Baltos lankos, 2010, nr. 31/32, p. 248–267.

naisių panorama iš paukščio skrydžio

naisių utoPija: kaiP disneiLendas taPo kaLėjimu
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muoja šių tarsi miestų taisyklių, yra įsprausti į elgesio 
normas, kurias nustato vietų savininkai.

Utopinėms erdvėms apskritai būdinga riboti žmonių 
spontaniškumą. Dažnas neprielankumas utopinėms 
idėjoms neretai aiškinamas jų vidiniu ryšiu su totalita-
rizmu ar autoritarizmu4. Iš savo patirties žinome, kad 
totalitarizmas savo ruožtu išnaudoja utopines idėjas ir 
pagal jas planuoja miestų erdves.

Per paskutinį šimtmetį nemažai rasime miestų, kurie 
buvo įsteigti kaip utopiniai ar keičiasi tokia kryptimi, 
kad taptų sunkiai pasiekiamu pavyzdžiu kitiems. Jie 
žada laimę ir vysto tam tikrą utopinę idėją atitinkantį 
pavyzdinį gyvenimą. Labai ryškūs yra trys pavyzdžiai: 
idealus komunistinis miestas ar kaimas kaip Juknai-
čiai, tobulas nacių miestas kaip Rotenburgas prie Tau-
berio ir miestas muziejus kaip Celebration Floridoje. 
Visi šie miestai (ar gyvenvietės) sutvarkyti pagal tam 
tikrą laimės ir harmonijos idėją, jie kontrastuoja su už 
jų esančiu pasauliu, juose veikia specifinės bendruome-
nės gyvenimą reguliuojančios taisyklės. Ką jų pavyzdys 
gali atskleisti apie Naisius? 

juknaiČiai, RotenBuRGas  
iR ceLeBRation:  

taRP Laimės RecePto iR taisykLių

Idealus sovietinis miestas, vadinamas „naujuoju ap-
gyvendinimo vienetu“, rėmėsi dirbančio socialistinio 
žmogaus idėja, kurio darbo vieta kuo funkcionaliau 
susieta su jo socialinius ir poilsio poreikius tenkinan-
čiomis vietomis: „Šiame naujame mieste erdvė atspin-
di socialinės ir ekonominės struktūros harmoniją ir 
racionalumą“5. Naujo miesto tvarkymas buvo grįstas 
sovietinės valstybės ekonominės plėtros interesu, sie-
kiant, kad miestas kuo geriau tarnautų jų gyventojų 
gamybiniam produktyvumui. Miesto erdvių sąryšius 
svajota kurti pagal funkcionalaus sovietinio buto pavyz-
dį6. Lietuvoje aiškiausiai naujojo tipo miestas realizuo-
tas kolūkinėse gyvenvietėse, o labiausiai – Juknaičių 
tarybiniame ūkyje. Juknaičių TSKP XXV suvažiavimo 
tarybinis ūkis 1986 m. dvylika kartų buvo apdovanotas 
TSKP CK, TSRS Ministrų Tarybos, VPSCT ir VLKJS 
CK pe reinamąja Raudonąja vėliava. Kaip ūkį prista-
tė direktorius Zigmantas Dokšas: „Mūsų buitis ne tik 
patogi, bet ir graži. Centrinėje gyvenvietėje stovi nauji 
kultūros namai, mokykla, vaikų darželis, ambulatori-
ja, buities tarnyba, prekybos centras. Neseniai užbai-

gėme Sveikatingumo kompleksą. Čia žemdirbys gali 
pailsėti po sunkios darbo dienos, pabūti su savo rūpes-
čiais ir svajonėmis, pasisemti jėgų naujiems sumany-
mams. Susikaupti padeda paveikslai, skulptūros, vi-
tražai, freskos, raminamai veikia ugnies menės židinio 
liepsna, egzotiška žiemos sodo augmenija“7. Juknaičių 
vadovas didelį dėmesį kreipė į kultūrines ir estetines 
žmonių reik mes, tarsi realizavo majakovskišką miesto 
kaip sodo viziją: „Kad kiekvienas paprastas mūsų žmo-
gus, po darbo parėjęs namo, atsidarytų langą ir matytų 
parką“8. Visi žmonės dirbo ūkyje, ir ūkis formavo gyven-
vietę taip, kad žmogus idealiu atveju galėjo visą laimin-
gą ir harmoningą savo gyvenimą praleisti iš jos neiškė-
lęs kojos, būti darbingas ir atsidavęs įmoneiūkiui. 

Rotenburgas prie Tauberio yra nuo Viduramžių ži-
nomas miestelis Bavarijoje. Jis išgarsėjo nacistinėje 
Vokietijoje, nes jo vadovai nusprendė jį formuoti kaip 
miestą, kuris praktikoje visiškai įgyvendintų nacional-
socialistinę ideologiją9. Intensyviausiai tapti pavyzdiniu 
vokiškuoju miestu buvo stengtasi nuo 1936 m. Siek-
ta mieste sukurti „idealią nacistinę bendruomenę“ ir 
patį miestą apvalyti nuo vokiškajai dvasiai svetimų dė-
mių. Valymo akcijos pradžioje reiškėsi tiesiogine prasme 
stropiu gat vių valymu, vėliau panaikintos reklaminės 
ir komercinės iškabos, galiausiai buvo restauruojami 
senąją dvasią išreiškiantys viduramžiški pastatai, ku-
riems dalinę paramą suteikė ir Adolfo Hitlerio kance-
liarija10. Svečių namuose vietoj ankstesnės džiazo mu-

neRija Putinaitė

4 david Harvey, spaces of Hope, edinburgh: edinburgh university 
Press, 2000, p. 162.

5 alexei Gutnov et al., the ideal Communist City, translated by Renee 
n. Watkins, new york: George Braziller, 1968, p. 154.

6 Ibid.
7 Juknaičiai. socialistinės Lietuvos kaimas: Albumas, sudarytojas zig-

mantas dokšas, Vilnius: mintis, 1986, p. 7.

8 dokšo atsiminimai, in: Pakelti akis: Atsiminimai ir pokalbiai apie 
Juk naičius, sudarytojas ferdinandas kauzonas, Vilnius: danielius, 
2010, p. 120.

9 joshua Hagen, „the most German of towns: creating an ideal nazi 
community in Rothenburg ob der tauber“, in: Annals of the Associa-
tion of American Geographers, 2004, t. 94, nr. 1, p. 211.

10 Ibid., p. 214–216.

kolchozinę naisių praeitį įamžinanti kompozicija
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zikos grojo tradicinė vokiška liaudies muzika, iškabos 
imtos rašyti senaisiais vokiškais rašmenimis. Iš miesto 
buvo išvaryti ir jame gyvenę dvidešimt žydų. Visi gy-
ventojai turėjo prisidėti prie to, kad miestas taptų išim-
tinai (pagal vokiškos dvasios supratimą) gražus, švarus,  
svetingas.

Trečiasis pavyzdys yra Celebration miestas Floridoje, 
JAV11. Jį beveik tuščioje vietoje 2004 m. pradėjo staty-
ti Walt Disney korporacija, ir tai yra vienas dažniau-
siai minimų privačių miestų pavyzdžių. Jis buvo stato-
mas kaip miestas, kuris būtų galėjęs būti paties Walto 
Disney‘aus vaikystės miestas12. Siekiama, kad miesto 
pastatai ir jo dvasia atitiktų ketvirto dešimtmečio ne-
didelio miestelio dvasią, jo įsivaizduojamą ir Disney fil-
muose rodomą harmoningą ir laimingą gyvenimą. Kor-
poracija statė miestą, nustatė taisykles gyventojams, 
kurie norėjo jame įsikurti. Mieste šiuo metu esama ir 
kitų korporacijų, kurios kuria darbo vietas miesto gy-
ventojams ar toliau vysto miestą. Tačiau Disney turi 
veto teisę dėl miesto plėtros. Tiesa, Celebration nėra 
Disney produktų, kaip ir kitų produktų reklamų13. Tai 
pabrėžtinai dekomercializuotas miestas. Kai kada jis 
vadinamas miestumuziejumi14, nukeliančiu į laikus, 
kai pasaulyje nedominavo stambios korporacijos, tarp 
jų ir Disney.

Kiekvieno iš šių miestų steigėjai ar valdytojai turi 
aiškią idėją apie žmonių ar bendruomenės laimę ir sie-
kia ją realizuoti bei tapti pavyzdžiu pasauliui, kuris yra 
nutolęs nuo utopinės vizijos. Vizijos skirtingos: produk-
tyvus darbas, grynos dvasios vokiška bendruomenė ar 
ikikorporacinė amerikietiška dvasia. Miestuose nusta-
tytos aiškios taisyklės, kurių gyventojai turi laikytis, 
ir jų negali keisti savo nuožiūra ar sutarimu, nutolinan-
čiu nuo vizijos. Skiriasi žmonių apsisprendimo gyventi 
šiuose miestuose pobūdis. Rotenburgas buvo keičiamas 
į utopinį miestą vietinės valdžios iniciatyva ir pritariant 
bent daliai gyventojų. Kolūkinės gyvenvietės buvo stei-
giamos remiantis sovietinės valstybės tikslais, o gyven-
tojai dažniausiai prievartiniu būdu tapo kolūkiečiais 
ir gyvenviečių nariais. Celebration gyventojai į miestą 
įsikraustė, puikiai žinodami taisykles ir su jomis su-
tikę. Jie turi teisę rinktis mieste neįsikurti, be to, jau 
gyvenantieji mieste daro nemenką įtaką kompanijos 
utopinei vizijai15.

kuRi utoPija yRa naisiai?

Naisiai, bent iš pirmo žvilgsnio, yra ryškus utopinio 
miesto (kaimo) pavyzdys Lietuvoje. Jis turi anksčiau 
aptartų miestų bruožus: siekia atspindėti tam tikrą 
laimės idėją, kaip pavyzdinė vieta atsiriboja nuo kitų 
Lietuvos vietų, turi tam tikras vietos gyvenimą veikian-
čias taisykles. 

Kaip ir Celebration, Naisių laimės idėjos pirmiausia 
reikia ieškoti filmų kuriamose ar sukurtose vizijose. 
Šiuo atveju – seriale Naisių vasara. Kaip mini serialo 
sumanytojas ir vienas iš jo scenarijaus autorių Ramū-
nas Karbauskis, kurdamas serialą jis siekęs „padovano-
ti žmonėms kažką šviesaus, mielo, prasmingo“, kad tai 
bandymas parodyti, „koks gražus yra Lietuvos kaimas, 
koks įdomus ir įvairus jo gyvenimas“. Tai kartu esanti 
ir alternatyva kitai pykčiu ir smurtu remtai televizijos 
produkcijai16. Serialas, kuris yra suaugęs su Naisiais, 
remiasi idėja kaimo, kuriame santykiai nuoširdūs, žmo-
nės padeda vieni kitiems, o jei kyla koks kivirčas, jis 
yra buitinis ir greit išsisklaido. Iš Naisių išvykę žmonės 
anksčiau ar vėliau į juos sugrįžta kaip į geriausią vietą. 
Serialas pristato kaimą, kurį norėtų kaip savo kaimą ar 
tėvoniją turėti kiekvienas lietuvis. 

Serialo kuriamo vaizdo tikroviškumą tarsi patvirti-
na Naisiuose vykstantys festivaliai ir šventės, siūlan-

naisių utoPija: kaiP disneiLendas taPo kaLėjimu

11 už mintį apie naisių panašumą į celebration nuoširdžiai dėkoju 
Ryčiui zemkauskui.

12 žr. andrew Ross, „disney celebration talk“, in: https://www.you-
tube.com/watch?v=13vuoLP0dly.

13 naomi klein, No Logo: taking Aim at the Brand Bullies, new york: 
Picador, 2002, p. 155.

14 Ibid., p. 156.
15 Hugh Bartling, „the magic kingdom syndrome: trials and tribula-

tions of Life in disney’s celebration“, in: Contemporary Justice Review, 
2004, t. 7, nr. 4, p. 385.

16 žr. http://www.naisiuvasara.lt/serialas. Buvęs kolchozo „už taiką“ kultūrnamis
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tys šeimoms ir paskiriems žmonėms įvairių pramogų. 
Greta serialo gyvuoja ir Naisių vasaros teatras, ku-
ris pristato nuotaikingus, pasakas primenančius lie-
tuvių autorių pjesių pastatymus, siekdamas „pamalo-
ninti kasdienybės darbų ir rūpesčių nualintas žiūrovų 
širdis, dovanoti gerą nuotaiką, kartu pasidžiaugti ir 
paliūdėti“17. Naisių festivaliuose ir šventėse dalyvauja 
ir serialo aktoriai, taip savo ruožtu sustiprindami Nai-
sių utopijos tikroviškumo įspūdį.

Atvykus į Naisių kultūros centrą, susiduriama su 
darbuotojais ir gidais, kurie mielai pasakoja apie Nai-
sius, nuoširdžiai kviečia į vykstančius renginius. Nai-
siai ir aplinka iš tiesų primena idealų kaimą: dvaras, 
žirgynas, kuriame naisiečiai gali mokytis joti žemaitu-
kais, sporto klubas, tvarkingas tvenkinys su nedideliu 
paplūdimiu, stadionas, net keli atvirame lauke esantys 
muziejai, tradicinės keramikos dirbtuvės, gražiai su-
tvarkyta namų aplinka, gėlynai, reguliariai pjauna-
ma ir prižiūrima veja. Į Celebration Naisiai panašūs ir 
naujų idėjų kilme: visų jų ir „idealaus kaimo“ įvaizdžio 
kūrėjas ir finansuotojas yra vienas žmogus, Ramūnas 
Karbauskis. Jis yra Baltiškųjų dievų muziejaus suma-
nytojas, kuria Naisių vasaros scenarijaus pagrindus, 
imasi ir įgyvendina vis naujas vizijas: neseniai pasta-

neRija Putinaitė

tyta didžiulių žalčių, keliaujančių į Alkos kalną, kom-
pozicija, suformuota vadinamoji Triušių sala, anksčiau 
reklamuota kaip „Meilės sala“. Apie išskirtinį Karbaus-
kio vaidmenį kalba gidai, tai nurodoma ir viešai priei-
namoje informacijoje. 

Naisiai panašūs ir į pavyzdinę sovietinę kolūkinę gy-
venvietę. Greta kaimo yra Agrokoncerno (tiksliau – ŽŪB 
„Naisiai“) pastatai. Spėtina, kad nemaža dalis naisiečių 
finansiškai priklausomi nuo Agrokoncerno, kaip ir nuo 
kultūrinių Karbauskio projektų. Karbauskio aktyvioje 
elgsenoje galima įžvelgti panašių bruožų į Juk naičių va-
dovo: jis siekia kurti kuo geresnę, kultūrinę, patrauklią 
aplinką darbuotojams, kad jie būtų laimingi Naisiuose, 
neišvažiuotų, turėtų visas sąlygas ilsėtis ir atgauti jė-
gas. Juo labiau kad ir Naisių vasaros Naisiai yra tarsi 
nepaliesti kapitalistinės tikrovės su jai būdinga konku-
rencija ir nesaugumu, bedarbyste ir emigracija. Kapita-
lizmo šmėkla netemdo Naisių dangaus.

Naisiai panašūs į Rotenburgą formuojamu ir palaiko-
mu tautiniu mitu, kurio veikimo pavyzdžiu imasi būti. 
Baltų dievų skulptūrų parkas, Alkos kalnas, aukuras, 
ant stulpų išraižyti ženklai, energiškai įkrauti akme-
nys, visa, kas pagoniška, yra suprasminama aiškini-
mais, kuriant Naisius kaip maginę pagonišką erdvę. 
Tai kuriama ne kaip muziejus, į kurį sunešti seni ra-
kandai, bet kaip tautinės pasaulėžiūros ir net Lietuvos 17 žr. http://www.naisiuvasara.lt/teatras/apie-teatra.

naisių vasaros teatro ir bendruomenės kultūros rūmai rengiasi nemokamam nijolės narmontaitės koncertui
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ateities atspara. Naisiai siekia tapti Naująja romuva, 
Lietuvos tikrosios dvasios atgimimo centru. Kaip pami-
ni Karbauskis: „ne geresnis pragyvenimo lygis išgelbės, 
sustabdys emigraciją, arba privers žmones grįžti iš ten, 
o kultūra. Kultūra visom prasmėm, ir šitoj vietoj ta se-
noji kultūra arba kiekviena kultūra, kiekvienos tautos 
kultūra turi remtis į tą pagrindą kažkokį, reiškia mūsų 
pagrindas kultūros yra baltiškasis pagrindas“18. Tokie 
Naisiai yra tarsi ateities pažadas Lietuvai.

Kad ir kokie ryškūs būtų Naisių panašumai su Juknai-
čiais, Rotenburgu ir Celebration, yra esminių skirtumų. 
Esama labai didelio asmeninio Karbauskio (ir, manyti-
na, Agrokoncerno) vaidmens kuriant Naisių legendą, 
tačiau nėra aiškus legendos sąryšis su realiais Naisiais. 
Naisių projekte nematyti realiai gyvenančių naisiečių, jų 
valios, norų ir laisvės išraiškos. Kitaip nei Celebration,  
realūs Naisiai iš tiesų nėra Karbauskio ar jo verslo 
nuosavybė. Kitaip nei Juknaičiuose, Naisių gyvenimas 
nėra ūkio teritorija, akivaizdžiai siejanti darbą ir poilsio 
poreikius. Kitaip nei Rotenburgo atveju, Naisiai nėra 
bendras naisiečių ir vietos valdžios noras tapti pavyzdi-
niu politinės idėjos projektu. Kitaip nei visais utopinių 
miestų atvejais, Naisių legendoje, festivaliuose ir šven-
tėse realių naisiečių tarsi nėra, realūs Naisiai su Naisių 
legenda tarsi neturi jokio aiškaus ryšio, Naisių utopija 
tarsi kuriama anapus Naisių. Tad kurgi dingo Naisiai?

dinGę naisiai iR PseudoutoPija

Klausimas apie „realius Naisius“, jų buvimo vietą ir 
būdą yra vienintelis raktas, galintis atrakinti Naisių le-
gendą. Joje sunku apčiuopti realių Naisių buvimą. Jau-
sena, kad realūs ir kasdieniški Naisiai yra visai kas kita 
nei kuriama Naisių legenda, su ja nesusiję, kad legenda 
skirta ne jiems, apima ir vaikštant po Naisių gyven-
vietę. Tarsi neegzistuotų ir naisiečiai, kurie nedirbtų 
kultūros centro projektuose, nepjautų vejos ant Alkos 
kalno, netvarkytų baltiškųjų žolynų, nesirūpintų triu-
šiais, tai yra tie, kurie nebūtų įdarbinti Naisių legendos 
palaikymui. Legendos Naisiai yra anapus realių Naisių 
net geografiškai. Legenda perstūmė ir buvusios kolūki-
nės gyvenvietės centrą: kažkur liko gana apleisti turbūt 
buvę kultūros namai ir parduotuvės pastatas.

Dingę Naisiai atskleidžia, kad legendiniai Naisiai yra 
ne utopija, o pseudoutopija. Jie panašesni ne į Juknai-
čius, o į Disneilendą ar didžiuosius prekybos centrus. 
Pseudoutopija įsisteigia greta realaus gyvenimo, api-
brėžia savo teritoriją, nustato taisykles, kurioms turi 
paklusti juose apsilankantys žmonės. Pseudoutopija 
generuoja laimės ir gerovės viziją ir legendą. Dažniau-

siai susiduriame su pseudoutopijomis, kurios skirtos 
komercinei naudai didinti. Naisių projektai yra pabrėž-
tinai „nemokami“: gido paslaugos, Lietuvoje garsių mu-
zikantų ir dainininkų koncertai Naisiuose, kasmeti-
nis Naisių festivalis. Tačiau gali būti ir utopijų, kurios 
orientuotųsi ir į kitas naudas, kaip antai politinę.

Politinės naudos siekį liudija net tai, kad prieš 2016 m. 
rinkimus Naisių projektas koncertų pavidalu apkeliavo 
visą Lietuvą. Gintautas Mažeikis anuomet apie Naisių 
vasarą kalbėjo kaip apie elito pražiūrėtą politinį projek-
tą: jis tapęs „ideologine ateities fantazija ir, atitinkamai, 
politine programa. Lietuvos kultūriniai elitai, niekinda-
mi ir nežiūrėdami šio serialo, atitrūko nuo eilinio lietu-
vio kasdienybės ir už tai susimokėjo prarasdami poli-
tinę iniciatyvą“19. Nepriklausomai nuo to, ar pradžioje 
legenda bendriniu pavadinimu „Naisių vasara“ buvo 
graži ir nuoširdi idėja, kuri jau vėliau davė ir politinės 
naudos, ar iš karto buvo sumanyta kaip politinis projek-
tas, – lieka klausimas, kiek joje yra realių Naisių. 

Nuvykus į Naisius, nesunku gauti visus išsamius 
atsakymus į klausimus apie Naisių legendą. Tačiau 
bet koks konkretus klausimas apie realius Naisius, pa-
vyzdžiui, kiek naisiečių emigravę, kur naisiečiai dirba 
ar panašūs, lieka be konkretaus atsako. Į tam tikrus 
sunkumus kalbantis su žmonėmis atkreipė dėmesį ir 
Naisių kaip etnografinio lauko tyrėjai20. Tai skatina 
manyti, kad politinei naudai kuriama legenda yra mar-
ginalizavusi realius Naisius, pavertusi juos legendos 
dekoracija, o naisiečius – legendos įkaitais. 

Viešai prieinama informacija rodytų, kad Naisių le-
gendos kūrime aktyviausiai veikia gyventojai, nes vis-

naisių utoPija: kaiP disneiLendas taPo kaLėjimu

26, in: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/gintautas-ma-
zeikis-naisiu-vasara-ir-darnusis-geris-18-702491?all#print.

20 kaip pastebi Gerda Raugaitė, „kai kurie informantai kalbėjo labai 
plačiai, o kiti tik lakoniškai“ (Gerda Raugaitė, op. cit., p. 27).

NŽ-A tiriamoji ekspedicija apžiūri „mėnulio akies ežero“ 
sodžialkoje baigiamą įrengti meilės salą (vėliau pavadintą 

triušių sala)

18 Gerda Raugaitė, Vieta kaip socialiai sukonstruotas reikšmių lau-
kas: Naisių gyvenvietės atvejis, Bakalauro darbas, šiaulių universite-
tas, 2014, p. 35.

19 žr. Gintautas mažeikis, „naisių vasara ir darnusis gėris“, 2016-10-
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kas Naisiuose vyksta kaip vietos bendruomenės su-
manymai. 2016 m. bendruomenės iniciatyva buvo 
patvirtintas Naisių herbas su dviem gandrais mėlyna-
me fone. Kultūros centras, į kurį atvažiuoja turistai, yra 
Naisių bendruomenės, kaip ir antrame aukšte įreng-
tas Naisių muziejus. Festivalių organizatorius taip pat 
yra Naisių bendruomenė. Regisi, sąsaja su realiais ir 
legendiniais Naisiais yra neabejotina. Tačiau asocia-
cijos „Naisių bendruomenė“ įstatuose esama formu-
luotės, kuri bendruomenę verčia instrumentu dosnių 
mecenatų projektams: „Bendruomenės pinigus, gautus 
kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus 
ir kitą turtą bendruomenė naudoja juos davusio as-
mens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus 
nurodė“21. Įstatai Karbauskiui leidžia pasitelkti bend
ruomenę kaip įrankį savo kultūrinėms idėjoms įgyven-
dinti, kurias pats sumano ir pats finansuoja. Juolab 
kad jis, būdamas bendruomenės valdybos narys, turi ir 
papildomą galimybę įtikinti bendruomenės atstovus dėl 
projektų. Didžioji dalis teritorijos, kurioje įsteigtas Bal-
tų dievų muziejus, Baltų žolynų muziejus, Baltų arena, 
kur vyksta renginiai, yra Karbauskio ar Agrokoncerno 
nuosavybė22, nebent jis būtų ją perdavęs bendruomenei 
su minėtomis sąlygomis23. 

Naisių gyventojai, aktyviai veikdami bendruomenėje, 
gali formuluoti ir kelti savas idėjas, tačiau jie neabejoti-
nai neturi tokių išteklių, kad galėtų formuoti Naisių ta-
patybę, kuri būtų alternatyvi Naisių vasaros legendai. 
Gerdos Raugaitės tyrimas apie vietinių gyventojų san-
tykį su kuriamais Naisiais leido daryti išvadą apie jų 
jausenas: „viskas Naisiuose yra dirbtinai sukonstruota, 
daugiausiai tam tikrų galią turinčių asmenų, o ne iš vie-

tinių žmonių ir jų patirčių, kurioje atsispindėtų jų dva-
sia, ar nors ir buvo jų kas nors sukurta, dabar jau yra 
prarasta“24. Net jei išvada remiasi kontekstiniais gyven-
tojų pastebėjimais, vieno žmogaus dominavimas Naisių 
legendą kuriančiuose projektuose rodo, kad gyventojų 
galimybės savaip vystyti Naisių tapatybę, kad jie taptų 
„savais“, yra labai ribotos. Gyventojai tiesiogiai prieš jų 
valią nėra verčiami kurti Naisių legendos, tačiau ji ku-
riama greta jų, nepriklausomai nuo jų ir naikina realių 
Naisių tapatybę. Naisių vasarą vien formaliai tekuria 
bendruomenė, būdama visiškai priklausoma nuo gerai 
finansuojamų švenčių ir festivalių projektų.

Naisių legenda išdygo greta gyventojų tarsi politinis 
disneilendas, atgręžtas į Lietuvą ir jai skirtas. Čia su-
tinkame ne peliuką Mikį ir Antiną, o Kalvelį Teliavelį, 
Aušrinę su raktais („Saulės konkurentę, Mėnulio mei-
lužę“), Bangpūtį (kurio „garbei reikia sudeginti medinį 
šaukštą“), Girinį (miško dievą, kurio „garbinimo baltų 
religijos ir mitologijos išsamiau neaprašo“), Gabjaujį ir 
kitus. Galima pastovėti ant energiškai įkrautų akme-
nų25. Galbūt net būtų galima sutarti su kultūros cent
ru ir gauti progą Gabjaujui paaukoti juodą, baltą ar 
margaspalvį, tik ne raudoną gaidį, kad globotų darbus 
jaujoje.

Baltiškasis politinis disneilendas gyventojus pavertė 
jo dekoracijomis ir aptarnautojais, jie neteko galimybės 
kurti savo legendą. Iš naisiečių atimta, Davido Harvey 
žodžiais tariant, „teisė į miestą“, teisė jį keisti pagal jų 
širdies troškimus26. Svajonės Lietuvai kaina yra nai-
siečių nelaisvė, kuri tarsi kompensuojama galimybe 
nemokamai lankytis politiniame disneilende, ar net 
jame dirbti.

koncernui.
24 Gerda Raugaitė, op. cit., p. 49.
25 žr. http://baltic360.lt/objektai/naisiai.
26 david Harvey, „the Right to the city“, in: Loretta Lees (ed.), The 

Emancipatory City?: Paradoxes and Possibilities, London; thousand 
oaks, calif.: sage Publications, 2004, p. 236.

21 „asociacijos „naisių bendruomenė“ įstatai“, in: http://naisiai.lt/
istatai.

22 Gerda Raugaitė, op. cit., p. 48.
23 tvenkinys iškastas ir kalnas, neseniai pavadintas alkos kalnu, su-

kastas buvo dar kolūkiniais metais, tačiau dabar žemė veikiausiai taip 
pat priklauso naisių bendruomenės asociacijai, karbauskiui arba Agro-

neRija Putinaitė
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šiuo tekstu tęsiamas aštuonių straipsnių ciklas „žydiškieji svars-
tymai“, įgyvendinantis projektą „kaip būti po Holokausto? žy-
diškieji svarstymai apie politiką, etiką ir tapatybę įvairovės pa-
saulyje“, kurį finansuoja VšĮ „Geros valios kompensacijos už 
žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo 
fondas“. Laurynas Peluritis – filosofas, idėjų istorikas, Vu isto-
rijos fakulteto doktorantas.

dVi LaisVės samPRatos iR VaLstyBės 
PRasmės PRoBLema
apie vieną isaiah Berlino paskaitą

Laurynas Peluritis

Žydiškieji svarstymai

Netrukus švęsime Lietuvos valstybės šimtmetį. Galima 
kartu tarti, kad šimtmečio pasitikimas nepriklausomo-
je respublikoje yra ir laisvės šventimas. Tačiau moderni 
valstybė politikos filosofijoje (ypač klasikinio liberaliz-
mo tradicijoje, bet ne tik joje) dažnai suprantama kaip 
individo laisvę ribojanti jėga, o ne kaip laisvės šaltinis. 
Nors jau intuityviai skirtumas tarp individo ir valstybės 
yra akivaizdus, vis dėlto opozicija tarp laisvės ir vals-
tybės, kaip sugestijuoja Lietuvos istorinė patirtis, yra 
klaidinga ar bent įtartina. Čia galima įžvelgti prieštarą 
tarp skirtingų laisvių, tačiau ar ši prieštara tikrai yra 
būtina ar neišvengiama? Tarsi akivaizdu, kad be savos 
valstybės būtų gerokai problemiškiau svarstyti ir apie 
laisvę individualiu lygmeniu, jos siekti politinėmis, de-
mokratinėmis priemonėmis. Tad švęsdami laisvę vals-
tybėje, o ne nuo valstybės, akivaizdžiai susiduriame su 
politinės laisvės daugiaprasmiškumu. Ir tai visų pirma 
sąvokinė problema.

Savo garsiojoje esė „Dvi laisvės sąvokos“, kuri visų 
pirma nuskambėjo 1958 m. Oksforde kaip inauguracinė 
profesoriaus kalba, Isaiah Berlinas (1909–1997)1 glaus-
tai ir sistemiškai apžvelgė esmines laisvės sampratos 
skirtis Vakarų politinės minties istorijoje: visų pirma 
tarp negatyvios (kaip laisvės nuo ko nors, t. y. išorinių 
trikdžių) ir pozityvios laisvės (laisvė save determinuoti 
ir siekti savo gėrio, – ne tik kaip teorinė galimybė, bet ir 
kaip praktinis galėjimas). Turbūt vien šio jo teksto būtų 
pakakę Berlinui patekti į XX a. politinės filosofijos auk-
so fondą. Rygoje gimęs, Anglijoje intelektualiai subren-
dęs filosofas save laikė liberaliosios minties teoretiku ir 
jis neabejotinai ženkliai prisidėjo, kad politinė mintis 
sugrįžtų į anglosaksiškosios filosofijos diskursą.

Vis dėlto paties Berlino pozicija laisvės sampratų at-
žvilgiu dažnai regima labai supaprastintai, jis būna net-
gi pavadinamas šių sampratų kūrėju ar bent atradėju. 
Dar dažniau Berlinas pristatomas vien kaip pozityvios 
laisvės kritikas ir negatyvios laisvės gynėjas. Šiame 
tekste kaip tik bus mėginama tokius supaprastinimus 
užklausti laikantis pozicijos, jog abi laisvės sampratos 
būtinos viena kitai egzistuoti ir sėkmingai funkcionuoti 
(net jei praktikoje ir ideologinėse kovose dažnai ir kon-
kuruoja), o problemos politiniame gyvenime kyla kaip 
tik pernelyg nusveriant laisvės sampratą į vieną kurią 
pusę. Kartu tikimasi, jog Berlino analitinis sąvokų ty-
rimas ir jo teksto skaitymas atskleis šį bei tą apie patį 
dalyką. Žinoma, pats Berlinas apsiriboja tik dviejų, la-
bai apibendrintų politinės laisvės sampratų analize, 
už savojo svarstymo palikdamas platesnius problemos 
laukus (ontologinį, teologinį ir t. t.).

neGatyVioji LaisVė

Tokia laisvė, anot Berlino, iš esmės reiškia išorinių 
kliūčių nebuvimą veiklai: „Jeigu kiti man trukdo dary-
ti tai, ką daryčiau netrukdomas, tai tam tikru laipsniu 
aš esu nelaisvas; ir jei kiti žmonės šią sritį susiaurina 
beveik arba visai iki minimumo, tai aš galiu būti api-
būdinamas kaip prievartaujamas arba galbūt netgi pa-
vergtas. [...] Prievarta numato apgalvotą kitų žmonių 
įsikišimą į sritį, kurioje aš, nesant prievartos, galėčiau 
veikti. Politinės laisvės jūs neturite tik tada, kai kiti 
žmonės jums trukdo pasiekti kokį nors tikslą“2. Čia 
Berlinas iš esmės atkartoja laisvės apibrėžimą, pasiū-

1 Berlino biografija ir idėjų raida šiame straipsnyje nebus apžvelgia-
ma, tačiau galima rekomenduoti keletą tai apžvelgiančių knygų: joshua 
L. cherniss, A mind and its time: the Development of isaiah Berlin’s 
Political thought, oxford: oxford university Press, 2013; arie m. dub-
nov, isaiah Berlin: the Journey of a Jewish Liberal, London: Palgrave 
macmillan, 2012; michael ignatieff, isaiah Berlin: A Life, London: chat-
to and Windus; new york: metropolitan, 1998.

2 isaiah Berlin, „dvi laisvės sąvokos“, in: isaiah Berlin, Vienovė ir įvai-
rovė: Žvilgsniai į idėjų istoriją, sudarė ir iš anglų kalbos vertė alvydas 
jokubaitis, Vilnius: amžius, 1995, p. 276.
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lytą klasikinio liberalizmo pirmtakų ir tėvų Thomma-
so Hobbeso ar Johnno Locke‘o. Laisvė, tariant erdviš-
kai, šiuo atveju panaši į burbulą, kuris leidžia individui 
veikti tam tikroje erdvėje savo nuožiūra. Pasak Berlino, 
negatyviosios laisvės ribos nustatomos atsakant į klau-
simą: „Kurioje srityje subjektui – asmeniui ar asmenų 
grupei – be kitų asmenų įsikišimo turėtų būti leista da-
ryti tai, ką jis sugeba daryti, arba būti tuo, kuo jis gali 
būti?“3

Berlinas taip pat atkreipia dėmesį į interpretacinį to-
kios laisvės sampratos problemiškumą, ypač socialinių 
problemų akivaizdoje: nors prievarta ir laisvės apribo-
jimu negalima pavadinti žmogaus negebėjimo suprasti 
Hegelio ar kitokio negalėjimo siekti savo tikslų, tačiau, 
tam tikros socialinės teorijos rėmuose, kaip laisvės apri-
bojimą galima suprasti, pavyzdžiui, skurdą, neleidžian-
tį oriai gyventi ir siekti savo tikslų, ypač jei jis sukeltas 
kokios nors priespaudos. Tačiau, kaip pripažįsta Ber-
linas, tai anaiptol ne visuomet yra vien tik socialinės 
teorijos problema – dažnai iš tiesų žmonės atsiduria to-
kioje būklėje, kurioje kalbėjimas apie jų turimą laisvę 
yra beprasmis, kadangi jie elementariai neturi galimy-
bių ja naudotis, t. y. laisvė tampa nebe pirminiu porei-
kiu. Nors Berlinas pripažįsta dažną kairiųjų priekaištą 
liberalams, kad istoriškai vienų žmonių išnaudojimas 
sudarė sąlygas aukštesnių visuomenės luomų nariams 
naudotis ir mėgautis laisve, kaip ir kai kurių liberalų 
sąžinės graužatį dėl tokios situacijos, tačiau perspėja, 
kad laisvės atsisakymas dėl projektuojamos visuotinės 
gerovės anaiptol nėra teisingas ar protingas kelias. Jis 
ragina neredukuoti laisvės į kitus konceptus ar reiški-
nius, net jei tam esama stipraus moralinio ar socialinio 
akstino: „Tam, kad būtų išvengta į akis krentančio ar 
plačiai paplitusio skurdo, aš esu pasirengęs paaukoti 
dalį savo laisvės arba ją visą; galiu tai padaryti su noru 
ir laisvai; bet teisingumo, lygybės ar artimo meilės var-
dan aš atsižadu ne ko kito, o laisvės. Jei tam tikromis 
aplinkybėmis nebūčiau pasirengęs padaryti tokią auką, 
tai mane persekiotų kaltės jausmas – ir visai pagrįstai. 
Tačiau auka nepadidina to, kas aukojama, t. y. laisvės, 
kad ir koks didelis būtų moralinis poreikis arba atlygis 
už tai. Visa yra tai, kas yra: laisvė yra laisvė, o nelygy-
bė, dora, teisingumas, kultūra, žmonių laimė ar rami 
sąžinė. [...] Bet jei aš sumažinu ar prarandu savo laisvę 
tam, kad sumažinčiau tokios nelygybės gėdą, ir dėl to 
neišauga kitų individuali laisvė, – tai įvyksta absoliu-
tus laisvės praradimas. Laisvė gali būti kompensuota 
teisingumo, laimės ar taikos laimėjimu, tačiau prara-
dimas išlieka, ir vertybės painiojamos sakant, kad net 
už borto išmetus mano „liberaliąją“, individualią laisvę, 

padidėja kitos rūšies laisvė – „socialinė“ arba „ekono-
minė“. Bet ir toliau lieka teisinga, jog kažkieno laisvė 
kartais turi būti ribojama siekiant apsaugoti likusiųjų 
laisvę“4. Taip, tikrai būna situacijų, kuriose laisvę ten-
ka ar net yra būtina apriboti dėl kitų svarbių dalykų, 
tačiau nereikia iš akių paleisti šio aukojimo fakto. Be 
to, veikiau yra taip, kad praradus net minimalią lais-
vės erdvę, nebeliks ir galimybių apkritai kelti socialinio 
ar kitokio teisingumo klausimų. Tai svarbi įžvalga tiek 
dabar, tiek „Dviejų laisvės sąvokų“ parašymo laiku. Ro-
geris Scrutonas atkreipia dėmesį, kad ši Berlino kritika 
buvo labai reikšminga Didžiosios Britanijos kairiesiems 
bei liberalams akademijoje ir politikoje Šaltojo karo 
metais, kadangi aiškiai parodė komunizmą ir Sovietų 
Sąjungą kaip grėsmę laisvei, ko neišeina užmaskuoti 
jokiais kilniais tikslais5.

Politine negatyvi laisvė gali būti pavadinta tik tuo 
požiūriu, kad jos ribos priklauso nuo santykio su kitais 
individais, visuomene ir jos sankloda. Ne atsitiktinai 
Hobbesas, remdamasis mechanicistiškai pagrįsta ne-
gatyvios laisvės samprata (laisvė – nekliudymas judėti 
ir veikti), ją suvokė kaip socialinio konflikto priežastį. 
Ištekliai, kitaip negu individų troškimai ir norai, yra ri-
boti, individų interesai dažnai kertasi tarpusavyje, taigi 
visus šiuos konfliktus turi suvaldyti individų teises ap-
ribojanti valstybė – Leviatanas. Panašų laisvės suvoki-
mą perėmė ir klasikinio liberalizmo tėvai, papildydami 
ją svarbia išlyga, jog žmogui vis dėlto reikalingas tam 
tikras negatyvios laisvės minimumas, net jei ir tariama, 
kad tam tikrose situacijose dėl kitų vertybių (teisingu-
mo, saugumo, kultūros ir pan.) laisvę galima apriboti. 

PLiuRaLizmas iR monizmas 

Savo argumentus, kodėl šis minimumas reikalingas 
ir turėtų būti kokios nors jo ribos, Berlinas dėsto dviejų 
fundamentalių, jo manymu, politinių ir moralinių pozi-
cijų – pliuralizmo ir monizmo – kontekste. Šias pozicijas 
jis išreiškė per Antikos poeto Archilocho ištarmę: „Lapė 
žino daug dalykų, bet ežys žino vieną didelį dalyką“6. 
„Lapės“ yra pliuralistai, tikintys, kad žmogiškajai tikro-
vei ir jos suvokimui iš esmės būdingas nebendramatiš-
kumas, prieštaringumai, egzistuoja daug skirtingų ver-
tybinių sistemų, kurios konceptualiai tarpusavyje nėra 
suderinamos – paprasčiau tariant, įvairovė. „Ežiai“ yra 
monistai, teigiantys vienovę, racionalumą, sistemiš-
kumą. Šių skirtingų pozicijų ištakas galima rasti dar 
Vakarų filosofijos aušroje (Herakleitas ir Parmenidas, 
sofistai ir Sokratas bei Platonas ir t. t.), tačiau Berlinui 
monizmo ir pliuralizmo santykis labiausi rūpi moder-

https://www.newcriterion.com/issues/2009/9/back-to-berlin.
6 isaiah Berlin, „ežys ir lapė“, in: isaiah Berlin, op. cit., p. 333.

3 Ibid., p. 275.
4 Ibid., p. 279–280.
5 Roger scruton, „Back to Berlin“, in: The New Criterion, 2009-09, in: 
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nybės kontekste kaip, atitinkamai, Apšvietos ir Roman-
tizmo dialektika: Apšvietos universalizmas potencialiai 
gali vesti į totalizmą, o Romantizmo partikuliarizmas 
slepia reliatyvizmo pavojus7. 

Berlinui bendriausia prasme artimesnės „lapės“, ta-
čiau „ežiai“ ir Apšvieta jam taip pat ne tik įdomūs, bet 
ir svarbūs. Kaip įvade Berlino rinktinei apibendrino 
Alvydas Jokubaitis: „Berlinui šitie du principai atrodo 
suderinami: kultūrinis ir moralinis pliuralizmas netu-
ri būti atskiriami nuo normatyvinės žmogaus prigim-
ties sampratos. Priešingai, jis įsitikinęs, kad be tokios 
bendražmogiškos prigimties sampratos pliuralizmas 
lengvai gali pavirsti savo priešingybe – totalitarizmu. 
Kitais žodžiais tariant, pliuralizmas neatskiriamas nuo 
tam tikrų savo ribų suvokimo ir moralės filosofijoje jis 
nereiškia, kad viskas leistina. Net ir didžiausią įvairo-
vę pripažįstančioje visuomenėje negalima kėsintis į tai, 
kas sudaro mūsų visų bendražmogiškąją prigimtį [...]. 
Viena vertus, jis kartu su romantikais kartoja mintį, 
kad individai ir visuomenės gyvena pagal skirtingas, 
tarpusavyje nesuderinamas vertybių sistemas, kurioms 
pasirinkti nėra jokių objektyvių ir visuotinai pripažin-
tų kriterijų. Kita vertus, jis stengiasi apriboti roman-
tizmą teigdamas, kad jo įtvirtintas pliuralizmas nėra 
panacėja nuo visų socialinių ir moralinių negerovių“8. 
Taigi berliniškas pliuralizmas anaiptol netapatintinas 
su reliatyvizmu ar nihilizmu (kaip ir kiekvienas filoso-
finis monizmas tiesmukai nesietinas su totalitarizmu), 
jis nesiūlo atimti iš žmogaus teisės, o gal net ir parei-
gos ieškoti tiesos ir teisingumo. Tiesiog apeliuojama į 
praktinį nesutarimą šiais klausimais, kaip kompromisą 
siūlant pakantą kitokios pozicijos žmonėms, užuot mė-
ginus savo poziciją įtvirtinti jėga ar klasta. Jokubaitis 
taip pat pastebi, kad tokio pliuralizmo akivaizdoje net 
ir liberalai turi atsisakyti pretenzijų į savo prielaidų ab-
soliutų teisingumą, pripažinti galimybę kitiems turėti 
„neliberalius“ įsitikinimus. Žinoma, tai nereiškia, kad 
čia palankiai žiūrima į valstybei pavojingą radikalų 
socialinį ir politinį konfliktą – veikiau Berlino siūloma 
pliuralizmo samprata yra bendras pagrindas susitikti 
skirtingiems žmonėms ir grupėms.

Scrutonas šį specifinį balansą apibendrino taip: „Dau-
gelis taip pat aukština Berliną už jo „pliuralizmo“ gy-
nybą, priskirdami jam požiūrį, kad žmonės turi skir-
tingas ir nebendramates vertybes, kurioms negali būti 
suteiktas galutinis ar bendras pamatas. Ši idėja tikrai 
svarbi Berlino vėlesniuose ir ilgesniuose rašiniuose ir 
ją pavertė „Berlino liberalizmo“ dalimi jo pagrindiniai 
šalininkai Michealas Ignatieffas ir Johnas Gray‘us. Bet 

anaiptol nėra aišku, ką jis reiškia ar kaip pats Berlinas 
būtų norėjęs jį ginti. Pagaliau pats Berlinas buvo huma-
nistinių vertybių saugotojas; jis tikėjo teisės viršenybe 
ir nešališko teisingumo siekiu; jis neturėjo laiko žudi-
kams ar jų apologetams ir buvo griežtas visų žiaurumo 
formų kritikas“9. Žinoma, kaip ironiškai pastebi Scru-
tonas, jeigu taip suprastam pliuralizmui ir liberalizmui 
esmingiausia yra teisės viršenybė, lygybė prieš įstaty-
mą, reikalavimas jo laikytis – pamatinės žmogiškosios 
vertybės ir principai – tai turbūt visi yra „pliuralistai“: 
vargu ar šie dalykai ir logiškai, ir istoriškai gali būti 
siejami išimtinai su liberaliąją tradicija. Bet svarbu 
pabrėžti ir tai, jog visi šie faktoriai yra būtina ir pama-
tinė prielaida tvariam negatyvios laisvės egzistavimui 
visuomenėje. Berliniškas pliuralizmas šia prasme iš 
tiesų leidžia koegzistuoti vienoje visuomenėje ne vien 
liberalams.

Berlino monizmo kritika kyla ir iš raudonojo bei rudo-
jo totalitarizmų, jų sukelto karo ir žudynių refleksijos, ir 
iš įtarumo visa apimančioms ideologinėms sistemoms. 
Monizmas, pasak Berlino, numano, kad „iš esmės gali 
būti surasta kokia nors viena formulė, kurią pasitelkus 
gali būti harmoningai realizuojami visi skirtingi žmo-
nių tikslai“10, kad visa gali būti susieta „su vienintele 
esmine vizija, su viena daugiau ar mažiau nuoseklia ir 
aiškia sistema [...], su vienui vienu, universaliu organi-
zuojančiu principu, vien kurio požiūriu viskas [...] turi 
reikšmę“11. Taip suprastas monizmas neabejotinai pasi-
žymi totalitariniu potencialu, jeigu daroma išvada, kad 
savo teisingumą reikia įtvirtinti politinėmis priemonė-
mis ne tik viešajame, bei ir privačiame gyvenime. Jeigu 
„tavo troškimas išgelbėti žmoniją yra rimtas, privalai 
būti kietaširdis ir nekreipti dėmesio į kainą“12, kurią 
teks sumokėti siekiant savojo tikslo, tai pakeliui pasi-
taikančios tyčinės ir netyčinės aukos – norma. Bolševi-
kinė „išmintis“ apie skiedras kertant mišką, žmogaus 
kaip problemos sprendimo būdus, pasiteisinimai apie 
„perlenkimus vietose“ būtent ir išreiškia šią nuostatą. 
Bet monizmas gali įgauti ir ne tokius metafizinius ar 
totalitarinius pavidalus. Banalesnėmis formomis poli-
tikoje jis pasireiškia vis atsinaujinančiuose reikalavi-
muose depolitizuoti politinį ir partinį gyvenimą par-
lamente („sumažinti Parlamentą ir supaprastinti jo 
veiklą“, „mažiau politikos, daugiau darbo, profesiona-
lumo, ekspertų“), įveikti Tautos ir Valstybės susvetimė-
jimą („kiek įmanoma daugiau tiesioginės demokratijos 
ir referendumų“), sugrįžti į kadaise Sąjūdžio laikais bu-
vusią vienybę ar tiesiog mėginimuose sukurti nepoliti-
nius, o kokius nors liaudinius, tautinius arba panašius 

7 žr. isaiah Berlin, „kontra-švietimas“, in: isaiah Berlin, op. cit., p. 65–96.
8 alvydas jokubaitis, „Pratarmė“, in: isaiah Berlin, op. cit., p. 16–17.
9 Roger scruton, op. cit.
10 isaiah Berlin, „dvi laisvės sąvokos“, in: isaiah Berlin, op. cit., p. 328.

11 isaiah Berlin, „ežys ir lapė“, p. 333.
12 isaiah Berlin, „the Pursuit of an ideal“, in: the Crooked timber of 

Humanity. Chapters in the History of ideas, ed. Henry Hardy, London: 
john murray, 1990, p. 16.
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darinius valdžiai ir įtakai užimti, taip esą pakeičiant 
nefunkcionalų atstovavimo mechanizmą, t. y. įveikti 
politikoje natūraliai egzistuojančią interesų ir pozicijų  
įvairovę.

PoLitinės BendRuomenės iR neGatyVios 
LaisVės santykio PRoBLema

Svarbūs Berlino argumentai už negatyvią laisvę – ne 
vien politiniai: Berlino įsitikinimu, ji esanti būtina są-
lyga asmenybėms atsirasti ir augti, jų kūrybai ir min-
čiai vystytis. Šia prasme Berlino pozicija artima Millio: 
žodžio, minties, kūrybos ir kitokios saviraiškos laisvė 
prisideda prie bendros visuomenės gerovės. Tačiau no-
rint regėti šią bendrą naudą, reikalinga ir individą pra-
nokstanti socialinėpolitinė perspektyva, kurios griežtai 
atomistinis požiūris pasiūlyti negali.

Negatyvi laisvės samprata susiduria su reikšmin-
gomis problemomis, ir ne tik teisingumo, lygybės ar 
socialinių problemų sferose. Liberalizmas ir apskritai 
politinė mintis ar praktika, kuri prieš save mato tik „in-
divido laisvės burbulo ribų klausimą“, t. y. viską sure-
dukuoja į (ne)leidimų diskursą, neatsispiriamai stumia 
į primityvią socialinę inžineriją, kuri galiausiai kelia 
priešiškumą ir nusivylimą politinėmis institucijomis ar 
pačia valstybe. Jeigu laisvė suvokiama tik per klausi-
mus „Ar legalizuoti rekreacinę marihuaną?“, „Ar riboti 
alkoholio prieinamumą?“, o valstybės ir jos vardu vei-
kiančių institucijų darbas suvedamas į efektyvų indivi-
dų gerovės ir mažų laisvių balansavimą, tuomet tampa 
sunku atsakyti, kodėl mums svarbi ir reikalinga būtent 
šita politinė bendruomenė? Kodėl turėčiau save sieti ir 
įsipareigoti būtent šiai politinei, kultūrinei, istorinei, 
kalbinei bendruomenei (t. y. tautai plačiąja to žodžio 
prasme), kokia viešo politinio dalyvavimo ir bendruo-
meninio veikimo prasmė, išskyrus egoistinį interesą? 
Negatyvi laisvė savaime nenurodo ir neiškildina politi-
nės ir etinės bendruomenės.

Tad ne be pagrindo Berlinas fiksuoja ir tai, kad ne-
gatyvi laisvė įmanoma ir tam tikros politinės tironijos 
sąlygomis: „laisvė šia prasme nėra nesuderinama su kai 
kuriomis autokratijos rūšimis ar bent jau su savival-
dos nebuvimu. Laisvė šia prasme iš esmės susijusi su 
kontrolės sritimi, o ne jos šaltiniu. Lygiai taip pat kaip 
demokratija tikrai gali iš individualaus piliečio atimti 
didžiąją daugumą laisvių, kurias jis būtų galėjęs turė-
ti kokioje nors kitoje visuomenėje, visiškai įmanoma, 
kad liberaliai nusiteikęs despotas savo pavaldiniams 
suteiktų plataus masto asmeninę laisvę. Despotas, ku-
ris savo pavaldiniams palieka plačią laisvės sritį, gali 

būti neteisingas arba skatinti beprotiškiausią nelygy-
bę, mažai rūpintis tvarka, dorove, pažinimu; tačiau jei 
jis, suteikęs laisvę, jos neriboja arba bent jau ją riboja 
mažiau negu daugelis kitų režimų, tai jis atitinka Millio 
apibrėžimą. Laisvė šia prasme nėra (bent jau logiškai) 
susijusi su demokratija ar savivalda“13. Anot Berlino, 
tarp individualios laisvės ir demokratijos būtino ryšio 
nesama. Demokratinė savivalda kaip tik leidžia tikėtis 
didesnės individualių laisvių apsaugos nei bet kuri kita 
santvarka, tačiau norint apie ją kalbėti, reikia kitur 
kreipti savo žvilgsnį ir žiūrėti ne vien iš individualios 
laisvės, tačiau iš to, ką Berlinas vadina pozityvia lais-
ve, perspektyvos. 

PozityVioji LaisVė, koLektyVizmo 
GRėsmė iR GaLimas komPRomisas

Jeigu negatyvioji laisvė didesne dalimi susitelkia į išo
rines priežastis, kurios gali riboti individą ar individų 
grupę, tai pozityvioji jau žvelgia ir į jų veiksmų vidi-
nes motyvacijas bei tikslus, ir į valdžios šaltinį apskri-
tai: „Atsakymas į klausimą „Kas mane valdo?“ logiškai 
skiriasi nuo atsakymo į klausimą „Kokiu mastu val-
džia kišasi į mano reikalus?“ Būtent šiame skirtume 
galiausiai glūdi dviejų laisvės sąvokų – negatyviosios 
ir pozityviosios didžioji priešingybė“14. Anot Berlino, 
kova už pozityviai suprastą laisvę yra kova už buvi-
mą savo paties šeimininku, o ne kitų įrankiu ar vergu, 
noras pačiam kontroliuoti savo padėtį, o ne pasiduoti 
išorinei jėgai. Tokios laisvės troškimas yra noras būti 
sąmoningu, sprendžiančiu, savo tikslų siekiančiu sub
jektu, o ne pasyviu objektu. Apskritai Vakarų politi-
nis ir etinis mąstymas yra reikšmingai susijęs su šiuo 
aktyvaus, turinčiu laisvą valią, protingo ir atsakingo 
subjekto vaizdiniu. Plėtojant Berlino mintį šiandien 
galima sakyti, kad pozityvios laisvės rėmuose atsiveria 
galimybė klausti: kas ir kaip turi mus valdyti? Kokia 
yra mūsų valstybės, mūsų laisvės prasmė ir tikslas? 
Pozityvi laisvė šia prasme yra galimybė siekti bendro-
jo gėrio ar bend rųjų gėrybių. Kartu akivaizdu, jog bet 
kokia socialinė ir politinė būklė individą riboja (iš čia ir 
dviejų laisvės sampratų konfliktas).

Berlinas savo žvilgsnį kreipia į pozityvią laisvę, nes, 
kaip jau užsiminta, demokratijos ir individualios lais-
vės sąryšis nėra visiškai tiesioginis: „Žmogaus troški-
mas pačiam save valdyti arba bent jau dalyvauti jo gy-
venimą kontroliuojančiame procese, gali būti toks pat 
gilus kaip ir veikimo laisvės noras, o istoriškai galbūt 
net senesnis“15. Tačiau pozityvioji laisvės samprata kaip 
tik dažnai kritikuojama negatyviosios laisvės šalininkų 
kaip esanti jei ne užmaskuota tironija, tai bent jau ke-
lias į ją. Berlino manymu, tokia pozicija taip pat nėra 
visai be pagrindo. Jo teigimu, nors, logiškai žiūrint, 
šios dvi laisvės sampratos nėra labai atitolusios, isto-

13 isaiah Berlin, „dvi laisvės sąvokos“, p. 284.
14 Ibid., p. 285.
15 Ibid.
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riškai jos vystėsi skirtingomis ir konfliktuojančiomis 
kryptimis.

Šiuos pozityviosios laisvės šalininkų nuokrypius į ti-
roniją Berlinas regi Jeano Jacques‘o Rousseau filosofi-
joje ir jakobinų diktatūroje: „Rousseau džiūgaudamas 
kalbėjo apie faktą, kad laisvės įstatymai gali pasirodyti 
sunkesni už tironijos jungą. Tironija – tai tarnavimas 
šeimininkams. Įstatymas negali būti tironas. Laisvę 
Rousseau suprato ne kaip „negatyvią“ individo lais-
vę, – būti netrukdomam savo srityje, – bet kaip visų, o 
ne tik kai kurių visiškai kvalifikuotų visuomenės narių 
dalyvavimą viešojoje valdžioje, kuriai suteikta teisė kiš-
tis į visas piliečio gyvenimo sferas“16. Rousseau bend
rosios valios idėja (kaip įstatymų leidybos ir piliečių el-
gesio kriterijus) iš tiesų gali labai lengvai pavirsti į tai, 
ką Millis vadina „daugumos tironija“. Kaip sekdamas 
Constant‘u teigia Berlinas, nors tokio tipo demokratija 
ir gali nuversti ar pažaboti oligarchiją arba privilegijuo-
tą klasę, tačiau ji pati taip pat gali kaip tironas „gniuž-
dyti individus“. Panašias monizmo problemas jis regi 
ne tik Rousseau mintyse, bet ir XIX a. vokiečių filoso-
fijoje (Fichte, Hegelis, Marxas). Kolektyviškai suprasta 
„laisvė“ gali būti projektuojama ir tautiniu, klasiniu ar 
rasiniu pagrindu.

Toks specifinis laisvės ir išlaisvinimo supratimas iš 
tiesų kloja kelia ne šiaip tironijai, o visiškai moderniam 
politiniam reiškiniui – totalitarizmui: „Jei tikrai esate 
įsitikinęs, kad visos žmonių problemos yra išsprendžia-
mos, kad galima suvokti idealią visuomenę, kuri yra 
pasiekiama, jei tik žmonės darys tai, ką reikia jai pa-
siekti, tuomet jūs ir jūsų sekėjai privalote būti įsitikinę, 
kad jokia kaina negali būti per didelė, norint atverti šio 
rojaus vartus. Tik kvailiai ir piktavaliai priešinsis, kai 
jiems bus atskleistos tam tikros paprastos tiesos. Tie, 
kas priešinsis, privalo būti įtikinti. Jei įtikinti nepa-
vyks, turi būti priimti įstatymai jiems apriboti. Jei tai 
neveiks, tuomet neišvengiamai turi būti pasitelkta prie-
varta, o jei reikia, ir smurtas, teroras, žudynės“17. Ber-
lino monizmo ir pozityvios laisvės kritika kaip tik nu-
kreipta prieš emancipacijos per prievartą ir terorą idėją, 
kad galima žmones padaryti laisvais bet kokiomis prie-
monėmis, kad galima „įžvelgti“ jų tikrąjį interesą nepai-
sant jų valios ir norų, galiausiai netgi atmetant bet kokį 
jų savarankiškumą, protingumą ir žmogiškumą. Ir tai 
nebūtinai vien tik iš išorės primestos idėjos, – Berlinas 
atkreipia dėmesį į pagundą atsisakyti negatyvios, indi-
vidualios laisvės, apriboti save dėl ideologiškai sukonst

ruoto, numanomo, geresnio, idealiojo „aš“ ar kolektyvo 
laimės. Tai gali virsti ir savęs atsižadėjimu ir perkeiti-
mu dėl nepriklausomybės nuo aplinkinio pasaulio. 

Šią idėją galima įžvelgti kalbose tų, kurie teigia, kad 
Lietuva nebeturi suverenumo, yra okupuota ir valdo-
ma ES ar NATO (mintis geriausiai išreikšta aforizmu 
„nei Rytams, nei Vakarams“). Kad būtent kolektyvisti-
nė laisvės samprata nesvetimas ir įvairioms Lietuvos 
tautininkų grupelėms (ir ne tik joms!) – turbūt anokia 
naujiena. Šiuo atveju didesnė problema, kad taip aps-
kritai diskredituojama pozityviosios laisvės samprata. 
Piliečiai statomi į nepatogią padėtį, mat, susidūrę su ra-
dikalais, yra tarsi verčiami rinktis tarp atomizuojančio 
negatyvaus laisvės supratimo ir kolektyvistinės „eman-
cipacijos“ (visai nesvarbu, ar kolektyvas yra klasė, ar 
etnosas, ar dar kokia grupė). 

Tačiau totalitarinės ir panašios tendencijos pozity-
viojoje laisvės sampratoje anaiptol ne visuomet yra bū-
tinybė, veikiau tai tik išplėtotas principingas kraštu-
tinumas. Berlino tekstas, dažniausiai skaitomas kaip 
negatyviosios laisvės apologija ir pozityviosios kritika, 
kaip tik kviečia ieškoti balanso. Negatyvioji laisvė ne-
pajėgia ne tik atsakyti į klausimą apie politinės ben-
druomenės tikslą ir prasmę – ji neleidžia jo net užduoti, 
o štai radikalus posūkis link kolektyvizmo kuria konk
rečiam žmogui abejotiną ir nemielą priespaudą, kuri 
tegali būti išlaikyta jėga. Nors Berlinas didesnę teksto 
dalį paskiria būtent pozityviosios laisvės sampratos kri-
tikai, tai nepaneigia vien negatyvaus laisvės supratimo 
siaurumo ar jo, tegul ir glaustai, šiam supratimui išsa-
komos kritikos. Ir tai vis dar aktualus tekstas. Lietuvos 
liberalai iki šiol dažniausiai kalba išimtinai iš negaty-
viosios laisvės pozicijų, vien ja teisindami valstybės eg-
zistavimą ir tikslą, o štai vadinamosios „patriotinės“ jė-
gos pasirenka išimtinai kolektyvinį laisvės ir autarkijos 
nuo aplinkinio pasaulio motyvą. Vien iš negatyviosios 
laisvės neįmanoma išvesti tokios demokratinės sant
varkos, kuri būtų pajėgi individualias laisves apsaugoti. 
Tam reikalinga per pozityviąją laisvę kuriama politinė 
bendruomenė, steigianti įstatyminę erdvę šioms lais-
vėms egzistuoti. Savo ruožtu negatyvioji laisvė politinės 
bendruomenės ribose gali būti suprasta kaip prielaida 
ar pagrindas, tam tikras minimumas, leidžiantis pilie-
čiams laisvai burtis siekti bendrų tikslų. Berlino kriti-
ka, tegul ir tiesiogiai nenurodydama ir neaptardama 
„trečiosios“ samp ratos, kreipia mus kaip tik jos link. 

16 Ibid., p. 321.
17 isaiah Berlin, „Laiškas XXi amžiui“, parengė donatas Puslys, 2014-

10-22, in: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-22-isaiah-ber-
lin-laiskas-xxi-amziui/123331.
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kol visas graikų tarpusavyje kariauto Peloponeso karo (431–404) 
priežastims ir įvykiams skirtas tukidido (apie 460 – apie 395) istori-
nis veikalas Peloponesiečių ir atėniečių karas (horribile dictu)1 nėra 
išverstas į lietuvių kalbą, NŽ-A redakcijai maloniai sutikus, skaityto-
jų dėmesiui pasiūlysiu tris ryškesnius jo fragmentus.

Pirmoji publikacija – tai veikalo įžanga, vadinamoji archajologi-
ja – seniausios graikų istorijos raidos apžvalga (i knyga, sk. 1–23). 
„archajologinė“ tukidido apybraiža negali nestebinti tuo, kuo pats 
autorius tikėjosi padaryti įspūdį – tiek savo, tiek ateities kartų skai-
tytojams (klausytojams). sunku patikėti, kad ją parašė V a. prieš kr. 
intelektualas, o ne XX a. pradžios ar vidurio istorikas: svarstoma 
darbo „metodologija“, paisoma šaltinių prigimties, istorinės atmin-
ties paradoksų, kompleksiškai aptariamos geopolitinės, ekonomi-
nės ir demografinės polių augimo aplinkybės, brėžiami ganėtinai 
patikimos chronologijos apmatai. Panašiai apie metodines savo 
darbo prielaidas kūrinio įžangoje nesusimąsto ne tik joks ankstes-
nio istorinio veikalo kūrėjas, bet ir absoliuti dauguma už tukididą 
vėlesnių antikos istorikų2. Visai moderniai skamba ir tukidido 
svarstymas, kad sąvoka „barbarai“ atsirasti tegalėjo po to, kai patys 
graikai save ėmė vadinti bendru „graikų“ („helėnų“) vardu. 

tukidido dėstoma archajologija nėra tikslas savaime. ja siekiama 
parodyti, kad (1) karas, kurį autorius stebėjo ir aprašė, tikrai buvo 
didžiausias ir svarbiausias graikų kada nors patirtas įvykis, o (2) jo 
siūloma analizė remiasi tik gerai atrinktais, patikrintais ir apmąsty-
tais šaltiniais. svarbiausią graikų istorijos įvykį kokybiškai ištirti ir 
aprašyti užsimojusio autoriaus varžovais istorinio ar kvazi-istorinio 
rašymo lauke galėjo būti tik mitinės praeities dainius Homeras 
ir vos keliais dešimtmečiais už tukididą vyresnis pirmosios grai-
kų istorijos autorius Herodotas (apie 480 – apie 425). tukididas 
pasirūpina, kad skaitytojams taptų akivaizdu, jog abiejų kūriniai 
gerokai nusileidžia jo paties rašiniui – tiek dėl menkesnės jų apra-
šomų įvykių svarbos, tiek dėl medžiagos nepatikimumo. Homerui 
jis nuolaidesnis: suprantama, kad, būdamas poetas, jis viską siekęs 

PeLoPonesieČių iR atėnieČių kaRas i
archajologija

Tukididas

pavaizduoti gražiau ir didingiau (iX, 3); ir vis dėlto jo pateikiama 
informacija dažnai turi neįkainojamos vertės (iii, 3; iX, 4; X, 3 sqq). 
Herodoto vardo tukididas nė karto nemini, tačiau abiejų istorikų 
kūrinius skaitęs žmogus negali neatpažinti Herodoto rašymo ma-
nierai (pasakojamos visos girdėtos ir klausytojams patikti galinčios 
istorijos) skirtų priekaištų3.

tukididas neabejoja, kad jo kruopštaus tyrimo vaisius ne šiaip 
trumpam užims ir pamalonins skaitytojus (klausytojus), bet turės 
amžinos (istorinės) vertės4 – surinkta medžiaga mąsliam žmogui 
visais laikais padės suprasti panašiai (žmogaus prigimtis nesikei-
čianti) vykusius ir vyksiančius įvykius (XX, 4). savo tyrimo vertę 
pats tukididas sieja ne tik su pasakojimo patikimumu, bet ir su 
gebėjimu už regimybės (žodžių, kalbų, dingsčių) įžvelgti (kartais 
sunkiai atpažįstamą) realybę (priežastį, motyvą). tokį autoriaus ge-
bėjimą rodo ir istorinės metodinės įžangos pabaigoje pateikiamas 
paaiškinimas apie tikrąją karo priežastį: „Visų pirma parašiau apie 
priežastis ir nesutarimus, dėl kurių jie [atėniečiai ir lakedaimonie-
čiai] tas paliaubas nutraukė, kad niekam ateityje netektų aiškintis, 
iš kur graikų krašte kilo toks didelis karas. tikroji, tačiau kalbose 
mažiausiai įžvelgiama priežastis, manau, buvo ta, kad, tapdami ga-
lingi ir keldami lakedaimoniečiams baimę, atėniečiai privertė juos 
imtis karo. o atvirai vienų ir kitų vardijamos priežastys, dėl kurių 
nutraukę paliaubas jie pradėjo karą, yra štai kokios“ (i, 23, 5–6).

tikroji didžiojo karo priežastis, tukidido teigimu, buvusi ta, kad 
atėniečių galia privertė lakedaimoniečius imtis ginklų. „Galia“ – 
vienas iš pagrindinių ne vien istorinės įžangos, bet ir viso tukidido 
kūrinio motyvų. Įžanginis pasakojimas apie galios augimą graikų 
pasaulyje ir jos susitelkimą atėnų polyje prisideda prie ambicingo 
teiginio apie išskirtinį aprašomo karo mastą pagrindimo. Homero 
apdainuoto trojos karo metu graikai tebebuvę labai silpni, tad ir 

kLasika

1 tukididas planavo aprašyti visą karą, tačiau spėjo parašyti tik apie 
431–411 m. įvykius. 

2 Reta išimtis – ariano (apie 90 – po 145) Anabazės (Aleksandro Di-
džiojo žygių istorijos) pradžia.

3 Polemiką su Herodotu galima išgirsti jau pirmuosiuose tukidido 
teiginiuose (i, 1): „atėnietis tukididas“ „aprašė“ (ξυνέγραψε) pelopo-
nesiečių ir atėniečių karą, nuo pat pradžios „numanydamas, kad jis bus 
didelis ir už visus ankstesnius įžymesnis“ (ἀξιολογώτατον, „labiau ver-
tas kalbų“); vadinasi, ir už „turijiečio Herodoto“ „paskelbtoje istorijoje 
(‚tyrime‘)“ aprašytus persų ir graikų karus. taip pat plg. XXi, 1; XXii, 4.

4 Regis, jis jau pasirengęs, kartu su Horacijumi tarti: Exegi monu-
mentum...

tatjana aLeknienė (g. 1965) – Lietuvos edukologijos uni-
versiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto profesorė, klasikinės 
filologijos specialistė, platonizmo tradicijos, vėlyvosios antikos, 
graikų patristikos, ankstyvosios graikų krikščionių literatūros ir 
Bizantijos kultūros tyrinėtoja, vertėja.
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pats žygis – ganėtinai menkas (X, 5 – Xi, 3), o Herodoto aprašytą 
kovą prieš persus (480) nulėmę du sutelktų graikų pajėgų laimėti 
mūšiai (XXiii, 1–3). Galima suprasti, kad ilgo ir brutalaus graikų 
tarpusavio karo patirtis išties kėlė rimtą iššūkį jo analizę pateikti 
užsimojusiam autoriui. kita vertus, reikli turėjo būti ir tukidido 
auditorija. nesenus įvykius dar gerai menantiems, be to, sofistų ir 
sokrato analizės ir argumentavimo mokyklą išėjusiems amžinin-
kams atėniečiams, regis, tikrai nebebūtų pakakę herodotiško „Ra-
šau, ką girdėjau“. Galima įsivaizduoti, kad kartą jau „susimovęs“ 
(leidęs spartiečių vadui Brasidui paimti amfipolį ir atsidūręs du 
dešimtmečius trukusioje tremtyje) tukididas nenorėjo dar kartą jų 
nuvilti ir patirti dar vieną rimtą gyvenimo nesėkmę.

tekstą iš senosios graikų kalbos verčiau iš thucydidis Historiae, 
recognovit brevique adnotatione critica instruxit H. s. jones, appa-
ratum criticum correxit et auxit j. e. Powell, t. i, oxonii, e typogra-
pheo clarendoniano 1942. 

tatjana Aleknienė

[I] Tukididas Atėnietis aprašė peloponesiečių ir atėnie-
čių kariautą karą5. Pradėjo karui vos užsimezgus, nu-
manydamas, kad jis bus didelis ir už visus ankstesnius 
įžymesnis, – taip galėjęs spręsti iš to, kad abi pusės į jį 
žengė kuo puikiausiai pasirengę, – ir matydamas, jog 
visi kiti graikai dedasi prie vienos katros pusės, vieni 
iškart, kiti apie tai mąsto. [2] Mat tai buvo išties di-
džiausias sujudimas tarp graikų ir kai kurių barbarų, 
būtų galima pasakyti – ir didžiojoje žmonijos dalyje. [3] 
Tai, kas buvo prieš tai, ir dar senesnius dalykus išsi-
aiškinti neįmanoma dėl laiko tolumos, tačiau iš liudiji-
mų, kuriuos nuodugniausiai esu tyręs, galiu patikimai 
spręsti, kad tuomet nebūta didingų įvykių – nei karo, 
nei kokių nors kitų.

[II] Mat yra aišku, kad tai, kas dabar vadinama 
„Graikija“6, senais laikais nebuvo apgyvendinta nuola-
tinių gyventojų – ankstesniais laikais būta kraustymo-
si, ir, nuolat spaudžiami kitų, gausesnių, visi lengvai 
palikdavo savo žemes. [2] Neturėdami prekybos ir ne-
galėdami nei žemėje, nei jūroje saugiai vieni su kitais 
susisiekti, savo žemes naudodami tik tiek, kad išgyven-
tų ir neturėdami pinigų pertekliaus, neaugindami vais-
medžių – mat niekas nežinodavo, kada iš svetur atvyks 
koks užpuolikas ir (sienų juk nebuvo) viską atims, – ir 
tikėdami, kad kasdienai reikiamo maisto visur galė-
siantys prasimanyti, jie be vargo palikdavo savo žemes. 
Todėl ir neišsiskyrė nei savo polių didybe, nei kokiais 
kitais ištekliais. [3] Nuolatinius gyventojų pasikeitimus 
daugiausia patirdavo pačios geriausios žemės – tai, kas 
dabar vadinama Tesalija, Bojotija, didžioji dalis Pelopo-

neso, išskyrus Arkadiją, ir apskritai visos derlingiausios 
Graikijos žemės. [4] Mat dėl puikios žemės čia atsiras-
davo galingesnių už kitus, o jie sukeldavo į pražūtį ve-
dančių neramumų. Be to, ir kiti į jas labiau kėsindavosi. 
[5] O štai Atikoje, kur dėl prastos žemės nuo seniausių 
laikų nebūta neramumų, visuomet gyveno tie patys 
žmonės. [6] Tai neblogai pagrindžia mano teiginį, kad 
kitur tokio augimo nebuvo dėl kraustymosi. Mat kai 
karas ar vidiniai neramumai išvarydavo žmones iš kitų 
Graikijos kraštų, patys galingiausi kaip į patikimiausią 
vietą traukdavosi pas atėniečius, o tapę piliečiais nuo 
pat senųjų laikų dar labiau pagausindavo polio gyven-
tojų skaičių. Tad vėliau, kai Atikos visiems nebepakako, 
jie turėjo siųsti naujakurius į Joniją.

[III] Dar vienas dalykas tikrai neblogai parodo seno-
vės žmonių silpnumą: akivaizdu, kad iki Trojos karo 
Heladė nieko kartu nėra nuveikusi. [2] Man regis, kad 
ir tokio bendro vardo ji dar neturėjo – iki Deukaliono 
sūnaus Helėno tikrai nebūta tokio pavadinimo, o pli-
to įvairių tautų [ethnē], ypač pelasgų vardas. Bet kai 
Helėnas bei jo vaikai įsitvirtino Ftiotidėje, ir kiti poliai 
ėmė kviestis juos pagalbon, tuomet dėl tokio bendravi-
mo paskirose vietose jau imta daugiau vartoti helėnų 
[„graikų“] vardą, nors dar ilgai ne visur jis buvo įpras-
tas. [3] Geriausias to įrodymas yra Homeras: gyven-
damas gerokai vėliau po Trojos įvykių, jis niekur taip 
nevadina nei visų kartu, nei kurių nors kitų, išskyrus 
iš Ftiotidės atėjusius Achilo bendražygius, kurie ir buvo 
pirmieji „helėnai“ [„graikai“], bet savo poemose vartoja 
„danajų“, „argiečių“ ir „achajų“ vardus. „Barbarų“ jis 
irgi neminėjo, todėl, kad ir graikai, man regis, dar ne-
buvo išskirti vienu tokiu vardu. [4] Taigi visi šiuo vardu 
pavadinti graikai (pirma vieni su kitais susikalbantys 
poliai, o vėliau ir visi kartu) iki Trojos įvykių nieko ne-
buvo nuveikę drauge, nes buvo silpni ir vieni su kitais 
nesusisiekdavo. [5] O ir šiam žygiui jie suėjo tuomet, kai 
jau ėmė daugiau plaukioti jūra.

[IV] Anksčiau už visus kitus, apie kuriuos žinome iš 
pasakojimų, laivyną pasistatė Minas. Jis įsiviešpata-
vo didžiojoje dabartinės Graikų jūros dalyje ir, išvaręs 
kãrus bei valdyti paskyręs savo sūnus, užvaldė Kikla-
džių salas ir daugumoje jų įkūrė pirmuosius miestus. 
Suprantama, kad jis, kiek įmanydamas, siekė panai-
kinti jūroje plėšikavimą, idant pajamos gausiau jam te-
kėtų. [V] Mat senovės graikai ir žemyne palei jūrą bei 
salose gyvenantys barbarai, kai pradėjo daugiau vieni 
su kitais laivais susisiekti, ėmėsi plėšikavimo. Vado-
vaujami tikrai ne menkos galios vyrų, siekiančių pasi-
pelnyti ir sušelpti silpnuosius, jie užpuldavo ir plėšdavo 
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5 atėnietis tukididas pirmus pamini peloponesiečius. komentuotojai 
čia įžvelgia galimą autoriaus nešališkumo deklaraciją. Vėliau tukididas 
paaiškina, kad po amfipolio kampanijos nesėkmės jis buvo dvidešim-
čiai metų ištremtas iš savo polio ir galėjo „ramiai įdėmiau viską stebėti 
dėl tremties ne mažiau dėmesio skirdamas peloponesiečiams“ (V, 26, 5). 

6 Graikai save vadino ir šiandien vėl vadina „helėnais“, o savo kraš-
tą – „Helade“. kai kurie antikos autorių vertėjai išsaugo šį „helėnišką“ 
vardą. šiame vertime graikus ir Graikiją vadinu taip, kaip šiandien Lie-
tuvoje yra įprasta, išskyrus iii, 1–2, kur tukididas aptaria „Heladės“ ir 
„Helėno“ vardo ryšį. 
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neįtvirtintus, iš paskirų gyvenviečių sudarytus polius, 
iš to gaudami didžiąją pragyvenimo dalį. Ši veikla dar 
nebuvo gėdinga, net suteikdavo šiokios tokios šlovės. 
[2] Tai matyti iš kai kurių žemyno gyventojų, kurie ir 
dabar gerbia gebėjimą gerai tai daryti, o senovės poetai 
visur vienodai klausia atplaukiančių, ar jie nėra plė-
šikai7. Nei tie, kurių klausiama, išsižada šios veiklos, 
nei tie, kuriems rūpi sužinoti, ją peikia. [3] Vieni kitus 
plėšdavo ir žemyne. Ligi šiol daugelyje Graikijos vietų 
verčiamasi šiuo senoviniu būdu – lokrų odzolų, aitolų, 
akarnanų kraštuose bei toje žemyno dalyje. Ir papro-
tys nešiotis ginklus tarp šių žemyno gyventojų liko nuo 
senų plėšikavimo laikų.

[VI] Visa Graikija nešiojo ginklus, nes būstai nebu-
vo aptverti, keliauti vieniems pas kitus nebuvo saugu, 
tad gyventi apsiginklavus buvo taip pat įprasta, kaip ir 
šiandien tarp barbarų. [2] Tie Graikijos kraštai, kur ligi 
šiol taip gyvenama, rodo, kad kadaise panašūs papro-
čiai galiojo visiems. [3] Atėniečiai pirmieji padėjo į šalį 
ginklus ir palinko prie laisvesnio prabangos gyvenimo. 
Prie prabangos pratę pasiturintys jų senoliai tik nese-
niai liovėsi dėvėję lininius chitonus ir galvos plaukus 
pynę į kuodą susmeigdami auksinėmis „cikadomis“. 
Dėl giminystės su jais ir jonėnų senoliai ilgai taip ren-
gėsi. [4] O rengtis santūriai, kaip dabar įprasta, pirmi 
pradėjo lakedaimoniečiai. Ir kituose dalykuose dides-
nius turtus turintys žmonės savo gyvensena čia labiau-
siai susilygino su dauguma. [5] Ir apsinuogino jie pir-
mi, ir ėmė mankštintis viešumoje nusirengę ir išsitepę 
aliejumi. O senovėje net Olimpinėse varžybose atletai 
varžėsi susijuosę juostą apie gėdą; nedaug metų pra-
ėjo nuo tol, kai jie liovėsi taip darę. Tarp barbarų esa-
ma tokių, daugiausia azijiečių, kurie iki šiol, rengdami 
kumštynių ir imtynių varžybas, jose rungiasi apsijuosę. 
[6] Būtų galima nurodyti dar daugybę kitų dalykų, ku-
riais senovės graikų gyvensena panašėjo į dabartinius  
barbarus.

[VII] Poliai, apgyvendinti naujesniais laikais, kai jau 
daugiau plaukiota jūra, turėjo didesnių turto atsargų 
ir, apjuosti sienų, kūrėsi ant pat jūros pakrančių, už-
imdami ir iškyšulius – dėl prekybos ir siekdami būti 
galingesni nei kaimynai. O senieji poliai dėl paplitusio 
plėšikavimo buvo įkurti toliau nuo jūros – tiek salose, 
tiek žemyne (mat visi plėšė vieni kitus, bet labiausiai 
kliūdavo tiems, kurie, nebūdami jūrininkai, gyveno arti 
jūros), – jie iki šiol lieka įsikūrę gilumoje. [VIII] Nema-
žai plėšikavo salų gyventojai, karai ir finikiečiai – mat 
daugumoje salų būtent jie ir gyveno. Štai įrodymas: 
kai atėniečiai, šiuo karo metu apvalydami Delą naiki-
no visus saloje esančius kapus, pasirodė, kad daugiau 

nei pusė mirusiųjų ten yra karai – juos buvo galima 
atpažinti tiek iš sudėtų ginklų, tiek iš karams iki šiol 
būdingos laidosenos. [2] O kai atsirado Mino laivynas, 
imta daugiau susisiekti laivais (mat plėšikus iš salų 
jis išvaikė tuo pat metu, kai daugelį jų apgyvendino), 
[3] ir pajūryje gyvenantys žmonės, ėmę daugiau kaup-
ti turtų, pradėjo gyventi sėsliau, o kai kurie, pasijutę 
turtingesni, net apsitverdavo sienomis. Mat, ieškodami 
naudos, silpnesnieji sutiko vergauti stipresniesiems, 
o turtų apsčiai turintys galingieji priklausomais vers-
davo mažesniuosius polius. [4] Kai vėliau jie žygiavo 
prieš Troją, toks gyvenimo būdas tarp jų jau buvo dar 
labiau paplitęs.

[IX] Man atrodo, kad ir Agamemnonas kariuome-
nę sutelkė veikiau todėl, kad savo galia pranoko kitus 
ano meto žmones, nei dėl to, jog vedė Tindarėjo priesai-
ka susaistytus Helėnės jaunikius. [2] Išties aiškiausią 
protėvių padavimą menantys peloponesiečiai pasakoja, 
kad iš Azijos su gausybe turtų pas stokojančius žmo-
nes atkeliavęs Pelopas pirmas įgijo tokią galią, kad, 
nors ir atėjūnas, galėjo suteikti kraštui savo vardą, o jo 
įpėdiniams vėliau atiteko dar daugiau. Mat Euristėjas 
žuvo Atikoje nuo Heraklio palikuonių, o Atrėjas buvo jo 
motinos brolis, ir dėl šios giminystės, išvykdamas žy-
gin, Euristėjas paliko Mikėnus ir savo valdžią Atrėjui 
(šis tuo metu tėvo buvo ištremtas dėl Chrisipo mirties). 
O kadangi Euristėjas nebegrįžo, ir mikėniečiai taip no-
rėjo (mat bijojo Heraklidų, o jis rodėsi galingas, be to, 
pasistengė įtikti daugumai), Atrėjas gavo būti Mikėnų 
ir kitų Euristėjo valdytų kraštų karaliumi. Šitaip Pe-
lopo palikuonys tapo stipresni už Persėjo palikuonis. 
[3] Visa tai atiteko Agamemnonui. Man regis, dėl to, ir 
kadangi turėjo galingesnį laivyną nei kiti, jis ir galėjo 
surengti tą žygį, kurio dalyvius subūrė veikiau baimė 
nei palankumas. [4] Išties akivaizdu, kad jis atplaukė 
turėdamas didžiausią laivų skaičių ir dar jų parūpino 
arkadams. Tai parodo Homeras, jei sutinkame kliautis 
jo liudijimais. Kalbėdamas apie skeptro perdavimą, jis 
sako: „Daugel kad salų ir visą Argą valdytų“8 – mat, gy-
vendamas žemyne, jis nebūtų valdęs kitų, ne kaimynys-
tėje esančių (o tokių nebūtų „daugel“) salų, jei nebūtų 
turėjęs pakankamo laivyno. [5] O pagal šį žygį galima 
spręsti apie tai, kas vyko anksčiau.

[X] Kad Mikėnai buvo maži, ir jei kokia kita ano meto 
gyvenvietė [polisma] šiandien atrodo nereikšminga, tas 
negalėtų būti pakankamas pagrindas abejoti, kad žy-
gis buvęs tokio masto, kokį jį vaizduoja poetai ir mena 
padavimas. [2] Išties, jei lakedaimoniečių polis būtų 
nuniokotas ir liktų vien šventovės bei pastatų pama-
tai, manau, kad, prabėgus daugeliui metų, ateities kar-

tukididas

7 Plg. odisėja, iii, 71 sqq = iX, 272 = Himnas Apolonui, 452 sqq: 
„kas, svetimšaliai, jūs esate, šlapiuoju keliu atkeliavę? / ar su kokiais 
reikalais, ar bastotės jūrom be tikslo / tarsi plėšikai, kurie klajodami 

stato pavojun / savo gyvybę, nelaimes svetur gyvenantiems neša“ (ver-
tė audronė kairienė).

8 iliada, ii, 108.
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toms kiltų rimtų abejonių dėl jų turėtos galios, – ar 
ji tokia, koks yra jų garsas? O juk jie užima du Pelo-
poneso penktadalius ir vadovauja jam visam, kaip ir 
daugeliui sąjungininkų kituose kraštuose. Ir vis dėlto, 
kadangi jų polis nėra sutelktas, jame nėra prabangių 
pastatų ir šventovių, bet, senoviniu Graikijos papročiu, 
yra apgyvendintas kaimeliais, jų galia pasirodytų ge-
rokai menkesnė nei išties turima. O jei tas pat nutiktų 
atėniečiams, jų galia, sprendžiant pagal regimą vaizdą, 
atrodytų dvigubai didesnė už esamą. [3] Taigi nėra rei-
kalo abejoti ir polių vaizdo paisyti labiau nei jų galios, 
bet aną žygį dera laikyti didžiausiu iš ligi tol vykusių, 
tačiau nusileidžiančiu dabartiniams, jei ir čia galima 
pasitikėti Homero poemomis. Būdamas poetas, jis vei-
kiausiai tą žygį pagražino ir padarė didingesnį, bet jis 
vis vien atrodo menkesnis.

[4] Išties, jis sako, kad iš tūkstančio dviejų šimtų lai-
vų bojotų laivai turėjo po šimtą dvidešimt vyrų9, o Fi-
lokteto – po penkiasdešimt10, šitaip, manding, nurody-
damas pačius didžiausius ir mažiausius, nes kitų įgulų 
dydžio laivų sąraše jis nepaminėjo. O kad visi jie buvo 
ir irklininkai, ir kovotojai, jis nurodė kalbėdamas apie 
Filokteto laivus – visi irkluotojai čia pavadinti lankinin-
kais11. Kita vertus, vargu ar kartu galėjo plaukti daug 
kitų keleivių, išskyrus karalius ir svarbiausius vadus, 
juo labiau kad jie turėjo persikelti per jūrą su visais 
karo reikmenimis, o laivai nebuvo dengti, bet įrengti 
senoviniu būdu, veikiau kaip jūros plėšikų. [5] Taigi, 
imant vidurkį tarp didžiausių ir mažiausių laivų, aki-
vaizdu, kad atvykusiųjų nebuvo gausu, turint omenyje, 
kad juos bendrai siuntė visa Graikija. [XI] To priežastis 
veikiau buvo turtų stygius, o ne žmonių trūkumas. Mat 
dėl maisto stokos jie atsivedė mažesnę kariuomenę, to-
kią, kokia, kaip jie tikėjosi, karo metu galėtų prasimai-
tinti vietoje. O kai atvykę laimėjo mūšį (tai akivaizdu, 
antraip nebūtų apsitvėrę savo stovyklos), tai ir tuomet, 
kaip matyti, jie nepasinaudojo visomis savo pajėgomis, 
bet dėl maisto stokos ėmėsi dirbti Chersoneso žemes ir 
plėšikauti. Toks jų išsisklaidymas ir padėjo trojėnams 
dešimt metų atsilaikyti prieš atvykusiųjų jėgą, nes jų 
pajėgos visuomet atremdavo pasiliekančią kariuomenės 
dalį. [2] O jei jie būtų atvykę apsčiai turėdami maisto 
atsargų ir visi kartu, ne plėšikaudami ir ne dirbdami 
žemę, nuolat būtų atsidėję karui, tuomet, laimėję mūšį, 
lengvai būtų paėmę miestą. Juk net ir nebūdami susi-
telkę, jie laikėsi vienos, vietoje esančios kariuomenės 
dalies dėka, bet, įsitvirtinę apgulčiai, jie būtų paėmę 
Troją per trumpesnį laiką ir mažiau vargę. [3] Bet dėl 
turto stokos ir ankstesni jų žygiai buvo silpni, ir šis, kad 
ir garsiausias iš visų anksčiau buvusių, kaip parodo įvy-

kiai, buvo menkesnis nei jo šlovė ir šiandien poetų dėka 
paplitęs padavimas.

[XII] Net ir po Trojos įvykių Graikija vis dar kraus-
tėsi ir kūrėsi, tad negalėjo ramiai augti. [2] Ilgai užtru-
kęs graikų sugrįžimas iš Iliono atnešė daug permainų, 
daugelyje polių kilo neramumų, o išstumtieji patys kūrė 
naujus polius. [3] Antai dabartiniai bojotai, šešiasde-
šimtaisiais metais po Iliono paėmimo tesalų išstumti 
iš Arnės, apsigyveno dabartinėje Bojotijoje, anksčiau 
vadintoje Kadmėjide (viena jų dalis šioje žemėje gyve-
no ir anksčiau, jie ir siuntė karius į Ilioną), o dorėnai 
aštuoniasdešimtaisiais metais kartu su Heraklio pali-
kuonimis užėmė Peloponesą. [4] Prireikė daug laiko, kol 
Graikija galiausiai tvirtai nurimo ir nebesikraustyda-
ma išsiuntė naujakurius: Joniją ir daugumą salų apgy-
vendino atėniečiai, o didžiąją Italijos ir Sicilijos dalį bei 
kai kuriuos likusios Graikijos kraštus – peloponesiečiai. 
Visa tai buvo įkurta po Trojos įvykių.

[XIII] Graikijai darantis vis galingesnei ir ėmus dar 
labiau nei anksčiau siekti įgyti turtų, daugumoje polių, 
didėjant pajamoms, iškilo tironijos (vietoje anksčiau 
buvusios paveldimos karaliaus valdžios, turėjusios tam 
tikras apibrėžtas teises), Graikija ėmė statytis laivynus 
ir labiau laikytis jūros. [2] Sakoma, kad korintiečiai 
pirmi laivybos reikalus pradėjo tvarkyti labai panašiai 
į tai, kaip daroma šiandien. Pirmosios Graikijos trijeros 
taip pat buvo pastatytos Korinte. [3] Kaip žinia, ir sa-
miečiams keturis laivus pastatė korintiškis laivų staty-
tojas Ameinoklis (nuo tada, kai Ameinoklis atvyko pas 
samiečius, iki šio karo pabaigos12 bus kokie trys šim-
tai metų). [4] Ir seniausias mums žinomas jūros mūšis 
buvo tarp korintiečių ir kerkyriečių (nuo jo iki to paties 
laiko taip pat būtų kokie du šimtai šešiasdešimt metų). 
[5] Mat, gyvendami sąsmaukoje įkurtame polyje, ko-
rintiečiai visais laikais turėjo prekyvietę (juk senovėje 
Peloponese ir kitur gyvenantys graikai vieni su kitais 
daugiau susisiekdavo žeme, keliaudami per jų polį, nei 
jūra) ir buvo galingi savo turtais. Tai aiškiai parodo 
senovės poetai – šį kraštą jie vadino „išteklingu“13. Kai 
graikai ėmė daugiau plaukioti jūra, korintiečiai įsigijo 
laivų ir užsimojo panaikinti plėšikavimą, o, laikydami 
abiem keliais prieinamą prekyvietę, turėjo pajamomis 
galingą miestą. [6] Jonėnai taip pat pasistatė laivyną 
(daug vėliau, kai valdė pirmasis persų karalius Kiras14 
ir jo sūnus Kambisas15) ir, kariaudami su Kiru, kuriam 
laikui įgijo valdžią savo jūroje. Ir Polikratas, Kambiso 
laikais buvęs Samo tironu, laivyno galia palenkė kai 
kurias salas, o, užėmęs Renėją, pašventė ją Apolonui 
Deliečiui. Pergalių jūroje, susidūrę su kartaginiečiais, 
laimėjo ir Masalijos įkūrėjai fokajiškiai. 
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9 iliada, ii, 509 sq.
10 iliada, iii, 719.
11 iliada, ii, 720.
12 404 m. pr. kr.

13 Plg. iliada, 570; Pindaras, olimpinės giesmės, Xiii, 4.
14 apie 559–529 m. pr. kr.
15 529–522 m. pr. kr.
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[XIV] Tai buvo galingiausi iš laivynų. Tačiau akivaiz-
du, kad ir jie, nors ir atsiradę daugelį kartų vėliau už 
Trojos karą, trijerų turėjo mažai ir, kaip ir anais lai-
kais, tebebuvo sudaryti iš penkiasdešimtirklių ir ilgųjų 
laivų. [2] Tik kurį laiką prieš medų karus ir Darėjo (jis 
persų karaliumi tapo po Kambiso) mirtį trijerų gausiai 
atsirado pas Sicilijos tironus ir kerkyriečius – tai ir yra 
paskutiniai žymesni prieš Kserkso žygį Graikijoje buvę 
laivynai. [3] Aiginiečiai, atėniečiai ir kiti, jei ir turėjo 
laivų, tai mažai ir daugiausia penkiasdešimtirklių. Ir 
tai atsitiko vėlai, tik po to, kai Temistoklis įtikino su ai-
giniečiais kariavusius atėniečius (be to, laukta Barbaro) 
pasistatyti laivų, su kuriais jie ir dalyvavo jūros mūšy-
je16. Bet ir šie dar neturėjo visą laivą dengiančio denio.

[XV] Tokie tad buvo graikų laivynai, seniausieji ir 
vėliau atsiradę. Vis dėlto tie, kurie jų pasirūpino, įgijo 
tik rai nemenką jėgą gaudami pajamų ir galėdami val-
dyti kitus graikus: laivais užpuolę salas, jas užkariau-
davo, ypač tie, kurie patys neturėjo pakankamai žemės. 
[2] O sausumoje nebuvo jokio karo, kuris būtų galėjęs 
suteikti ryškesnės galios. Jei ir kildavo kokių karų, visi 
jie būdavo nukreipti prieš kaimynus, o į žygius svetur, 
toli nuo savo žemių kitų užkariauti graikai nesileisda-
vo. Mat jie nepriklausė nuo didžiųjų polių ir nebuvo apie 
juos susibūrę, nerengė ir bendrų lygių dalyvių žygių, bet 
daugiau atskirai, pavieniui kariaudavo su kaimynais. 
[3] Labiausiai visi graikai, remdami vienus arba kitus, 
pasiskirstė per kadaise seniai vykusį chalkidiečių ir 
eretrijiečių karą17.

[XVI] Įvairiuose kraštuose iškildavo įvairių kliūčių 
augti. Jonėnus, kurie buvo labai pažengę, užpuolė Ki-
ras ir persų karalystė, nugalėjusi Kroisą ir visas že-
mes šiapus Halio upės iki jūros. Kiras pavergė žemyne 
esančius polius18, o vėliau Darėjas, remiamas finikiečių 
laivyno galios, užkariavo ir salas. [XVII] Tironai, kiek 
jų buvo graikų poliuose, žiūrėdami vien savo reikalų, 
savęs, ir kad augtų jų namai, kiek įmanydami siekė po-
lių saugumo, bet jokių paminėti vertų darbų nenuveikė, 
nebent žygiavo prieš savo kaimynus. Sicilijos tironai 
tokiu būdu pasiekė didžiausios galios. Šitaip Graikija 
ilgai visaip buvo varžoma, tad bendrai nenuveikė nieko 
ryškaus, o paskiriems jos poliams stigo drąsos.

[XVIII] Atėnų ir kitų Graikijos kraštų, daugelyje iš 
kurių jų atsirado dar anksčiau, tironų dauguma (iš-
skyrus Siciliją, tai buvo paskutiniai tironai) buvo nu-
versti lakedaimoniečių19. Mat Lakedaimonas, nuo tada, 
kai jame įsikūrė dabartiniai jo gyventojai dorėnai, kiek 
mums yra žinoma, ilgiau nei kiti kraštai buvo krečiamas 
neramumų, tačiau, taip pat dar senų senovėje sulaukė 

geros tvarkos ir niekuomet nepatyrė tironijos – iki šio 
karo pabaigos20 jau bus kokie keturi šimtai su trupučiu 
metų, kai lakedaimoniečiai išlaiko tą pačią santvarką, 
todėl turėjo galios sutvarkyti ir kitų valstybių reikalus. 
O neilgai trukus po to, kai tironai Graikijoje buvo nu-
versti, įvyko ir Maratono lygumoje susikovusių medų ir 
atėniečių mūšis21. [2] Dešimtaisiais metais po šio mūšio 
Barbaras vėl su didžiule kariuomene atžygiavo pavergti 
Graikijos22. Kilus didžiuliam pavojui, savo galia išsiski-
riantys lakedaimoniečiai tapo jungtinės graikų kariuo-
menės vadais, o atėniečiai, artėjant medams, sumanę 
palikti miestą ir išsikraustę į laivus, tapo jūrų tauta. 
Kartu išstūmę Barbarą23, graikai – tie, kurie sukilo 
prieš Karalių, ir pasibaigusio karo sąjungininkai – ne-
trukus pasidalijo tarp atėniečių ir lakedaimoniečių. Mat 
tai buvo akivaizdžiai didžiausios galybės – vieni buvo 
stiprūs sausumoje, kiti – jūroje. 

[3] Kurį laiką būta santarvės. Paskui susivaidiję la-
kedaimoniečiai ir atėniečiai pasitelkė sąjungininkus ir 
pradėjo kariauti. Likę graikai, jei susipykdavo, prisi-
jungdavo prie vienos arba kitos pusės. Tad nuo medų 
karų iki, vėlgi, šio karo24, tai sudarydami paliaubas, tai 
kariaudami arba tarpusavyje, arba su atskilusiais savo 
sąjungininkais, jie gerai pasirengė karui ir, besipratin-
dami tikrų pavojų akivaizdoje, įgijo daug patirties.

[XIX] Lakedaimoniečiai savo sąjungininkams vado-
vavo neuždėdami mokesčių, tik žiūrėdavo, kad tie lai-
kytųsi jiems palankios oligarchinės santvarkos. O atė-
niečiai, laikui bėgant, paėmė kitų polių laivus, palikę 
tik chijiečių ir lesbiečių, ir visiems paskyrė mokėti pini-
ginius mokesčius. Tad šio karo pradžioje jie vieni buvo 
pasirengę stipriau, nei visa dar nesuirusi sąjunga jos 
klestėjimo laikais. 

[XX] Štai ką atradau apie senovės laikus. Sunkiai, nes 
ne kiekvienu liudijimu gali tikėti. Mat žmonės pasakoji-
mus apie praeitį, nors tai ir būtų vykę jų krašte, vieni iš 
kitų perima netikrindami. [2] Antai dauguma atėniečių 
mano, kad kai Harmodijas ir Aristogeitonas nužudė Hi-
parchą25, jis buvo tironas, ir nežino, kad tuo metu valdė 
Hipijas, vyriausias Peisistrato sūnus, o Hiparchas ir 
Tesalas buvo jo broliai. Tądien, prieš pat įvykį, įtarda-
mi, kad vienas iš jų bendrininkų yra kažką atskleidęs 
Hipijui, jie nutarė šio nežudyti (mat jis jau turėjęs apie 
tai žinoti), bet, norėdami vis dėlto ką nors nuveikti, kol 
dar nesuėmė, ir kadangi jau užsitraukė sau tokį pavojų, 
nužudė Hiparchą, su kuriuo susidūrė prie vadinamojo 
Leokorėjo, kur tas rikiavo Panatėnajų eiseną. [3] Yra 
daug kitų dalykų, net ir dabartinių, o ne laikui bėgant 
pamirštų, dėl kurių ir kiti graikai turi klaidingą nuo-

tukididas

16 turimas omenyje 380 m. pr. kr. mūšis prie salamino salos.
17 Pirmoje Vii a. pr. kr. pusėje.
18 kalbama apie 540 m. pr. kr. įvykius.
19 iš atėnų tironas Hipijas lakedaimoniečių buvo išvytas 510 m. pr. kr.
20 404 m. pr. kr.

21 490 m. pr. kr.
22 šiam žygiui vadovavo pats karalius kserksas.
23 479 m. pr. kr.
24 Vadinamasis Peloponeso karas prasidėjo 431 m. pr. kr.
25 514 m. pr. kr.
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monę. Antai, kad kiekvienam lakedaimoniečių karaliui 
priklausą ne po vieną, bet po du balsus, ir kad jie turį 
Pitanės dalinį, kurio niekad nėra buvę. Šitaip dauguma 
žmonių nesivargina aiškintis tiesos ir mieliau pasiima 
gatavus dalykus. [XXI] Vis dėlto nesuklystų tas, kas, 
remdamasis minėtais liudijimais, manytų, jog tai, ką 
išdėsčiau, apytikriai taip ir buvo, užuot labiau tikėjęs, 
esą būta taip, kaip savo giesmėse pavaizdavo dalykus 
išaukštinti ir pagražinti siekę poetai arba kaip papasa-
kojo veikiau patrauklumo nei tiesos klausytojams ieško-
ję rašytojai [logographoi]. Nebeįmanoma to patikrinti, 
ir daug kas ilgainiui virto neįtikimais mitais, bet teisin-
ga būtų manyti, kad, remiantis ryškiausiais liudijimais, 
pavyko rasti patenkinamų žinių – turint omenyje, kokio 
senumo tai dalykai.

[2] O šis karas, nors žmonės paprastai didžiausiu lai-
ko tą karą, kuriame dalyvauja, o jį pabaigę ima labiau 
žavėtis senovėje vykusiais, – vis dėlto tam, kas žiūrės 
pačių įvykių, šis karas akivaizdžiai parodys, kad yra už 
juos didesnis.

[XXII] Visas kalbas, pasakytas karo išvakarėse arba 
jo metu, sunku buvo įsiminti – ką tiksliai kiekvienas 
sakė: tiek man tas, kurias pats esu girdėjęs, tiek ki-
tiems, kurie iš įvairių vietų man apie jas yra prane-
šę. Tad kaip, mano manymu, veikiausiai turėjo būti 
pasakyta apie esamą padėtį, taip čia ir bus pasakyta, 
kuo arčiausiai laikantis bendros išties pasakytų žodžių 
minties. [2] O apie karo metu padarytus veiksmus ne-
maniau galįs rašyti tai, ką sužinojau iš pirmo pasitai-
kiusio liudininko arba taip, kaip man pačiam atrodė, 
bet rašiau vien apie tuos, kuriuose pats esu dalyvavęs 
arba apie kuriuos, iš kitų sužinojęs, tiksliai viską išty-
riau. [3] Išsiaiškinti nebuvo lengva, nes įvykių dalyviai 
apie tuos pačius dalykus kalbėdavo ne vienodai, bet pri-
klausomai nuo palankumo vienai arba kitai pusei ir nuo 
savo atminties. [4] Klausytojams tai, kad čia nėra mitų, 

gali pasirodyti veikiau nepatrauklu, tačiau pakaks, jei 
norintieji aiškiai perprasti dalykus, įvykusius ar kada 
nors ateityje vyksiančius (mat tokie ir panašūs dalykai 
atitinka žmogaus prigimtį), manys, kad tai yra naudin-
ga. Juk tai amžiams skirtas turtas, o ne čia pat prieš 
klausytojus pasirodyti sudėtas daiktas.

[XXIII] Didžiausias iš ankstesniųjų įvykių buvo medų 
karas, tačiau ir jo baigtį netruko nulemti du jūroje ir 
du sausumoje įvykę mūšiai26. Bet šis karas labai už-
sitęsė, ir jo metu Graikijai teko patirti tokių dalykų, 
kokių niekada nebuvo įvykę per tokį patį laiko tarpą. 
[2] Niekuomet nebuvo paimta ir nusiaubta tiek polių – 
tai darė arba barbarai, arba patys tarpusavyje kariavę 
poliai; buvo ir tokių polių, kurie, užimti, gavo naujus 
gyventojus. Nebūta tiek tremčių ir žudynių – tiek paties 
karo metu, tiek dėl vidaus neramumų. [3] Ir tai, apie ką 
anksčiau buvo galima išgirsti, tačiau įvykiai retai kada 
tepatvirtindavo, nebeatrodė neįtikima: žemės drebėji-
mai ne tik apėmė didžiąją žemės dalį, bet ir buvo patys 
stipriausi, saulės užtemimai vyko dažniau, nei atme-
nama apie kokius nors ankstesnius laikus, kai kuriuos 
kraštus ištiko didžiulė sausra, o su ja ir badas bei tikrai 
nemažai žalos, o kartais ir pražūtį atnešusi maro liga. Ir 
visa tai kartu užgriuvo Graikiją šio karo metu.

[4] Pradėjo jį atėniečiai ir peloponesiečiai, nutrau-
kę trisdešimtmetes paliaubas, kurias buvo sudarę po 
Eubo jos paėmimo. [5] Visų pirma parašiau apie priežas-
tis ir nesutarimus, dėl kurių jie tas paliaubas nutrau-
kė, kad niekam ateityje netektų aiškintis, iš kur graikų 
krašte kilo toks didelis karas. [6] Tikroji, tačiau kalbose 
mažiausiai įžvelgiama priežastis, manau, buvo ta, kad, 
tapdami galingi ir keldami lakedaimoniečiams baimę, 
atėniečiai privertė juos imtis karo. O atvirai vienų ir 
kitų vardijamos priežastys, dėl kurių nutraukę paliau-
bas jie pradėjo karą, yra štai tokios27.

PeLoPonesieČių iR atėnieČių kaRas i

	

26 Lemiamais 480–479 m. karo „jūros mūšiais“ galėjo būti pavadinti 
mūšiai (1) prie salamino (480 m.) ir (2) prie artemisijo (anksčiau tais pa-
čiais 480 m.) arba prie mikalės kyšulio (479 m.). „sausumos mūšiai“ – 
termopilų (480 m.) ir Platajų (479 m.). kūrinio įžangoje tukididas tvir-
tai įrodinėja, kad Peloponeso karas mastu pralenkęs graikų karus su 
persais, tačiau vėliau (iV, 36, 3), kalbėdamas apie atėniečių sfakterijos 
salelėje apsuptų lakedaimoniečių padėtį, ją lygina su termopilų patir-

timi, kaip „mažą [įvykį] su didžiu“ (iV, 36, 3).
27 tukididas ima dėstyti (1) dėl (kadaise korinto naujakurių apgyven-

dintos) kerkyros salos ir korinto (spartos sąjungininko Peloponese) ili-
rijos pakrantėje įkurtos bendros kolonijos epidamno, (2) korinto kolo-
nijos chalkidėje Potidajos ir (3) atėnų megarų poliui paskelbtų griežtų 
prekybinių sankcijų kilusių konfliktų aplinkybes.
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Roko dovydėno instaliacijos „Plėviakojis vs Louhan. antra dalis“ fragmentas. 2017. 
Violetos Boskaitės nuotrauka
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Šių metų rugsėjo 15 – lapkričio 30 d. 
Kaune vyko vienuolikta bienalė, pa-
vadinta Yra ir nėra. Paminklo nega-
limybės klausimas. Jos metu vyko žo-
dinė programa „Ginčytina atmintis / 
Ginčytinos erdvės“ (kuratorė Rasa 
Antanavičiūtė), skirta pristatyti gau-
sius alternatyvių įamžinimo formų pa-
vyzdžius kitose šalyse. Juos pristatė, 
kaip tiksliai įvardijo organizatoriai, 
šios srities svajonių komanda: kultū-
ros teoretikas Jamesas E. Youngas, 
menininkas Jochenas Gerzas, meni-
ninkų duetas Horstas Hoheiselis ir 
Andreas Knitzas, taip pat menininkė 
ir kuratorė Manca Bajec. Diskutuoti 
su užsienio svečiais buvo pakviestos 
menotyrininkės Linara Dovydaitytė, 
Giedrė Jankevičiūtė, Giedrė Mickū-
naitė, Skaidra Trilupaitytė bei biena-
lės parodų kuratorės Paulina Pukytė 
ir Laima Kreivytė.

Po svajonių komandos pasakoji-
mų, norėjosi bent teoriškai pabandyti 
pritaikyti gerąją patirtį lietuviškoms 
įamžinimo diskurso opoms gydyti. Vis 
dėlto atotrūkis tarp „mūsų“ ir „jų“ vi-
suomenių susitarimo kultūrų ir (ne)-
gebėjimų skaityti šiuolaikinį meną pa-
kišo mintį pakalbinti Dzmitrijų Suslau 
iš Londono universiteto koledžo (UCL). 
Jis tiria pastarųjų metų meninius 
projektus Vilniaus, Minsko ir Kali-
ningrado viešosiose erdvėse. Atsispir-
dami nuo Kauno bienalės patirties1, 

nebijoti atverti prieštaringumą

EGLė JUoCEVičiūTė

su juo kalbėjomės apie bendrystes ir 
skirtumus šioje posovietinėje erdvėje. 
interviu iš anglų kalbos vertė Mantas 
Tamošaitis.

Kiekvieną dieną, eidama į darbą, 
praeinu vietą, kur grindinio plytelės 
iš šaligatvio išimtos ir sudėtos į krūvą 
šalia duobės jau metus, ir prisimenu, 
kaip Jochenas Gerzas pasakojo apie 
savo kūrinį „2146 akmenys – pamink
las prieš rasizmą“ (Sarbriukenas, 
1993). Jis su studentais be oficialaus 
leidimo pradėjo išiminėti trinkeles 
pag rindinėje miesto aikštėje, kurias 
grąžindavo į jų vietą apatinėje jų pusė-
je išraižęs sunaikintų žydų kapinių pa-
vadinimus. Galvodama apie savo vie-
tinę patirtį, prisimenu meno istorikės 

Giedrės Jankevičiūtės tekstą (NŽA, 
2015, Nr. 3), kuriame ji kalbėjo apie 
jautrumo formos ir medžiagos estetikai 
posovietinėse visuomenėse trūkumą. 
Skylėti grindiniai, trupantys istorinių 
pastatų balkonai, padengti spalvotais 
tinklais, nebeveikiantys ir suniokoti 
modernistiniai fontanai... Visa tai – 
Vilniaus centre, o kartu – daugelyje 
kitų Rytų Europos sostinių. Vienas ofi-
cialaus diskurso (miesto savivaldybės) 
argumentų už Žaliojo tilto skulptūrų 
nuėmimą buvo estetinis – stalinistinė 
estetika žeidžia žmones, kurie nuken-
tėjo nuo Stalino režimo. Atsižvelgiant 
į tai, kad Vilniaus savivaldybė visiškai 
nesidomi tam tikru estetinės patirties 
integralumu, šis argumentas, viena 
vertus, atrodo veidmainiškas, kita ver-
tus – simptomiškas. 

Susikoncentruojama tik į viešų ob
jektų simbolinę reikšmę, tačiau trūksta 
jautrumo apibendrintai patirčiai – for-
mos, medžiagos, estetikos, sumanymo. 
Ar pastebi tokius simptomus Kalinin-
grade ir Minske? Man atrodo, kad toks 
projektas kaip „2146 akmenys“, jei 
su vokiame jį kaip nepaklusnią inter-
venciją, Rytų Europos viešojoje erdvėje 
sunkiai pavyktų – jis pernelyg subtilus, 

aPžVaLga

1 žodinės programos susitikimų vaizdo įra-
šus galima rasti Kauno bienalės internetinia-
me puslapyje www.bienale.lt. Horst Hoheisel & andreas Knitz. Perdirbta atmintis. Remio Ščerbausko nuotrauka 
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kad žmonės ką nors pastebėtų bendra-
me mūsų šaligatvio trinkelių chaose.

Kas mane ypač intriguoja postsocia-
listinių miestų studijose, tai sudėtinga 
tęstinumų ir ne-tęstinumų kombinaci-
ja miestų struktūrose. Terminas „post-
socializmas“ faktiškai galioja, tik jei 
suvokiame jį kaip deteritorizuotą. Ki-
taip tariant, tada, kai jis taikomas ne 
miestui kaip visumai, o tam tikriems 
fenomenams arba procesams miesto 
struktūrų viduje. Kai kalbame apie 
sovietinio paveldo likimą, atrodo, kad 

situacija Vilniuje, Minske ir Kalinin-
grade negalėtų būti skirtingesnė.

Minskas dažnai pristatomas kaip 
„tobulas sovietinis miestas“ su bemaž  
ištisai po Antrojo pasaulinio karo 
stalinistinio neoklasicizmo/ampyro 
stiliumi atstatytu miesto centru. Jis 
labiausiai priartėjo prie stalinistinės 
miesto vizijos įgyvendinimo. Baltaru-
sijos vyriausybė, suvokusi sovietinio 
Minsko palikimo turistinį potencialą, 
2014 m. pateikė prašymą UNESCo 
įrašyti 15 kilometrų ilgio pagrindinį 
Minsko Nepriklausomybės prospektą 

į Pasaulio paveldo sąrašą. Bet net ir 
šiame mieste sovietinės erdvės arba 
statiniai dažnai nukenčia nuo atsitik-
tinės plėtros. Vienas liūdniausiai pa-
garsėjusių atvejų – miesto centre pa-
statytas naujas verslo centras. Tai gali 
lemti, kad minėto prospekto į UNES-
Co pasaulio paveldo sąrašą įrašyti bus 
tiesiog neįmanoma.

Kaliningrado miesto, sumanyto kaip 
antitezė vokiškajai praeičiai, identite-
to ir paveldo išsaugojimo problema itin 
sudėtinga. Tebesitęsiančios diskusijos 
apie (ne)įmanomą kryžiuočių pilies 
rekonstrukciją ir jos „sutaikymą“ su 
Sovietų Rūmais, visoje Kaliningrado 
srityje populiarios keistos fasadizmo 
formos (prie betrupančių chruščiovkių 
pritvirtinti „hanziški fasadai“) paver-
čia Kaliningradą tobulu argumentu 
prieš bandymus viską sumauti ant 
vieno kurpalio, pasitelkiant terminą 
„postsocializmas“.

Tavo paminėtas Jocheno Gerzo kūri-
nys Sarbriukene man priminė projektą 
„Aukso žiedas“, baltarusio menininko 
Michailo Hulino įgyvendintą Kalinin-
g rade. Tai panaši, tik kiek naivesnė 
in tervencija – baltarusis menininkas 
pa žymėjo vienos Kaliningrado gatvės 
trinkeles 2 eurų kainomis, taip nuro-
dydamas į vokiškojo paveldo išsaugo-
jimo problemą šiame mieste.

Įdomu! Ar kūrinys pateko į žiniask
laidos akiratį, ar tai liko žinoma tik 
mažam ratui žmonių? Nes Kauno bie-
nalės diskusijoje Jamesas Youngas 
pasisakė už heteroglosiją, šiuo atveju 
suprantamą kaip įsitikinimą, kad dis-
kusija tarp skirtingų visuomenės gru-
pių dėl to, kas ir kokiu būdu turėtų būti 
įpaminklinta, turėtų būti esminis val-
džios dotacijų viešosioms vietoms tiks-
las, ir kad atminimo procesas baigiasi 
tada, kai dėl paminklo sutariama ir jis 
pastatomas. Paminklai, kurie magiš-
kai atsiranda pernakt be jokios viešos 
diskusijos, – tai tendencija Lietuvoje, 
kuri, regis, yra veikiau autokratiškos 
nei demokratiškos visuomenės ženklas, 
net jei tie paminklai neturi tikros ideo
loginės reikšmės ir labiau veikia kaip 
būdas parodyti statistinį „kultūrinį ak-

a P ž V a L g aa P ž V a L g a

Paulina Pukytė. Povaizdžio atmetimas. Paminklas janui Zwartendijkui. instaliacijos 
vaizdas. svetlanos Baturos nuotrauka

Philip Miller. „ikh vil nit visn – nenoriu žinoti“. garso instaliacija. svetlanos Baturos nuotrauka
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tyvumą“ mieste. Tuomet nepaklusnios 
intervencijos tampa būtinos, kad bent 
įsivaizduotume diskusiją, heteroglosi-
ją, ar ne?

Man labai sunku pasakyti, aš nebu-
vau Kaliningrade tuo metu, bet kiek 
žinau, šita intervencija buvo autoriaus 
atsakymas į vietinį žmonių judėjimą 
„išgelbėkim trinkeles“.

Lietuviškasis fenomenas tikrai įdo-
mus, ypač todėl, kad jis įtraukia tiek 
daug skirtingų žaidėjų. Svarbu paste-
bėti, kad, nors išorinės politinės žinu-
tės trūksta, tokie nauji paminklai ir 
viešasis menas nėra visai ideologiškai 
neutralūs. Šie darbai, kuriami įvairių 
„galios grupių“, iš tiesų ne ką mažiau 
paiso skonio ir tam tikrų vertybių nei 
tradiciniai paminklai. Todėl sutinku, 
kad visuomenės ir individualių meni-
ninkų iššūkiai vyraujantiems nara-
tyvams ir jų persvarstymai tapo itin 
svarbūs. Taip pat ir tokie darbai, kaip 
baltarusių gatvės menininko Dima 
Dream, kuris koliažo ir kitomis tech-
nikomis apverčia baltarusiškų propa-
gandos plakatų reikšmes, arba dau-
gelis Nacionalinio šiuolaikinio meno 
centro Kaliningrade projektų, pavyz-
džiui, Ramo Katziro skulptūra, kuri 
metaforiškai grąžino Hannah Arendt 
atminimą į miestą, kuriame ji augo.

Klausydamasi kviestinių svečių pri-
statytų atvejų, suvokiau, kad dėl Lukiš-
kių aikštės paminklo taip sunku susi-
tarti dėl to, kad jame norima sutalpinti 
labai daug dalykų – kančią, patirtą 
skirtingų represijų metu, pasididžia-
vimą tais, kurie kovėsi prieš pavergėją, 
o kartu atlikti bendrąją politinę rep
rezentacinę funkciją. Vokiečių Holo-
kausto paminklų ir Rugsėjo 11osios 
pamink lo atveju, apie kuriuos daugiau-
sia šnekėta pirmos dienos programoje, 
trauminis įvykis yra labai konk retus 
erdvėje ir laike, taip pat, atrodo, neke-
lia daug istorinio vertinimo ginčų. Ar 
noras įpaminklinti tiek daug vienoje 
vietoje, vienoje iš pagrindinių miesto 
aikščių yra būdingas Rytų Euro pai? 
Ar tai kyla iš pozityvistinio ir sklan-
daus nacionalinio pasakojimo ilgesio?

Atminties kultūra Vokietijoje patei-
kia įdomų pavyzdį Europos ir galbūt 
pasaulio kontekste. Monumentai, skir-
ti tautos pergalėms arba kankinystei, 
yra universalūs, o kontr-monumen-
tai, įamžinantys režimo aukas (pa-
vyzdžiui, Hamburgo paminklas prieš 
fašizmą, sukurtas Gerzo ir Estheros 
Shalev-Gerz, ar Hoheiselio ir Knitzo 
Aschrottbrunneno paminklas), atrodo 
unikaliai vokiški.

Gerokai per anksti prieiti prie ko-
kių nors galutinių išvadų dėl vienos 
didžiausių Vilniaus aikščių likimo, 
tačiau kalbos, ginčai ir Kultūros mi-
nisterijos bei Šiuolaikinio meno cent-
ro surengtos dirbtuvės daro Lukiš-
kių aikštės sutvarkymą kitokiu, nei 
daugelis panašių tautą ženklinančių 
projektų Rytų Europoje. Štai, pavyz-
džiui, nepaisant opozicijos Makedoni-
jos vyriausybės sprendimams, Nikola 
Gruevskio originalus projektas liko 
nepakeistas ir toliau propaguotas ties-
mukas makedonų tautos pasakojimas, 
pavertęs miestą naująja Europos „kičo 
sostine“. Šia prasme galima teigti, kad 
Lukiškių aikštės atvejis labiau susijęs 
su specifiniu lietuvišku kontekstu nei 
su bendruoju Rytų Europos kontekstu.

Kauno bienalės diskusijos dalyviai 
vis grįždavo prie paminklų šalinimo 
klausimo, kuris aktualus tiek Lietuvoje, 

tiek Vakaruose, kur bandoma tvarkytis 
su rasistine ir kolonijistine istorija. Iš-
trinti nepatogią istorijos dalį – tokia 
tikriausiai visada pirma mintis. Ar yra 
nesenų paminklų pašalinimo istorijų 
Minske ir Kaliningrade? Kokios buvo 
priežastys?

Senų stabų vertimo ir naujų staty-
mo jų vietoje tradicija gana sena ir, ko 
gero, galima sakyti, kad tokių atmin-
ties sprendimų galima rasti bemaž 
visur. Šiaip ar taip, dėl daugybės prie-
žasčių sovietinių skulptūrų nukėlimo 
istorijos Minske ir Kaliningrade yra 
kur kas mažiau dramatiškos nei kituo-
se posovietiniuose miestuose. Leninas 
vis dar žvelgia į Nepriklausomybės 
prospektą Minske, o Kaliningrade pa-
saulio proletariato vado skulptūra tik 
2007 m. perkelta iš pagrindinės aikštės 
į atokesnę miesto dalį, kai buvo baigta 
statyti Kristaus išganytojo katedra. 
Nors sovietmečio skulptūrų nukėli-
mas nėra pati įprasčiausia tendencija 
abiejuose miestuose, visi įvykę nukėli-
mai skatina istorinę amneziją ir vieną 
konkrečią istorinio pasakojimo versiją. 

Šia prasme iliustratyvios naujų pa-
minklų ar meno objektų statybos Mins-
ke. Dauguma naujausiai pastatytų 
kūrinių Minsko istoriniame centre  
vaizduoja abstrakčius ir apibendrin-
tus tipus: pavyzdžiui, Siarhiejaus Bah-

Manca Bajec. gaME MOnuMEnT – žaidimas: paminklas. Manca Bajec nuotrauka
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lasau ir Siarhiejaus Ahanau skulptūra 
„Vogt“ (2014) nė kiek neprimena isto-
rinio Minsko vadovo – ji vaizduoja vi-
dutinio amžiaus barzdotą ir maloniai 
atrodantį „patriarchą“; taip pat vaiz-
duojami senoviniai istoriniai objektai, 
pavyzdžiui, „Miesto svarstyklės“ (2014, 
Siarhiejaus Bahlasau ir Alaksandro 
Procharau kūrinys); arba dvasinių 
abstrakcijų vaizdai, kaip „Marijos iko-
nos paėmimas“ (2015) – visa tai nėra 
konkrečios istorinės figūros arba mi-
tiniai tautos tėvai, kurių būtų galima 
tikėtis senamiestyje.

Vengiant konkrečių istorinių nuoro-
dų, naujos miesto skulptūros nurodo 
tik į tolimą ir paprastą praeitį (žiūrint 
į skulptūras, labai sunku atspėti, į ko-
kią konkrečiai epochą jos nurodo), kar-
tu tai kelia savotišką istorinę amneziją 
ir nostalgiją. Paprastesnės praeities 
ilgesys yra svarbi dalis to, ką Ernstas 
Gellneris vadina pagrindiniu naciona-
linio diskurso principu. Anot jo, nacio-
nalizmas visada savo užkariavimus 
grindžia romantizuota liaudies kultū-
ra, paprastesniais praėjusiais laikais. 
Minsko kūrėjai, ieškodami naujos vi-

!

zualinės kalbos, rodos, pasirinko sau-
gesnę išeitį – nekonkrečios ir nekri-
tiškai patriotiškos praeities iškėlimą 
(išvengdami kokios nors potencialiai 
nepatogios istorijos / praeities / figūros 
pašlovinimo).

Be ikoniškos Tatzu Nishi „Laisvės“, 
ryškiausias mano bienalės prisimini-
mas yra Hoheiselio ir Knitzo kūrinys 
„Perdirbta atmintis“, kuriuo jie perdir-
bo seną paminklą Vilijampolėje. Tas 
paminklas sukurtas 1979 m., atme-
nant jaunuosius komunistus, kovoju-
sius už komunistų valdžios įtvirtinimą. 
1991 m. bronziniai reljefai, vaizduojan-
tys ideologinę istoriją, nuimti, bet Ge-
dimino Baravyko ir Vytauto Vieliaus 
sukurta jauki architektūrinė struktūra 
palikta stovėti. Hoheiselis ir Knitzas 
priminė mums visiškai pamirštą Vili-
jampolės geto istoriją, senąjį pamink lą 
panaudodami kaip rėmus naujai ži-
nutei, perrašė (sovietinės Lietuvos) at-
minimo tradiciją. Šiame veiksme yra 
kažkas labai įdomaus ir prieštaringo. 
Ar tai yra paminklo privalumas, kad 
jo reikšmė gali būti lengvai perrašo-
ma? Ar tai „perdirbamas paminklas“? 
Egzistuoja ilga sovietinė fašizmo aukų 
atminimo tradicija, kodėl Vilijampolė-
je nepasinaudota šia galimybe? Kodėl 
nepriklausomoje Lietuvoje neatkreipta 
dėmesio į šios vietos istoriją? Ar juodai 
baltų geto fotografijų pakanka patrauk-
ti paauglių, kurie dabar yra pagrindi-
niai apgriuvusio paminklo lankytojai, 
dėmesį? Ką manai apie šią intervenciją?

Sunku rasti vienareikšmį atsakymą 
į šiuos klausimus, nors labai svarbu 
juos kelti. „Perdirbta atmintis“, mano 
manymu, parodė (nors ir štrichais) 
nacionalinio pasakojimo dirbtinumą, 
vienoje vietoje sudurstydama keletą 
prieštaraujančių istorijos ir atminties 
sluoksnių. Būtent todėl šis sprendi-
mas man pasirodė toks galingas ir gi-
lus. Savo kūriniu Hoheiselis ir Knitzas 
perša mintį, kad toks skirtingų pasa-
kojimo sluoksnių atidengimas įmano-
mas įvairiose miesto dalyse, net vieto-
se, kurios, atrodytų, labai konkrečiai ir 
aiškiai konotuotos.
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Neseniai atšventėme lietuvių poeto, 
eseisto, literatūros mokslininko Tomo 
Venclovos 80-ąjį gimtadienį. Šį svarbų 
įvykį, kaip reta kokį, palydėjo kelios 
konferencijos, įvairūs poeto kūrybai 
skirti renginiai, parodos, interviu su 
autoriumi ir, žinoma, visa paletė pa-
sisakymų apie šios asmenybės svarbą 
kultūrai. Keista, tačiau neatmenu, kad 
Venclova būtų buvęs šitaip pagerbtas 
70-mečio proga.

Kyla klausimas – kas pasikeitė? Re-
gis, Venclovos reikšmė mūsų kultūrai 
pakito nežymiai (ji kokia buvo 2007 m., 
tokia maždaug ir liko). Gali būti, kad 
taip nutiko dėl viešosios erdvės ištuš-
tėjimo. Joje po priešlaikių Gintaro Be-
resnevičiaus ir Leonido Donskio mir-
čių prasivėrė tuštuma ir neliko jokios 
svaresnės viešojo intelektualo figūros. 
Panašu, kad visas viešasis diskursas 
šiuo metu daugiausia yra politikų ir 
žurnalistų rankose. Apskritai būtų 
sunku rasti dar vieną tokio mastelio 
asmenį, kuris turėtų ir intelektinį, ir 
viešąjį autoritetą, kaip Venclova. Taip 
iš dalies galima aiškinti poetą ištiku sį 
dėmesio apstą. Šiam dėmesiui pasie-
kus piką, kyla noras pažvelgti į Venc-
lovos, kaip viešo asmens, recepciją 
įvairiuose kultūros sluoksniuose ir 
dar kartą permąstyti šią asmenybę ir 
mūsų supratimą apie ją. 

Venclova kaip viešasis 
intelektualas

Charakteringas ir gerai iliustruo-
jantis Venclovos, kaip viešojo intelek-
tualo, įvaizdį įvykis – proginis Donato 
Puslio straipsnis „Tomas Venclova 
kaip paribio žmogus“1. Šiame tekste 
autorius nemažai kalba apie paribio 

iš paribio į centrą

MANTAS ToLočKA

žmogui būdingas savybes. Kalba apie 
išsilaisvinimą nuo istorinių stereoti-
pų, universalią moralę ir jos taikymą, 
nepaisant gentinės ištikimybės, siekį 
nutiesti tiltus tarp įvairių kultūrų, 
kosmopolitinės ir tautinės tapatybės 
derinimą. Tam tikru laipsniu visas 
šias savybes galėtume priskirti Venc-
lovai, tačiau ar tikrai paribio žmogaus 
metafora čia pati tinkamiausia? Juk 
atrodo, kad straipsnio autorius šių 
universalių etinių kriterijų ieško ne 
kur kitur, o Antikoje ir krikščionybėje, 
kitaip tariant, pačioje Europos civiliza-
cijos šerdyje, jos centre. Nuostata, kad 
turime prisiimti kaltę už istorinius nu-
sikaltimus, pavyzdžiui, žydų žudynes, 
jungti ir plėtoti dialogišką santykį, 
taip pat randasi iš čia. Venclova ne-
pritapėliu pavadinamas ir dėl kosmo-
politiškų laikysenų, ką irgi galėtume 
laikyti tos pačios paribio žmogaus 
metaforos apraiška. Tačiau ar tikrai 
liberalus kosmopolitiškas mąstymas 
šiandien yra paribyje? Vis dėlto atro-
do, kad liberalus diskursas dominuoja 
tarp išsilavinimo siekiančio jaunimo ir 
akademinio, intelektinio ar kultūrinio 
elito. Kai nebeturime filosofo Donskio, 
Venclova liko bene ryškiausia, centri-
ne figūra, atstovaujančia šiai minties 
paradigmai Lietuvoje.

Vienas svarbiausių įvykių, palydėju-
sių poeto ir publicisto jubiliejų, – tarp-
tautinė konferencija Tomo Venclovos 
kūrybos ženklai, įvykusi rugsėjo 14–
15 d. Vilniaus universitete. Konferen-
cijoje pranešimus skaitė ne tik moks-
lininkai iš Lietuvos, bet ir kviestiniai 

svečiai iš JAV, Lenkijos, Rusijos. ir, 
žinoma, renginio ašimi tapo garbės 
daktaro laipsnio suteikimas Venclo-
vai. Tiesa, šį vardą kūrėjui iki Vil-
niaus universiteto (VU) jau buvo spėję 
suteikti Vytauto Didžiojo universite-
tas (2010) ir Klaipėdos universitetas 
(2012), o juk Venclova visų pirma yra 
VU alumnas. 

Įdomi pasirodė ir pagerbimo formu-
luotė. Garbės daktaro vardas poetui 
suteiktas už „įvairiapusę mokslinę ir 
eseistinę veiklą“. Pirma, kyla klausi-
mas, ką reiškia žodis „įvairiapusė“? 
Regis, kaip mokslininkas Venclova 
savo žvilgsnį visada kreipė į literatūrą, 
o kaip kultūros kritikas arba politinis 
mąstytojas reiškėsi tik publicistikoje 
arba eseistikoje. Antra, kodėl už eseis-
tiką? Jeigu suteikiant šį vardą svarbūs 
atrodo ne tik akademiniai pasiekimai, 
bet ir kūryba, kodėl tuomet ne už poe-
ziją? Atrodytų, tarti, kad Venclovos 
eseistika stipresnė už jo poeziją, būtų 
neadekvatu. Maža to, konferencijos 
pranešimų temos daugiausia sukosi 
aplink autoriaus intelektinę laikyseną 
sovietmečiu, taip pat apie autoriaus 
poeziją ir vertimus. Poeto eseistika ir 
pub licistika irgi sulaukė nemenko dė-
mesio, tačiau nė viena iš temų nesu-
telkė žvilgsnio į Venclovos literatūros 
mokslui nuveiktus darbus, o to lyg ir no-
rėtųsi konferencijoje, priderintoje prie 
VU garbės daktaro vardo suteikimo.

Konferencijos išvakarėse kartu su 
straipsniais pasirodė ir įvairių leidi-
nių. Vienas pagrindinių – Nelyginant 
šiaurė magnetą: pašnekesiai su Ellen 
Hinsey (iš anglų kalbos vertė Laiman-
tas Jonušys, Vilnius: Apostrofa, 2017). 
Joje sudėti verstiniai pokalbiai apie 
Venclovos gyvenimą ir kūrybą, atro-
do, neatskleis nieko naujo apie auto-
rių lietuviams, jau susidūrusiems su 
jo tekstais, tačiau knyga gali pasitar-
nauti kaip parankinė pradedantiems 
pažinti šią svarbią figūrą. Manau, 
kad magnetas pritrauks ir skaitytojų 
dėmesį – autorius jau yra tapęs geru 
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1 donatas Puslys, „Tomas Venclova kaip 
paribio žmogus“, in: www.bernardinai.lt, 
2017-09-14, in: http://www.bernardinai.lt/

straipsnis/2017-09-14-tomas-venclova-kaip-
paribio-zmogus/163723.
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prekės ženklu – ir perkamumu nenu-
sileis tokioms knygoms kaip Vilniaus 
vardai (Vilnius: R. Paknio leidykla, 
2006) arba Vilnius: Vadovas po mies-
tą (Vilnius: R. Paknio leidykla, 2001). 
Knygą vis dėlto būtų galima pava-
dinti savotiška retenybe. Nešauna į 
galvą jokia kita knyga apie lietuvių 
autorių, kuri būtų išversta iš užsienio  
kalbos. 

Venclova kaip literatūros 
kritikas

Jau minėjau, kad Venclovos jubilie-
jui skirtoje konferencijoje stigo susi-
telkimo į autoriaus, kaip mokslininko, 
darbus. Tačiau šią konferenciją orga-
nizavęs Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos institutas vis dėlto yra pasirū-
pinęs ir Venclovos literatūros kritika. 
2013 m. išleistoje knygoje Pertrūkis 
tikrovėje: Straipsniai apie literatūrą ir 
kultūrą (Vilnius: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 2013) yra su-
rinkti poeto tekstai apie lietuvių ir už-
sienio autorių kūrybą. Knygoje galima 
rasti visko: nuo mokslinių straipsnių 
iki apžvalgų ir recenzijų. Šaltinis išties 
patogus, tačiau refleksijos jo atžvilgiu 
mažoka.

Paties Venclovos pasisakymai apie 
lietuvių poeziją sulaukia audringų, 
bet laikinų ir ribotų atgarsių. Tarkim, 
šiais proginiais metais Sauliaus Vasi-
liausko kalbintas autorius teigė: „Su-
rizikuosiu pateikti pastebėjimą, kuris 
dažną papiktins. Jei užmiršime korek-
tišką principą „apie mirusius gerai, 
arba nieko“, manau, kad lietuvių poe-
zijos plėtotei pakenkė velioniai Sigitas 
Geda ir Vytautas P. Bložė. S. Gedos 
ankstyvąją poeziją labai vertinu, bet 
maždaug nuo rinkinio Žydinti slyva 
Snaigyno ežere jis liovėsi save kontro-
liavęs – nutarė, kad galima pilti ant 
popieriaus bet ką ir bet kaip. Girdi, 
„chtoniškos“, „kentauriškos“ pasaulė-
jautos gelmė, genialumas (gal įsivaiz-
duota gelmė, gal entuziastiškų bičiulių 

ir kritikų įkalbėtas genialumas?) tave 
visada pateisins. [...] Ne kiekvienas 
pastebi, kad šių autorių kūryba, jų 
įvykdytas „perversmas“ nesukėlė ti-
kro susidomėjimo už Lietuvos ribų, 
liko parapijinis reiškinys. Sakyčiau, 
net įvarė lietuvių poeziją į tam tikrą 
aklavietę – derėtų keletą žingsnių at-
sitraukti ir pradėti iš naujo“2. Nemažai 
šio pasisakymo esmės buvo nurašyta 
poetų tarpusavio santykiams ir ego 
reikalams. Prie jų prisidėjo ir kelios 
replikos ad hominem, ir tik keletas iš-
mintingesniųjų išvengė pasidalijimo į 
stovyklas. Vertindami šį pasisakymą, 
turėtume nepamiršti, kad gero litera-
tūros kritiko uždavinys nėra vien išsa-
kyti subjektyvųjį „patinka“ / „nepatin-
ka“, tačiau ir įsteigti kriterijų. Būtent 
apie šį literatūros, kaip proceso, kri-
terijų ir buvo pasakyta mažiausiai. 
Nesutinkant su juo, regis, produkty-
viau būtų komentuoti patį kriterijų, 
o ne drėbti: „Vat Venclova tai tokios 
mokyklos nesukūrė kaip Geda“. Juk 
Venclovai būdinga stoiškai atsiriboti 
nuo asmeniškumų ir steigti universalų 
matmenį.

Verta pastebėti dar kelis dalykus 
apie Venclovą kaip literatūros kritiką. 
Visų pirma – platus įrankių spektras. 
Autoriaus straipsniuose, skirtuose li-
teratūrai, rasime ne tik atidaus įsis-
kaitymo į tekstus, tačiau ir literatūros 
sociologijos, psichoanalizės, struktūra-
listinės, istorinės ir kitų perspektyvų. 
Tai jam leidžia pateikti įvairiapusį ir 
daugiabriaunį fenomenų vertinimą, 
tarkim, kai lygina išeivijos ir Lietuvo-
je rašytą poeziją straipsnyje „Lietuvių 
poezija abipus Atlanto“. Taip pat svar-
bus ir autoriaus akiratis. Venc lova iš 
esmės yra pažinęs daugumą pasaulio 
literatūros procesų ir tai jam leidžia 
pateikti įvairių palyginimų bei adek-
vačiau vertinti mūsų literatūroje vei-
kiančias jėgas.

Autoriui kaip vertinimo kriterijus 
yra itin svarbus tekstų istoriškumas, 
kitaip tariant, reakcija į epochą, laiką 

ir iš čia plaukiantis stebinčiojo, poe-
to arba subjekto sąmonės grynumas. 
Taip pat svarbi ir subjekto etinė laiky-
sena. Tarkim, Marcelijaus Martinaičio 
poezija komentuojama taip: „Jei poe-
tas bando pirmykšte, tradicine sąmone 
aprėpti dabartinį gyvenimą, paryškėja 
dabartinio gyvenimo neįprastumas ir 

netgi nenormalumas. [...] labiausiai ją 
[tokią poeziją] ištobulino Marcelijus 
Martinaitis. [...] Žavingos tos Marti-
naičio eilės – protingos, komiškos ir 
liūdnos“3. Matome, kad poetas verti-
namas už archajiško pasaulėvaizdžio 
akistatą su dabartimi. Ši akistata iš-
ryškina fiksuojančios laiką ir reaguo-
jančios į jį sąmonės matmenį, kurio 
Venclova ir ieško. 

Tačiau vien diagnozės nepakanka ir 
kritikas netrukus pabara poetą už ly-
rinio herojaus vienplaniškumą: „Hero-
jus – istorijos perkamas parduodamas, 
mušamas, kariamas ir žnaibomas, sua-
kmenėjęs pasyvume“. Būtent šio pasy-
vumo Venclova siūlo išvengti. Panašiu 
principu yra kritikuojamas ir Geda bei 
lietuviškasis siurrealizmas. Sakoma, 
kad tokia poezija „teturi tiek bendro 
su tautos būtimi, kiek sapnas. Sapnas 
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2 saulius Vasiliauskas, „T. Venclova: „ge-
ram poetui būtini trys dalykai – skonis, san-
tūrumas ir amato mokėjimas““, in: 15min.lt, 
2017-06-02, in: https://www.15min.lt/kultura/

naujiena/literatura/t-venclova-geram-poetui-
butini-trys-dalykai-skonis-santurumas-ir-ama-
to-mokejimas-286-806022.

3 Tomas Venclova, Vilties formos: Eseistika 

ir publicistika, Vilnius: Lietuvos rašytojų są-
junga, 1991, p. 332.

Tomas Venclova. audronio žygavičiaus 
nuotrauka
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atspindi kai kuriuos komp leksus, kai 
ką galbūt išpranašauja, o svarbiausia – 
leidžia užsimiršti. Bet poezija vis dėlto 
yra ne tiek sapnų, kiek sąmoningumo 
dalykas“4. Matome, kad ryškėja kelios 
Venclovai svarbiausios poezijos verti-
nimo gairės – akistata su laiku, kultū-
ra ir tradicija, etinis apsisprendimas, 
distancijos su objektu išlaikymas.

Venclova kaip poetas

Last, but not least – Venclova kaip 
poetas. Šiais jubiliejiniais metais auto-
rius sulaukė „Poezijos pavasario“ laurų 
už knygą Eumenidžių giraitė (Vilnius: 
Versus aureus, 2016). Pats poetas ne 
kartą yra minėjęs, kad būtent ši veikla 
jam svarbiausia. Joje iš esmės yra su-
talpinta visa tai, ką aptinkame ir poeto 
publicistikoje, ir jo viešoje laikysenoje: 
akistata su istorija ir dabartimi, ori 
distancija, šaltas, o kartu ir įšaldantis 
žvilgsnis (įšaldymas čia reiškia ne tiek 
stagnaciją, kiek išsaugojimą, fiksavi-
mą). Akivaizdu, kad autoriaus poezi-
joje esminį vaidmenį atlieka sąmonė. 
Ji – griežta, ne tik patirtį riboja klasi-
kinėmis formomis, bet ir neleidžia nu-

klysti į gaivališkumą ir grynai emocinį 
santykį su išsakoma tikrove. Tokia po-
ezija reikalauja išmanymo, įsigilinimo 
į civilizacinius, kultūrinius įvaizdžius, 
todėl Venclovai būtų galima pritaikyti 
jo paties išsakytą Alfonso Nykos-Ni-
liūno apibūdinimą: labiau kritikų nei 
skaitytojų poetas.

Vėlgi – atrodytų, kad bent jubiliejaus 
proga kritikų ir literatūros mokslinin-
kų dėmesio Venclovos poetinė kūryba 
galėjo sulaukti daugiau. Poetas yra 
pripažintas, įvertintas veik visais svar-
biais apdovanojimais ir premijomis, 
bet ar tikrai esame iki galo suvokę, 
kokį indėlį jis įnešė į lietuvių poeziją? 
o juk akivaizdu, kad autoriaus poetika 
atrodo gana vieniša mūsų lyrikoje. Gal 
būtų ją galima sieti su Henriku Ra-
dausku (dėl miestietiškumo ir formos 
tikslumo), gal su Nyka-Niliūnu (dėl 
dėmesio kultūriniams įvaizdžiams), 
bet tik iš dalies. Mokyklos Venclova 
irgi nesukūrė, na, gal Aidą Marčėną 
galima būtų kaip nors pritraukti su di-
delėmis išimtimis. o Venclovos poeti-
kos vingrybės dar nėra iki galo supras-
tos ir reflektuotos, todėl rašant apie 
jį dažniausiai vartojami tie patys ste-
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reotipai (kaip, pavyzdžiui, pastraipoje 
prieš šią). Antra vertus, sovietmečiu 
kultūriniuose sluoksniuose jo poezija, 
kad ir blokuojama, draudžiama, buvo 
žinoma gal kaip nė vieno kito išeivijos 
autoriaus, o paskiri posakiai („mane 
ištiko amžiaus vidurys...“) tapo vos ne 
priežodžiais.

Sunku apibendrinti ir apibrėžti di-
džio poeto ir svarbaus viešojo intelek-
tualo reikšmę, net jei tai tik jubiliejinis 
įvertinimas. Žinoma, visada galima iš-
sakyti panegirikas ir apdainuoti odė-
mis, bet ne to mus moko pats iškilmės 
kaltininkas. Niekas neabejoja Venclo-
vos kultūriniu svoriu ir svarba, net tie, 
kas ne visada pritaria jo pozicijai ar 
poetikai. Bet ar neatėjo metas akylam, 
analitiniam žvilgsniui, o ne vien epizo-
diškoms reakcijoms, dažnai stokojan-
čioms autorefleksijos? o būtent šioji 
privaloma aiškinantis kūrybos vertes 
ir prasmes. Per ją mes suvoksime da-
bartį. Per ją paliksime olą. „Gal kas 
ir nori gyventi oloje, bet, man rodos, 
geriau gyventi istorijoje.“5 !

4 Ibid., p. 333.
5 Ibid., p. 332.

Bernardas Gailius

DŽEIMSAS BONDAS
Mitas ir politika 

Trečioji Gailiaus knyga Džeimsas Bondas. Mitas ir politika – tai akade-
minė studija ir intymi išpažintis tuo pat metu. Joje neatsiejamai susi-
pina autoriaus asmeninė gyvenimo patirtis ir jo originalus istorijos bei 
politikos apmąstymas. Skverbdamasis gilyn į Bondo mitą, Gailius siekia 
suprasti ir atskleisti šiuolaikinių vakariečių padėtį juos supančio pasaulio 
atžvilgiu, galiausiai atsiremdamas į amžiną nepanaikinamo ir nesunaiki-
namo žmo gaus politiškumo problemą.

Bernardas Gailius imasi analizuoti Bondiadą kaip savitą šiuolaikinės populiariosios kultūros fenomeną. 
Knygoje paliečiami tokie šiuolaikinei kultūrai svarbūs dalykai kaip slaptųjų tarnybų fenomenas, blogis, 
žmogaus veikimo prasmė, gyvybės vertė, turtas, seksas, santykis su Dievu. Knygą labai įdomu skaityti, 
ji remiasi Bondiados kaip reiškinio literatūrinėmis ir socialinėmis studijomis, Iano Flemingo gyvenimo 
ir patirties analizėmis. 

nerija putinaitė
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Pastaruoju metu kyla diskusijų dėl 
taikomojo/dekoratyvinio ir vaizduo-
jamojo/grynojo meno santykio, nors 
„taikomojo“ ir „vaizduojamojo“ meno 
sąvokos šiandien iš esmės nieko ne-
bereiškia. Taikomasis arba dekora-
tyvinis menas yra tarsi pritaikomas 
kaip interjero arba eksterjero puo-
šybos elementas, o vaizduojamasis – 
kažką vaizduoja, išreiškia idėją, yra 
mažiau pritaikomas, todėl tarsi „gry- 
nesnis“.

Molis kaip kritinės 
metodologijos įrankis

KęSTUTiS ŠAPoKA

Apskritai abi meno rūšys yra vie-
nodai pritaikomos ir puošybinės, tik 
kiek skirtinguose kontekstuose. Tie-
sa, šios rūšys labiau buvo atskirtos 
sovietmečiu, o pastaruosius dvidešimt 
penkerius metus estetinės ir instituci-
nės ribos sparčiai trinamos ta prasme, 
kad visas šiuolaikinis menas yra tapęs 
taikomuoju, kitaip tariant, dekoratyvi-
niu užpildu meno mugių ir šiuolaikinio 
meno bienalių sistemoje.

Kalbėdami apie vietinį šiuolaikinį 

meną, galime sakyti, kad keramika, 
stiklo menas, tekstilė ir panašios dai-
lės rūšys pastaruosius penkiolika ar 
dvidešimt metų aktyviai bando at-
sikratyti „taikomojo dekoratyvinio“ 
meno etiketės. Tai iš dalies supranta-
ma, nes atgavus nepriklausomybę ir 
žlugus sovietinei valstybinių užsaky-
mų per „Dailės“ kombinatus sistemai, 
taikomųjų menų atstovai atsidūrė 
ekonomikos ir idėjų vakuume. Todėl 
reikėjo ieškoti išeities. 

Šia prasme įdomi mūsų keramikos 
situacija, nes pati medžiaga (molis) yra 
daugiaprasmė ir daugiamatė. Molis 
gali būti minkštas, kietas, dekoraty-
vus, reliatyvus, procesualus. Kitaip sa-
kant, dabartinės „keramikos“ spekt ras 
yra platus. Viena spektro pusė aprėptų 
tradicinę keramiką, kurią sudaro dau-
gybė rūšių ir technologijų (puodynės, 
vazos, indai ir dekoratyvinės skulp-
tūrėlės, labiau sovietmečiu būdingi 
dekoratyviniai pano interjeruose), 
ir mėgėjišką keramiką arba „Kaziu-
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Roko dovydėno instaliacijos „Plėviakojis vs Louhan. antra dalis“ fragmentai. 2017. Violetos Boskaitės nuotraukos
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ko mugės“ suvenyrus. Kitai spektro 
pusei priklausytų dar turtingesnė ir 
įvairesnė „konceptualioji keramika“, 
kurią vadinti „keramika“ būtų ne visai 
korektiška. Žinoma, pati „konceptua-
lumo“ sąvoka yra tautologinė, nes bet 
kokia meno rūšis ir kūrinys („dekora-
tyvinis“ ar „grynasis“) yra „konceptu-
alus“ – išreiškia vienokią ar kitokią 
idėją. Tačiau čia „konceptualumo“ 
sąvoka vartojama siauresne prasme, 
apibūdinančia specifinį požiūrį į „me-
džiagą“ (šiuo atveju molį) kaip į medi-
ją ir specifinę elgseną su ta medžiaga, 
nesiekiant iš jos suformuoti pritaiko-
mą artefaktą ar ką nors pavaizduoti. 
Siekiama medžiagą paversti koncep-
cija, virtualiu, kritiniu įrankiu, kuriuo 
įmanoma tyrinėti pačios medžiagos ir 
konkrečios dailės rūšies kultūrines, so-
cialines, ideologines funkcijas. 

Toks konceptualumas iš dalies ar-
timas vadinamajam klasikiniam kon-
ceptualizmui ir panašioms neoavan-
gardo meno rūšims, kurios atsisakė 
reprezentacijos, mimezės, vaizdavimo 
ir gilinosi į savo pačių ar (institucinės) 
meno sistemos apskritai veikimo me-
chanizmus, jų genealogiją. Vieno iš 
amerikietiškojo neoavangardo teore-
tikų Arthuro Danto žodžiais tariant, 
toks menas iš dalies perima filosofi-
jos, kaip klausiančios, preparuojan-
čios metodologijos, funkcijas. Toks 
menas yra kritiškas savo medžiagos, 
dailės rūšies ir estetinių konvencijų   
atžvilgiu.

Skystas molis buvo ir yra viena iš 
dažnai naudojamų medžiagų avan-
gardisto Beno Šarkos performansuo-
se. Be to, Šarkos santykis su moliu 
yra asmeniškesnis. Kartą, atlikdamas 
performansą su ugnimi, jis gana stip-
riai apdegė. išsigydė tepdamasis nu-
degimus šlapiu moliu. Vėliau pradėjo 
profilaktiniais tikslais gerti vandenyje 
ištirpintą baltą valgomąjį molį, o gė-
rimo ritualus performatyviai pratęsė 
meninėmis praktikomis.

Beje, Šarka gydymosi moliu idėja 
užkrėtė ir daugiau menininkų. Antai 
Evaldas Jansas juo gydėsi žarnyną, 
o šį žarnyno ir dvasios (apsi)valymo 
procesą pavertė meniniu projektu, iš-

glazūruodamas ir išdegdamas (beje, 
Roko Dovydėno dirbtuvėje) keletą 
molinių savo išmatų gabaliukų ir eks-
ponuodamas kaip menininko, taigi ir 
meno artefaktus. 

2015 m. Alytaus meno streiko biena-
lė buvo dedikuota „moliui“. Tačiau tai 
nebuvo „keramikos“ simpoziumas – 
vazos ir puodeliai nebuvo žiedžiami. 
Su moliu bendrauta alternatyviais 
būdais – jis vartotas, juo teptasi, jame 
voliotasi. Kitaip sakant, molis šiuo 
atveju buvo paverstas ne tik estetine 
siaurąja prasme, tačiau paties gyveni-
mo, tikrovės, kūno, mąstymo ir elgse-
nos dimensija.

Keramikas Rokas Dovydėnas, kurio 
paroda „Plėviakojis vs Louhan. Antra 
dalis“ spalio 2–21 d. veikė Vilniaus 
dailės akademijos galerijoje „Krema-
toriumas“, atstovauja tarpinei koncep-
tualios keramikos atšakai. Ji artima, 
sakykime, ankstyvajai Svajonės ir 
Pauliaus Stanikų kūrybai arba vėly-
vajai skulptoriaus Mindaugo Navako 
kūrybai. Šiuo atveju keramika nede-
materializuojama taip radikaliai, kaip 
ką tik buvo minėta. Dovydėnas sąmo-
ningai miksuoja tradicinę keramikos 
sampratą su konceptualiomis, iš dalies 
virtualizuotomis jos versijomis. Tokiu 
būdu Dovydėno keramika priartėja 
prie skulptūrinio objekto, instaliacijos 
semantikos.

Konceptualizuodami keramiką XX a. 

devinto dešimtmečio pabaigoje, Stani-
kai perėjo prie skulptūrinių objektų, 
instaliacijų ir videomeno. ir tai nebuvo 
vien formalus išraiškos priemonių kei-
timas, o keramikai būdingo darbo su 
medžiaga ir prasme laipsniškas trans-
formavimas į alternatyvius semanti-
nius pavidalus. Devinto dešimtmečio 
pabaigoje kartu su Stanikais grupėje 
„Š. V.“ dirbusi keramikė ona Grigaitė, 
kurdama individualiai, taip pat kon-
ceptualizavo keramiką, artėdama prie 
skulptūrinio objekto sampratos, kartu 
parodijuodama ir pačią tradicinę ke-
ramiką. 

Skulptorius Mindaugas Navakas 
priešingai – iš monumentalios skulp-
tūros pasuko keramikos link paradok-
saliu būdu: iš kiniškų dekoratyvinių 
molinių vazų, pirktų prekybos cent-
ruose, pradėjo dėlioti įvairias „kiči-
nes“ kompozicijas. Nors skulptorius 
pats nekūrė keramikos dirbinių, tačiau 
naudodamas keramikos objektus, prob-
lematizavo ir šios dailės rūšies forma-
lią ir prasminę kalbą.

Dovydėnas sąmoningai eksploa-
tuoja (neo)tradicionalistinę estetinę 
keramikos kalbą, ne slėpdamas, o pa-
brėždamas, išryškindamas taikomąją 
šios dailės rūšies funkciją. Tačiau šiuo 
atveju svarbus yra pats išryškinimo 
ir keramikos formalios kalbos proble-
matizavimo, paradoksalizavimo veiks-
mas. Miksuojami istoriškai skirtingi 
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technologiniai ir istoriniai keramikos 
kontekstai. Kartu Dovydėnas, kurda-
mas iš pažiūros elementarias kiniškos 
keramikos klastotes, per keramiką ke-
lia sociokultūrinius ar netgi tarpkultū-
rinius, politinius klausimus apskritai.

Dovydėno sukurtų vazų instalia-
cijoms taip pat svarbus „animacijos“ 
arba „kinematografijos“ principas. Ne 
kartą buvo užsiminta, kad meninin-
kas instaliacijas iš keramikos objek-
tų traktuoja kaip kino ar animacijos 
kad rus – elementus, iš kurių susideda 
pasakojimas. Tiesa, keraminių vazų 
atveju nėra nuoseklaus linijinio siuže-

to, o kuriamas „totalinės animacijos“ 
modelis, kai kiekvienas keramikos 
objektas yra vienas iš kadrų, tačiau 
kartu kiekvienas iš šių kadrų nėra 
griežtai susaistytas su gretimais kad-
rais. Tokiu būdu tarsi kuriama daugy-
bė siužeto variacijų, versijų, krypčių. 
Tai ne linijinis pasakojimas, o prasmi-
nė, kontekstų rizoma. Tai galima su-
prasti ir kaip skirtingų istorinių laikų 
metaforišką persisluoksniavimą.

Dovydėnui svarbi (keramikos) isto-
rija ir tos ar tų istorijų alternatyvos. 
Pradėdamas darbą, menininkas apsi-
sprendė, kad dirbs iš vietinių medžiagų. 

Rinkosi molį prie Kauno, Rokų karjere 
kasamą, Sargėnuose esančiame fabri-
ke paruošiamą. ir būtent iš šio molio 
kūrė kiniškos keramikos klastotes.

Ši Dovydėno paroda yra projekto 
„Plėviakojis vs Louhan: 70 epizodų“ 
tęsinys, nes menininkas varijuoja pir-
mojo projekto – kiniškos keramikos 
imitavimo, kinematografiniu naratyvo 
principu, skirtingų istorinių laikų mai-
šymo, klojimo vienas ant kito – poteks-
tėmis. Kita vertus, šiame projekte kiek 
labiau paryškintas kalbos segmentas, 
nes Dovydėno keramikos objektus ga-
lima traktuoti ir kaip žodžius ar net 
frazes, kurios (ne)susidėlioja į vientisą 
linijinį pasakojimą. Prasmė konstruo-
jama veikiau asociatyviu būdu.

Frazės, parašytos ant vazų raštu, 
primenančiu „orientalistinius“ hierog-
lifus, iššaunamos tarsi (ne)prasmės 
pliūpsniai, sakinio, minties padriki 
fragmentai. Maža to, ant vazų atsira-
dusi „kalba“ jų medžiagiškumą tarsi 
panaikina, virtualizuoja, paverčia 
kvaziarcheologiniais artefaktais, išny-
kusių prasminių visumų liekanomis. 
Tokiu būdu Dovydėnas problemati-
zuoja ne tiek praeitį, kuri jo projekte 
yra fiktyvi, laisvai rekonstruota tarsi 
kokiame kino filme, kiek (keramikos?) 
dabartį – jos sociokultūrines, estetines 
konvencijas. !
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Jau keletas dešimtmečių kaip muzika 
ir garsas kine, o vėliau ir kitose vizua-
linėse medijose yra tapę ne tik naujų 
praktikų ir technologijų diegimo sfera, 
bet ir teorinių svarstymų objektu. ir 
jau keleri metai žymiausi šios srities 
ekspertai – teoretikai ir praktikai – 
lankosi Vilniuje. Rugsėjo 25–30 d. 
Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
ja kartu su Tarptautinio kino, TV ir 
medijų mokyklų tinklo CiLECT Euro-
pos regiono padaliniu surengė antrą 
konferenciją Muzika ir garso dizainas 
kine bei naujosiose medijose. Teorijos ir 
praktikos sankirtos. Pirma konferen-
cija vyko 2015 m., o jei prisimintume 
2003, 2012 m. ir šiais metais Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos (LMTA) 
surengtas Vasaros medijų studijų sto-
vyklas, skirtas muzikai ir garsui kine, 
galėtume teigti, kad XXi a. atnešė į 
Lietuvą ne tik naujausias tarptautines 
praktikas, bet ir atvedė žymiausius 
šios srities tyrinėtojus.

Šiemet konferencijoje daug dėme-
sio buvo skiriama ne tik teoriniams 
muzikos kine aspektams, bet ir prak-
tiniam jų pritaikymui. Pranešimus 
skaitė tokie įtakingi kino muzikos 
teoretikai kaip Michaelas Chionas, 
Claudia Gorb man, meistriškumo pa-
mokas vedė Stephenas Deutschas ir 
Larry Sideris, taip pat vyko praktinės 
jaunųjų kino kompozitorių ir garso 
dizainerių bei režisierių tarptautinės 
kūrybinės dirbtuvės „Cinematic expe-
rience of sound“. Jose kelios studentų 
grupės turėjo sukurti garso dizainą 
Todo Browningo filmo Dracula (1931) 
fragmentui. Tarptautinių dirbtuvių 
darbai buvo pristatyti konferencijos 
atidarymo audiovizualinės muzikos 
koncerte.

išskyrus labai konkrečių ir siaurų 
profesinių klausimų nagrinėjimą, kon-
ferencijoje susidarė įspūdis, kad kino 
muzika vargiai ieško naujų kelių ar 
netikėtesnių poveikio būdų, greičiau 
atvirkščiai – tai, kas susiformavo kine, 
perima kompiuteriniai žaidimai: juo-
se girdime analogiškus orkestro, cho-
ro skambesius, valdomus tos pačios 
iš filmų gerai pažįstamos romantinės 
muzikos retorikos. Taip, kompiuteri-
niuose žaidimuose atsiranda ir naujų 
garso dizaino sprendimų, bet atrodytų, 
kad eksperimentuoti juose turėtų būti 
daugiau galimybių nei kine, tačiau fak-
tiškai vyksta kino muzikos estetikos 
ir stilistikos perėmimas. Remiamasi 
nusistovėjusiais muzikos funkcio-
navimo būdais ir klišėmis, dėl kurių 
poveikio jau seniai nebėra abejojama. 
Tobulinamos tam tikros techninės de-

talės, bet naujų koncepcijų neieškoma.
„Holivudo garsas“ tapo nekvestio-

nuojamu industrijos standartu, kuris 
skamba visur ir visada. Tą simptomiš-
kai atskleidė Frederickas Kuklowsky 
pranešime „Holivudo garsai kiekvieno 
namuose“. „Holivudo skambesys“ nau-
jų produktų dėka tapo lengvai prieina-
mas kino, muzikos, televizijos ir nau-
jųjų medijų praktikams. Tokiu būdu 
nepriklausomi ir mažo biudžeto filmai, 
pranešėjo teigimu, gali būti praturtinti 
prašmatniu skambesiu/muzika. Nauja 
komplikuota programinė įranga tapo 
prieinama kiekvienam, o ne vien tik iš-
skirtiniams garso režisieriams. Naujos 
garsų bibliotekos, jungiančios filmų ir 
žaidimų medžiagą, toliau demokrati-
zuoja mediją, bet ar tai visada yra tei-
giama? Ar garso medijos unifikavimas 
sofistikuotos įrangos dėka gali paska-
tinti kūrybiškumą, ar atvirkščiai – ji 
suvienodina kūrėjų pastangas išgauti 
savitą skambesį konkrečiam filmui ar 
kompiuteriniam žaidimui?

Konferencijoje daugiausia buvo kal-
bama ne apie tai, kas galėtų būti kitaip, 
kokiais keliais galėtų ar turėtų plėtotis 
muzika kine ir naujosiose medijose, 
o tiesiog konstatuojama esama situa-
cija. Dažniausiai buvo aptariami gerai 
žinomi, per kelis dešimtmečius nusisto-
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Kinas ir (ne)nauja muzika

MARiJA PAŠKEVičiūTė

Konferencijos Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Teorijos ir praktikos 
sankirtos akimirka. iš: http://filmsoundmedia.lmta.lt/media
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vėję reiškiniai ir muzikos panaudojimo 
principai. Panašiose konferencijose no-
rėtųsi girdėti apie naujesnius ar bent 
ne tokius įprastus reiškinius komerci-
niame kine kaip, pavyzdžiui, kompozi-
toriaus Alva Noto, iki šiol žinomo kaip 
eksperimentinės elektronikos kūrėjo, 
kartu su Ryuchi Sakamoto sukurta 
muzika filmui The Revenant (liet. Hju 
Glaso legenda, 2015). Alva Noto de-
biutas holivudiniame filme, tikėtina, 
netrukus gali padaryti pastebimesnę 
įtaką susiformavusiam ir nusistovėju-
siam Holivudo filmų skambesiui.

Atrodo, kad kai kada muzika ir gar-

so dizainas vizualinėse medijose kinta 
sparčiau, nei atsirandančius naujus 
reiškinius spėja sekti teorinė mintis. 
Kalbama vis apie tuos pačius filmus, 
kurių pavadinimai nuolat linksniuo-
jami konferencijose apie kino muziką 
(pavyzdžiui, Šioje šalyje nėra vietos 
senukams, 2007). Taip pat dažnai lai-
komasi tradicinės Holivudo kino muzi-
kos sampratos: paveiki yra simfoninė 
muzika ir tie patys jos panaudojimo 
kanonai, kuriais buvo sekama prieš 
kelis dešimtmečius. Užstrigimas ties 
senomis, laiko jau ne kartą patikrin-
tomis kino muzikos strategijomis ka-

žin ar yra labai naudingas net ir kino 
muzikos bei garso dizaino ir režisūros 
studijose: taip neskatinama kūrybinė 
mintis, nekeliami nauji iššūkiai, sie-
kiama gerai įsisavinti tai, kas laiko jau 
patikrinta, todėl ima atrodyti, kad var-
gu ar komerciniam kinui reikia skam-
besio, muzikos, estetikos pokyčių.

Daugiau eksperimentuojama, kaip 
ir galima tikėtis, Europos kine. Tai 
susiję su filmų biudžetų dydžiais ir 
skirtinga finansavimo praktika. Stok-
holmo menų universiteto profesorius 
Klasas Dykhoffas pranešime „Nelini-
jiniai darbo metodai kaip pedagoginis 
įrankis mokant filmų“ pateikė idėją, 
kad kino muzika turėtų būti kuriama 
tuo pat metu kai statomas filmas, ir 
kūrėjų darbas vyktų paraleliai. Toks 
metodas priešingas vyraujančiai prak-
tikai, kai muzika „priklijuojama“ jau 
baigus filmą montuoti, nors kaip ga-
limybė atrodytų gana akivaizdi. Bet 
jau yra režisierių, kurie tokį nelinijinį 
darbo metodą statydami filmą sėkmin-
gai taiko.

Nusistovėjusių kino muzikos funk-
cijų, ko gero, ir nereikia kvestionuoti. 
Kino muzikos formulės, nustatytos 
Holivudo, puikiai veikia ir kino indust-
rija jomis naudodamasi vis dar klesti. 
Tačiau viltis, kad naujųjų technologijų 
plėtra ne tik praturtins, bet ir paįvai-
rins muzikos vaidmenį vizualinėse 
medijose, tebelieka rusenti.
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!

Alvydas Jokubaitis

FILOSOFAS KALTINA MOKSLININKUS
Arba kas blogai su politikos mokslu?

mokslas keičia kasdienį politikos suvokimą? Kokią politikos sampratą jis siūlo? Savąja politikos mokslo kri-
tika Jokubaitis siūlo novatorišką žvilgsnį į žmogaus mokslų prigimties, esmės ir paskirties klausimus.

Filosofas kaltina mokslininkus, arba Kas blogai su politikos mokslu? yra šviežias, ak-
tualus ir provokuojantis žvilgsnis į gamtos mokslo kuriamą pasaulėžiūrą, kuri eks-
pansyviai veržiasi į kitas žmogiškojo patyrimo sritis. Autorius užsimoja atskleisti 
moderniojo politikos mokslo pamatuose glūdinčią filosofiją, įvardydamas jos prie-
laidas ir išryškindamas svarbiausius požymius. Tai fundamentalus ir gyvas pole-
minis svarstymas: Argi politikos mokslas yra neutralus pažinimo įrankis? Kaip šis 
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Pažvelgiu į Gintaro Bleizgio knygos pavadinimą – Kar-
melio kalno papėdėje – ir iš karto kyla religinės konota-
cijos, kurias vėliau pateisina ir pats tekstas. Karmelio 
kalnas (Karmelio kalnai) – izraelyje esantis kalnų ma-
syvas. Karmelio aukštumos aikštėje Haifos švyturys ir 
„Stella maris“ („Jūrų žvaigždės“) vienuolynas. o šv. Kry-
žiaus Jonas parašė autoriui (ir ne tik jam) reikšmingą 
veikalą Kopimas į Karmelio kalną.

išsiaiškinus šias konotacijas, skaitau anotaciją: „Gin-
taras Bleizgys pateikia skaitytojams netikėtą kūrinį – 
atvirą, dienoraščio formos pasakojimą, savotišką auto-
biografinį romaną. [...] Konkrečios aplinkybės žadina 
intrigą, tačiau autoriaus tikslas – ne siužeto įdomybės, 
o savistaba ir žmogaus prigimties, pasaulio slėpinių 
narstymas“. Man visada atrodė, kad dienoraštinis ro-
manas – rizikingas reikalas. Rizikingas ir kvepiantis 
dideliu rašančiojo pasitikėjimu savimi – mano gyveni-
mas, mano nuogi, literatūrine fikcija mažai tepridengti 
svarstymai, asmeninė pasaulėžiūra yra tokie įdomūs, 
kad verti dalintis su skaitytoju ir jam aktualūs. Kita 
vertus, projektuojamas, kartais tik imituojamas auten-
tiškumas turi žavesio – smalsu pasidairyti po kito gy-
venimą, ypač jei jis dinamiškas, kontroversiškas ir ki-
taip patrauklus. Bleizgio autobiografijoje – ir kalėjimo 

kvapas, ir depresijos glėbys, ir kovos menai, ir rašytojo 
tapatybės refleksija, ir netgi drįsčiau sakyti – neretai 
numinoziniams potyriams artimi religiniai atradimai. 
Tikrai tikiu, kad knyga ras savo skaitytoją.

Asmeniniai, kaip tiesiog-skaitytojos ir kaip kritikės 
įspūdžiai apie knygą yra ambivalentiški. Kaip tiesiog-
skaitytoją mane sudomino ligos refleksijos, pasižvalgy-
mai į rašytojų bendruomenę. o vargino knygos ištęstu-
mas, pagrindinių minčių atsikartojimas ir labai gausus 
angažavimasis religiniams dalykams. Tai vargino ne 
todėl, kad būčiau ateistė, pagonė ar dar bala žino kas – 
vargino savo radikalumu, ir nors autorius deklaruoja, 
kad buvo vengta didaktikos, regis, jos visai išvengti ne-
pavyko. Meninė šios knygos vertė – labai slidus dalykas. 
Rašoma, regis, aiškiai ir darniai, yra stiprių vietų. Bet 
jaučiama ir stoka. Labai apčiuopiama stoka, iš dalies 
nulemta ir žanro – su pridėtine (menine) verte išliudyti 
save yra keblus, sudėtingas ir toli gražu ne kiekvienam 
įveikiamas uždavinys. Mano galva, Bleizgiui tai pada-
ryti pavyko vidutiniškai. Kaip kritikę glumino ir domi-
no keliolika aspektų. Pirmiausia, kaip fiktyvusis-teks-
tinis Aš koreliuoja su „tikruoju“ Aš, su autoriaus figūra. 
Taip pat kiek knygoje įtekstintas autentiškumas (nes 
tai autobiografinis žanras) koreliuoja su deklaratyviu 
Aš pateikimu, kitaip sakant, kiek tas autentiškumas 
yra deklaratyvus, konstruojamas, kiek – gyvas, sponta-
niškas. Bene įdomiausia man pasirodė galios ir bejėgys-
tės dichotomija, taip ryškiai disonuojanti visame tekste, 
ir vyriškumo sampratos įtvirtinimas.

Į šiuos klausimus atsakyti man padėjo psichoanaliti-
nis ir sociologinis diskursas. Bleizgio alter ego kartais 
yra gana įžvalgus, nuoširdus ir sugebantis tas įžvalgas 
perteikti, nesidangsto ir dirbtinėmis priemonėmis ne-
siekia pasirodyti geresnis nei yra ar gali tapti: „Noriu 
būti paprastas, kvailas žmogelis. Ne verslo konsultan-
tas, ne poetas, ne rašytojas, ne moralistas, gal netgi ne 
bažnyčios tarnautojas. [...] Vieną trumpą akimirksnį, 
jokiu būdu ne visą laiką. Trumpam, Viešpatie, atsi-
jungti nuo visų savo pareigų“ (p. 18). Taip pat žavėjo 
momentinis sugebėjimas pasijuokti iš savęs, žaidybiš-
ka saviironija, ironija pasaulio atžvilgiu, kuri galėtų 
gelbėti visą tekstą, deja, jos ne tiek ir daug: „Esu diplo-
muotas skalbėjas. Įvairiomis prasmėmis. [...] Kita pras-
mė: esu verslo vadybos ir administravimo magistras, 
kaltinamas pinigų „plovimu“. Profesionalus „plovėjas“ 
ir „skalbėjas“, iš kurios pusės bežiūrėtum“ (p. 60).

Kitas svarbus dienoraščio-romano aspektas yra rašy-
tojiškos tapatybės refleksijos – subjektas gausiai svars-
to kūrybos prigimtį, procesą, narsto būtąjį ir dabartinį 
literatūros pasaulį, komentuoja kolegų darbus. Šis kū-

galios ir bejėgystės 
dichotomija

LiNA BUiViDAVičiūTė

gintaras Bleizgys,
KaRMELiO KaLnO PaPėdėjE,
Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
2017, 375 p., 1000 egz.
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rybinis Aš turi ir pasitikėjimo, ir abejonių akimirksnių, 
tačiau labiau nusveria kūrybos kaip pašaukimo, kaip 
duotybės iš aukščiau traktavimas. Savo kaip kūrėjo ta-
patybė sakralizuojama, kiek išaukštinama, darbo rašy-
mo kokybe bemaž neabejojama – deklaruojamas gana 
egocentriškas savasties modelis. Subjektas netgi skun-
džiasi neparankia jo tekstų spausdinimo vieta kultūri-
niame laikraštyje, sumažėjusia savo kūrybos paklausa, 
taigi Aš-kūrėjo savivertės subjektui, regis, netrūksta.

Vieni įdomiausių knygos epizodų pasirodė ligos ref-
leksija – galios ir bejėgystės dichotomijai parankus as-
pektas. Ryškiausia depresijos traktavimo dominantė 
buvo nuolankumas, kaip teigia protagonistas: „Trečias 
depresijos mėnuo. [...] Neturiu jėgų kovoti, neturiu jėgų 
priešintis. Esu nuolankus. Depresija – nuolankumo mo-
kytoja. Mano sesuo, kurią Dievas siunčia. Pagarbintas 
būk per mano sesę depresiją“ (p. 30–31). Ligos kaip mo-
kytojos traktuotė, priėmimas, su(si)gyvenimas jau tapo 
gana trivialiu įvardijimu. Bet toks psichikos sutrikimo 
reflektavimas labai organiškai jungiasi su religine sub-
jekto filosofija – besąlygišku Dievo valios priėmimu ir 
išpildymu. čia ir prasideda įdomybės bei pateisinama 
recenzijos pavadinime tūnanti dichotomija. Bleizgio fi-
losofija regisi absoliučiai teocentrinė, persmelkta nusi-
žeminimo, Dievo galybės liudijimo ir nuolankumo, visų 
gyvenamojo pasaulio būčių pavaldumo Dievo valiai. Pa-
vyzdžiui: „Žmogus, angelas, šėtonas, akmuo, debesis – 
niekas negali pasipriešinti Dievo valiai. Yra absoliuti 
Dievo valia ir valdžia. Niekieno kito“ (p. 41). ir Bleiz-
gio Dievas turi absoliučią galią ir valią, yra griežtai 
apibrėžęs kiekvienos gyvasties vietą ir priedermes. 

o štai protagonistas – šviesos karys – regis, turi net 
apaštalinę misiją, kurią ir skleidžia knygoje. Nes pa-
ties subjekto santykis į Kitą yra persmelktas galios 
paradig mos ir, drįsčiau sakyti, hegemoninio (arba nor-
minio) vyriškumo konstravimo. Bejėgystė prieš Dievą. 
Jėga prieš žmones. Pasak Artūro Tereškino, „Šiuolaiki-
nėse Vakarų visuomenėse, tarp jų ir Lietuvoje, hegemo-
ninį vyriškumą pabrėžia heteroseksualumas, ekonomi-
nis savarankiškumas, gebėjimas išlaikyti savo šeimą 
ir nebuvimas moterišku“ (Vyrų pasaulis: Vyrai ir žaiz-
dos vyriškumas Lietuvoje, Vilnius: Baltos lankos, 2011, 
p. 38–39). Podepresinis Bleizgio alter ego yra kupinas ir 
nuolankumo, ir norminio vyriškumo suponuojamos ga-
lios, kuri, žinoma, yra iš Dievo. Jis net savotiškas Dievo 
karys – drąsiai mojuojantis žodžių bei darbų kalaviju ir 
net drįstantis teigti, kad kitų religijų ar religinių filo-
sofijų atstovas, nepažįstantis Tikrojo Dievo, išganytas 
nebus. Nors pasakotojas liudija Kristaus galią, susida-
ro įspūdis, kad Bleizgio alter ego Dievas – Senojo Testa-
mento Dievas. Rūstus, baudžiantis, tačiau įkūnijantis 
„teisingumo“ modelį. Vyriškas Dievas-Tėvas.

Tekste gausu ir kitų radikalumų, bet jų ieškoti ir juos 
vertinti palieku skaitytojui. Galios, nukreiptos į pasau-

lį, teigimas perima kitus laukus ir suponuoja hegemo-
ninį vyriškumo modelį. Pavyzdžiui, subjektas teigia: 
„Bet jeigu bijai, esi lavonas. Jeigu eini į kompromisus, 
nesi vertas gyvenimo. [...] Turiu kovoti galvodamas 
apie kovą, tada baimė išnyksta. Privalau boksuotis 
[...]“ (p. 59). Protagonisto ištarose ir veiksmuose sly-
pinti agresija, regis, pozicionuojama kaip privalumas, 
pajungiama galios santykio ir hegemoninio vyriškumo 
tarnystei – ko vertas vien kovos menų ir jų svarbos pro-
tagonisto gyvenime aprašymas. Mąstydama apie pro-
tagonisto santykį su pasauliu, Kitu ir transcendenci-
ja, prisiminiau biblinę Jokūbo ir angelo kovą. Jokūbas, 
nepaisant sužeidimo, tol kovėsi, kol buvo palaimintas. 
Tokio atkaklumo turi ir romano protagonistas.

Na, o sociologinę knygos skaitymo perspektyvą gerai 
papildo psichoanalitinis rakursas. čia daug analitinės 
medžiagos suteikia protagonisto sapnai. Pirmasis psi-
choanalitiškai svarbus sapnas – jo sapnuojamas „di-
džiulis daugiabutis“. Pacituosiu reikšmingiausią sap no 
dalį: „Kai per sapną man pavyksta įeiti į tą rea lybėje 
neegzistuojantį daugiabutį, jaučiuosi taip pat grįžęs į 
praeitį – tarsi ten mano gyventa, – bet šitas grįžimas 
nesukelia jokių slegiančių emocijų. Ten įėjus, ima ver-
tis kaži kokie apartamentai, neva mano įrengti kamba-
riai, kuriuose jaučiuosi labai gerai – tarytum praplatė-
jo mano pasaulis, tarytum mano gyvenime atsiranda 
naujos galimybės, „turtai“, kurių iki pakliūdamas ten 
net neįtariau turįs“ (p. 69–70). Namas – psichikos sim-
bolis, šiame sapne žymintis, kaip subjekto pasąmonėje 
jungiasi praeities išgyvenimai ir dabartis, ateities pers-
pektyvos – taigi konstatuojamas psichikos organišku-
mas, dialogiškumas. Seno ir naujo susijungimas supo-
nuoja dinamiką, naują žvilgsnį į praeitį, ankstesniosios 
psichikos būties, kartu ir naujai atrastų struktūrų. 
Ant rajame sapne protagonistas atsiduria savotiško-
je rojaus projekcijoje, o ten figūruojantis medis – Pa-
žinimo medžio atitikmuo. Lapijai veriantis pažįstamos 
ir Aš psichikos duotybės, ir gyvenamasis pasaulis, ir 
transcendencijos slėpiniai su stebukliniais motyvais, 
pavyzdžiui, protagonistas ima kalbėtis su gyvūnais. 
Sapno belaikiškumą, rojaus projekciją užtvirtina sapno 
pabaiga – subjektas „įeina“ į medį, taip susitapatinama 
su metafiziniu Aš, įvyksta dieviškasis sukūrimas ir iš-
skaistinimas.

Ši knyga man daug įdomesnė kaip tyrimo ar kritikos 
objektas, o ne kaip tiesiog skaitinys. Bet esama gra-
žių motyvų. Man ji kiek per daug solipsistiška ir he-
gemoniška. Susidomėjusį skaitytoją ji tikrai turės, nes 
Gintaras Bleizgys pateikia ištisą laiko filosofiją, kovos 
menų reikšmę savo gyvenime, atskleidžia besaikį po-
mėgį degintis (net truputėlį fetišą), įvardija šėtono ma-
nifestacijas ir metafizinę kloaką, net atpirkimo galimy-
bes pasiūlo. Begėdės recenzentės pastaroji galimybė 
nesuviliojo. !
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Visad gerai, kai autoriai, priaugę iki knygos, gauna 
pelnytą progą ją išleisti laiku. Daug liūdniau, jei teks-
tai užsiguli, neišdrįstama ar nesurandama būdų jų 
realizuoti arba tai padaroma gana vėlai. Todėl prisi-
pažinsiu, kad apsidžiaugiau sužinojusi, jog šių metų 
Pirmosios knygos konkursą laimėjo Dovydo Grajausko 
eilėraščių rankraštis. Jo tekstus jau buvo galima girdė-
ti praktiškai visuose poezijos festivaliuose, o perskaity-
ti – daugelyje kultūrinių leidinių. Juos lydėjo nemažai 
palankių atsiliepimų ir viena iš jų plitimo priežasčių – 
jaunas autorius suprato, kokiame poezijos fone atsi-
duria jo tekstai. Dar prieš išleidžiant debiutinį tekstų 
rinkinį atrodė, kad jis jau turėjo tikrai nemenką pluoš-
tą, neblogai atskleidusį, kuo jis, kaip kūrėjas, domisi ir 
kaip rašo. Nebuvo aišku tik tai, kokią formą jie galėtų 
įgauti. Apie reiškinius atrinkta reprezentacinė dalis iš 
skirtingose viešose erdvėse publikuotų tekstų archyvo.

Grajausko atvejis yra iš tų kol kas retesnių, kai de-
biutiniuose tekstuose matyti pozicija ir motyvuojamas 
kalbėjimas, stilius atitinka žiūrą. Gal todėl nustebau 
aptikusi vieną įspūdį iš pirmojo knygos pristatymo, 
kad „būdamas jautrus ir subtilus [poetas], lyg ir sle-
pia kažką iš savojo pasaulio“ („Klaipėda – literatūros 
debiutų miestas“, in: 15min.lt, 2017-10-12, in: https://
www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/klaipeda-li-
teraturos-debiutu-miestas-286-866396). Šie žodžiai (ne 

visai svarbu, ar persakyti kito, ar cituoti tiksliai) rodo 
tipinę nuostatą apie debiutantus, šabloniškai suponuo-
jančią, koks „būna“ jaunas kuriantis žmogus: jautrus, 
ieškantis, ateityje išsipildysiantis. Vis dar atrodo, kad 
ironija, cinizmas, skepsis – išaugama jaunatviška prie-
danga ir priemonės, būdingos gimti maišto kalbai, o ne 
rimtai vertinti tikrovę. o kas, jeigu ne?

Užsiminti apie tai verta, nes panaši, kaip minėta-
me pavyzdyje, suniveliuojanti ir lūkesčiais apkarstyta 
mąstysena yra vienas pagrindinių Grajausko kritiškos 
poezijos objektų. Daugelio tekstų centre – buitinėse si-
tuacijose pasitaikančios elgsenos, savižinos, pristato-
mos kaip kažkas, kas savaime nepabaigiamai reiškia ir 
reiškiasi. Knygoje tai „gamtiniai“, „fiziniai“, „psichoso-
matiniai“ reiškiniai, kuriuos įmanoma efektingai stebė-
ti per kalbą. Kone ryškiausia pasitelkiama komunika-
cija su nuostatomis, šūkiais, klišėmis, dominuojančiais 
viešajame diskurse, kita vertus, kaip kritikos objektas 
aktualus ir poezijoje (bet ne kasdienybėje) ne toks jau 
retas pomėgis griebtis kasdienybės metafizikos. Gra-
jauskui jie – ir taikiniai, ir medžiaga kalbėti. Poezijo-
je ši strategija, sakytum, nėra nauja: Benediktas Ja-
nuševičius žaidybiškai į kalbą žvelgia kaip į problemą, 
ji suvokiama kaip galios išraiška, tik jos formos ir mąs-
tymo turiniai prasilenkia, jau skaityti Artūro Valionio 
polifoniški tekstai taip pat kūrė dialogines situacijas. 
Grajausko (beje, kaip ir vyresniojo, Gintaro Grajausko) 
poezija iš šio lauko išsprūsta, nes nesiekia užsisklęsti li-
teratūros problemose, jos atrodo pernelyg hermetiškos.

Apie reiškinius galima skaityti dvilypiškai: pirmiau-
sia, tekstai yra galimas poezijos suliteratūriškėjimo 
 antikomentaras. Knygos sudarymo principas tekstus 
skirs tyti į „gamtinius“, „fizinius“ ir „psichosomatinius“ 
reiškinius (nors Grajausko tekstai apskritai yra susi-
ję), skamba kaip tam tikras atkirtis, įvairialygmenis 
poezijos nudanginimas ir įžeminimas. Apie reiškinius 
į viską stengiamasi žvelgti realistiškai, be pagražinimų 
ir ne „iš aukšto“, tad ir poezija nepristatoma kaip elita-
ristinis žanras. Rašoma taip, kaip bendrauja statisti-
nis pilietis, kuriam nesvarbūs intertekstualiniai vira-
žai. Naudojamasi šablonais – tekstas gali persikūnyti 
į šiandieniškai perkonstruotą liaudies dainą ar humo-
ristinę dažnutę, taikyti stilistines kaukes. Užuot rašius 
užuolankomis, linkstama išsisukinėti nuo stereotipiš-
kai suvokiamos literatūrinės kalbos, tačiau kartu ge-
bama chameleoniškai naudotis jos teikiamomis prie-
monėmis. Pavyzdžiui, į tokius dalykus kaip pa tosas 
žvelgiama produktyviai, pagal paskirtį, mat jis pasi-
telkiamas pačiam patosui išryškinti. Smagus paradok-
sas: turi pripažinti, kad bendrasis kontekstas atrodo 
puikiai pažįstamas, o įžeminta poezija vis tiek atlieka 
savo funkciją. Šįkart per ją galime stebėtis ir reflektuo-
ti savo mąstymo autentiškumą.

Bent man visai nenuostabu, kad jo tekstuose ir dvasi-

Be būtinosios 
metafizikos

NERiNGA BUTNoRiūTė

dovydas grajauskas,
aPiE REiŠKinius: Eilėraščiai,
serija Pirmoji knyga,
Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
2017, 112 p., 500 egz.
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nės praktikos, efemerija racionalizuojamos, o religinės 
situacijos tolygiai kaip ir pasakų siužetai iš mitinės sfe-
ros perkeliamos į realistinę, šmaikščiai vertinami šiuo-
laikinio žemiško gyvenimo dėsniais. Grajauskas atrodo 
iš tų poetų, kurie yra labiau praktikai, o ne teoretikai, 
tad „praktinė žiūra“ autoriui leidžia išvengti tiesmuko 
bandymo kalbą paversti gražiais ar „poetiškais“ bui-
ties-būties atradinėjimais. Visai suprantama – poezi-
jos galia neretai suvokiama kaip galimybė įkontekstin-
ti, sumetaforinti pojūtinę tikrovę, suartinti realybėje 
nederančias sritis. Grajausko poetinis tekstas tampa 
erd ve išryškinti situacijas, kai žodžiai (teorijos) skiria-
si nuo veiksmų, tropais ir simboliais prisodrinta kalba 
gali ir neatrodyti utilitari. Subjektai, pavyzdžiui, jaus-
mus tiesiog reiškia, apsieidami be metaforinės kalbos. 
Tad tekstuose galima jaustis tiesiog „kažkaip“: „viskas 
gerai, tik kažkaip / keista, kažkaip viskas labai / netgi 
gerai, o keista“ (p. 56). ironija ar cinizmas nėra tiesiog 
nebrandi priedanga – tai poetinio pasaulėvaizdžio da-
lis, kurią atimti iš šių tekstų reikštų juos nususinti.

Kita vertus, Grajausko poezija kalbos priemonėmis 
kreipiasi į socialinę sritį. Šia prasme ji tapo skirtingų 
kartų tikėjimų, šiuolaikinės gyvensenos pastišu. Apie 
reiškinius taip pat galima pavadinti knyga be primyg-
tinai brukamos metafizikos, reikalaujamos iš kasdie-
nybės, tačiau jos neeliminuoja, jau vien todėl, kad pa-
lieka svarbia poteme. Palaikoma ir diskutuojama su 
požiūriu, kad kiekvienas yra tarsi Dievas, o Dievas irgi 
buvo žmogus. Biblijinės žvejo, ganytojo, prisikėlimo 
situacijos nusimbolinamos taip pat ieškant jose pras-
mės, o Dievas joje – irgi apreiškimas, galiausiai esantis 
vienu iš jaustukų ir nuvalkiotų ikoniškų klišių (pana-
šiai kaip „žvaigždė“), ironizuojanti ne tiek religingu-
mą, bet apskritai kliovimąsi stabais: „iš pirmo žvilgs-
nio sakytumei: / Dievas, betgi atidžiau pažiūrėjus – // 
humana“ (p. 8). Buvimas „dievu“ jau netekęs pirminės 
paskirties, nebe tolygus išskirtinumui, o kartu kalbo-
je ženklina reikšmių pakitimą ir skirtingai jomis va-
rijuojančias auditorijas. Į lygiavertę (ne)galios poziciją 
Grajausko tekstuose papuola ir rašytojo vaidmuo, ir jo 
veiklos svarba.

Apskritai Apie reiškinius atitinka tendenciją, kai teks-
tai išauga iš etinės dimensijos, demonstruoja neįkyrų 
dekonstrukcinį santykį su tikrove. Šiuose tekstuose ne 
dvejojama ar paliekama erdvės nežinomybei, o aiškiai 
sureaguojama į neatitikimus („būti jaunam – šaunu / 
žengti pirmyn – šaunu // ai nu“, p. 18), kartu tarsi klau-
siant, kas jais laikoma. Kadangi visa suvokiama kaip 
kažkas, kas nepaliaujamai reiškiasi, reaguojama ne 
tam, kad tai keistųsi: tiesiog nieko nėra amžino, o ta-
riami nemarūs dydžiai ir vertybės (t. y. žodis, kurio au-
torius, nujaučiu, purtytųsi), kuriais dažniausiai siekia-

ma sukurti galios santykį, aiškinti apie moralę, kaip 
tą daro ir interpretuojami šventraščiai, ir literatūra, 
realybėje reiškiasi subjektyviai. Bene stipriausiai atsi-
skleidžia viso ko reliatyvumas: vienos tiesos, visuotinio 
gėrio ir gražumo nėra. Tad ir rašoma (fantazuojama?) 
ne apie tai, kas svetimai patirčiai neprieinama, kalba 
sugebama ir neperlenkti („ir šitaip neviltinga viskas / 
kad jau nieko“, p. 107). Taip Grajausko rašymo būdas 
kuria dar vieną paradoksą: beda pirštu į ydas, tačiau 
neturi nieko bendra su išmintingu samprotavimu, kas 
yra moralu ar kaip tik nemoralu, nepaiso išankstinių 
lūkesčių, kuo turėtume susirūpinti (arba rašytojas tar-
si ganytojas turėtų surūpinti). Šis kalbėjimas vis tiek 
išlieka atviras: „aš tikėjau tikėti negalima niekuo“ 
(p. 104) – galima nuspręsti, kur dėti savo kablelį. Tai 
vienas iš gyvybingiausių pastišo – paslėpto juoko, ky-
lančio iš beprasmybės – pavyzdžių.

Knyga Apie reiškinius dedikuojama įvairiems niek-
dariams ir netikėliams (dažniausiai, ką jais laikome, 
irgi priklauso nuo požiūrio), priešinasi veidmainišku-
mui, prisitaikėliškumui. Visokio plauko teisybės ieško-
tojai Grajausko tekstuose yra ir „savi“, ir „kiti“, visokie 
nesuprastieji ar „šimtąkart girdėtų kitiems nutikusių 
istorijų pasakotojai“, tačiau pats kalbantysis nėra nei 
vienas, nei kitas, galbūt priešingai – yra jie visi. Ap-
skritai šioje poezijoje autoriaus instancijos svarmenys 
perduodami personažams, vyksmo dalyviams, kurių 
lūpose kūrybinė forma virsta dainuškomis, o dvasinės 
patirties paieška niekur nenuveda. Grajausko tekstuo-
se atsiranda ir vienas bevardis Personažas, kuris taip 
pat nužemintas ir nepanašus į pasaulio sąžinę (koks 
buvo Marcelijaus Martinaičio Kukutis, kuris neabejo-
tinai padarė didelę įtaką įvairiabalsiams poezijos per-
sonažėjimams), bet išlaiko šiuolaikiško folkloriškumo 
(subendrėjusio statistinio mąstymo) funkciją. Tiesa, ši 
vieno Personažo koncepcija įdomi, tačiau atrodo viena 
iš daugelio tiražavimų, paskęsta visos knygos konteks-
te, nesuformavusi išskirtinesnio ar nuoseklesnio „gie-
dojimo“. Juk visą knygą galima skaityti gan vientisai.

Dovydo Grajausko knyga Apie reiškinius – iš prigim-
ties yra performatyvi ir efektinga, atpažįstama, atvirai 
gelianti ir žaisminga, o labiausiai – neprašanti to, kas 
apsireiškia iš gyvenimo, įvardyti drąsa. Bet tai nereiš-
kia, kad poezija yra primityvesnė, pernelyg lengvabū-
dė. Ar dar blogiau – kad ji nėra poezija. Teko skaity-
ti ir tiesmukesnių, moralistinių Grajausko eiliavimų, 
tinkančių standup’ams arba greit plintančios interne-
tinės poezijos scenai. Nors įmanomi skirtingi sklaidos 
būdai ir didelei daliai jų tinka būti įgarsintiems, gerai, 
kad pirmajai knygai tekstai yra atrinkti ir paieškota 
sąsajų, jog ji atrodytų vientisesnė. Numanau, kad sulig 
ja niekas nesibaigia. !

K n y g ų  a i d a i
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Vartant naują Tautvydos Marcinkevičiūtės knygą 
Tavo poe(ma)ma, kurios pagrindinė ašis yra santykis 
su sunkiai sergančia motina, kyla nemažai klausimų 
apie poeto(-ės) biografijos ir jo(-s) eilių sankirtas. Kiek 
autobiografiškos gali būti eilės? Manau, autobiografi-
niai motyvai nėra savaiminis blogis, tačiau jie turėtu 
būti bent kiek koduojami arba universalizuoti, kitaip 
skaitytojas yra įstumiamas į gana nemalonią padėtį.

Didžiąją knygos dalį sudaro eilėraščiai, kuriuose vie-
naip ar kitaip pasirodo motinos portretas. Dažniausiai jie 
nukelia į tokias erdves kaip ligoninė, reanimacija, vaisti-
nė ar namai. Jose yra slaugoma motina, kurios slaugy-
toju dažnai tampa pats subjektas. Pastarojo kalbėjimas 
neretai persmelktas nerimo, susirūpinimo. išsakomi 
motinos slaugymo vargai, jausenos susiduriant su artė-
jančia netektimi: „te trankosi perkūnija te griaudžia / ir 
mano širdį kiaurai perlieja lietus / nes aš ištverčiau ir 
ištversiu / dar ne tiek / kad tik turėčiau mamą gyvą“ (p. 
24). Tokios nuotaikos slegia daugumą eilėraščių ir nuo-
lat kartojasi. Todėl skaitant susidaro įspūdis, kad pusės 
tokių tekstų galėtų net nebūti. Daugelis eilėraščių apie 
motiną apsiriboja asmenišku ir subjektyviu santykiu. 
Tiesa, motiniškumas čia pačiupinėjamas ir kaip arche-
tipas, bet tokių tekstų nedaug. Tarkime, motinos figūra 
kartais siejama su atminties, namų plotmėmis, tačiau 
net ir čia galiausiai prasimuša skausmingo išgyvenimo 

intonacijos, trukdančios sutelkti dėmesį į simbolinį po-
tencialą turinčius vaizdinius (pavyzdžiui, apiplovimo).

Knygos anotacijoje prof. Viktorija Daujotytė teigia, 
kad ši knyga „vertinga ne tik poetine, bet ir moraline 
prasme“. Tačiau Marcinkevičiūtės tekstai tikrai nėra 
didaktiniai. ir vos keliuose eilėraščiuose pasirodo eti-
nė problematika: ar atiduoti motiną į slaugos namus, 
ar globoti ją pačiai(-iam)? Pavyzdžiui, tekste „tušty-
bių tuštybėj“: „nes jeigu / atiduočiau / mamą į slaugos 
namus / pati nepastebėčiau kaip / užaugtų iltys man / 
kad jom nusmeigt galėčiau / visus konkurentus visas 
konkurentes / karjeros laiptais kopdama“ (p. 142). čia 
etinis sprendimas pasirodo kaip esantis žmogiškumo 
esmėje. Subjektas toldamas nuo jo tarsi sužvėrėtų: „ga-
lėčiau / tapt pati gyvūnu / nuožmioj kovoj už būvį / kur 
viskas / tik sveikiems gražiems linksmiems / tartum 
iš pypkės klojas / tuštybių toj tuštybėj“. Matome, kad 
ryškėja tam tikra vertybių skalė. Vertinga yra atjaus-
ti sergantįjį, silpnąjį ir t. t. iš esmės be šios krikščio-
niškos perspektyvos tekste daugiau nieko nėra. Kyla 
klausimas: ar užtenka tiesiog matyti konfliktą? ir ne 
poetų gyvenimuose yra etinių apsisprendimų, gal juos 
reikia tiesiog užrašyti? Deja, to neužtenka. ir panašu, 
kad moralinę vertę vis dėlto turi dekalogas, o iš eilėraš-
čių norėtųsi daugiau estetikos ir poetikos.

Knygoje yra tekstų, parašytų ir klasikinėmis formo-
mis. Bandymai eiliuoti dažniausiai dvelkia ilgesiu ir 
muistosi romantiškų poetizmų pinklėse: „kaip sielos 
švyti jų veiduos nerimstančios / tarytum tūkstančiuos 
langų atsispindėtų / neriškite prie stiebo kur sirenos 
kimstančios / dėl laivo sudužimo niekuo dėtos“ (p. 69). 
Skaitant šiuos tekstus labiausiai pribloškia datos po 
jais. Tarkime, 2013-ieji. Atrodytų, kad jie – praėjusios 
epochos paveldas ir ne ta gerąja prasme, kai skaityda-
mas tekstą gali pajausti alsuojančią laiko dvasią. Taip 
pat glumina ir siaubingai banalūs ketureiliai: „tu guli 
arba sėdi bet tavo vyzdžiai / neregiai tiek šviesos man 
vėl žeria / kad tave apkabinti galiu išdidžiai / ir pajaust 
kaip turėt mamą gera“ (p. 118). Į kokios nors mokyklos 
penktokų skaitovų finalą gal ir būtų patekęs, į Lietu-
vos rašytojų sąjungos leidyklą – praėjo. Dažnai tokius 
tekstus nuo grafomanijos skiria tik viena kita lotyniš-
ka sentencija ar kokio nors žymesnio autoriaus pavar-
dė. Deja, tai irgi nelabai gelbsti.

Knygoje yra ir keletas neblogų tekstų, kurie primintų 
miestietišką, saloninę poeziją (pavyzdžiui, „bėgte“), bet 
bendras vaizdas išties prastokas. Knygai sunku atras-
ti kokį nors skaitymo tinklelį (be autobiografinio). Net 
lūkesčiai, kad tai bus moteriškumo manifestas ar gi-
lesnis žvilgsnis į motinos archetipą, neišsipildo. Sunku 
tapatintis su gana ribotu Marcinkevičiūtės lyriniu sub-
jektu. Eilėraščiams stinga susitelkimo į kalbą, ambici-
jos rekonstruoti jau nudėvėtus romantiškus įvaizdžius. 
Poe(ma)moje įdomesnių poetinių sprendimų mažoka.

Kiek poezijos  
poe(ma)moje?
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Per pastaruosius kelerius metus Lietuvos knygynų 
lentynose pasirodė ne vienas leidinys, susijęs su įvai-
rių kariškių atsiminimais, dienoraščiais ir įspūdžiais, 
subrandintais žygiuojant dabartinės Lietuvos teritori-
joje, kartu su Grand Armée (Napoleono armijos seržan-
to Burgonės atsiminimai, 2002), ar kariaujant Pirmąjį 
arba Antrąjį pasaulinį karą. Kalbėdami apie XX a. turi-
me pasakyti, kad ši memuarinė medžiaga dažniausiai 
susijusi su Vokietijos kariuomenės atstovų potyriais, 
pradedant Bruno Sutkaus Snaiperiu (2002) ir baigiant 
Armino Scheiderbauerio Mano jaunystės nuotykiai, 
arba Vokiečių pėstininkas Rusijoje 1941–1947 m. (2015). 
Apskritai naujausia verstinė (o ir sava) karinė istorinė 
lektūra, memuarų ir dienoraščių pavidalu, galėtų užpil-
dyti jau ne pačią trumpiausią lentyną. Šio žanro knygy-
nėlio atsiradimą Lietuvoje jau yra įvertinęs Paulius Ja-
kucevičius („Karas arba tai, ko nepažįstame“, in: Knygų 
aidai, 2011, Nr. 1), o akademiniu kampu vokiečių karių 
impresijas apie Lietuvos žemę 1915 ir 1941 m. yra lygi-
nęs vokiečių istorikas Joachimas Tauberis („The View 
from the Top: German Soldiers and Lithuania in the 
Two World Wars“, in: Forgotten Pages in Baltic Histo-
ry: Diversity and Inclusion, Amsterdam: Brill Academic 

Publishers, 2011). Jis, nežiūrint skirtingų lietuvių isto-
riografinių vertinimų bei kolektyvinės atminties pozi-
cijų abiejų karų vokiečių kariuomenių atžvilgiu, kons-
tatavo, kad patiems vokiečiams įžengimas į lietuviškas 
teritorijas, kuris sutapo su jų pirmomis karo Rytų fron-
to fazėmis, abiem atvejais tebuvo tas pats susidūrimas 
su savotiškais laukiniais rytais.

Knygoje Kaizerio kareivis Lietuvoje sudėta didelė da-
lis ivero Henningseno, dano iš Šiaurės Šlėzvigo, laiškų 
ir piešinių, kuriuos jis sukūrė tarnaudamas sanitaru 
Rytų fronte 1915 m.

iš informacinių-reklaminių pranešimų spaudoje, 
knygos pavadinimo ir jos apipavidalinimo turėtume su-
prasti, kad ši knyga kalba apie karą, karius ir Lietuvą. 
Tačiau taip nėra. Be to, glumina ir knygos formatas, iš 
pirmo žvilgsnio sufleruojantis, kad tai nuotraukų ir pie-
šinių, o gal net ir kelionių, rekonstrukcinės ekspedicijos 
albumas. Knygoje yra šiek tiek tekstinės painiavos, nes 
vizualiai maišosi puslapiuose pateikiami istoriniai ko-
mentarai ir publikuojama epistolinė medžiaga. Leidi-
nio sudarytojai, remdamiesi gana paprastais kriterijais 
iš viso rašytinio ir pieštinio ivero Henningseno paliki-
mo (keli šimtai laiškų, dienoraščių ištraukų bei pieši-
nių ir atvirukų), į leidinį sudėjo ne visą kario palikimą, 
todėl matyti, kad kruopštesnis tekstologinis įdirbis šiai 
knygai būtų suteikęs daugiau memuarinio solidumo. 
Atrinktą autentišką tekstą ir publikuotus piešinius 
sustiprina ne tik istoriniai komentarai, bet ir asocia-
tyvios Pirmojo pasaulinio karo nuotraukos, tačiau da-
lis jų niekaip nesusijusios su Lietuva ir Henningsenu, 
todėl yra perteklinės ir galbūt užimančios sudaryto-
jų neatrinktos autentiškos medžiagos publikavimui  
skirtą vietą.

Tad apie ką ši knyga, jei ne apie karą, karius ir Lie-
tuvą? Gali nuskambėti keistai, bet pirmiausia memua-
rinė medžiaga liudija apie nepaprastus pagyvenusio 
kario jausmus žmonai ir santykį su savo šeima. Karas 
tėra tik pasikeitusi aplinkybė, kuri glaudų ryšį su savo 
artimaisiais perteikia kitomis formomis. Henningse-
nas iš fronto savo mylimajai (o ir vaikams ar net uoš-
viui) rašė daugybę laiškų, ne tik atpasakodamas nuo-
tykius ir rūpesčius, bet ir nuolatos teiraudamasis apie 
savo artimuosius, jų džiaugsmus, savijautą ir kasdie-
nio gyvenimo smulkmenas. Kiekvienas laiškas žmonai 
liudija jų artimą ir glaudų ryšį, kuris išsprūsta įvairio-
mis, kartais net intymiomis malonybėmis ir detalėmis. 
Karas čia – tiesiog kita santykių būsena, kuri keičia 
aplinką ir atstumus, bet ne jausmus. Tai įdomus pasa-
kojimas apie vieną šeimą: vyrą fronte ir žmoną su tri-
mis mažamečiais sūnumis namuose. Todėl pastabiam 
skaitytojui verčiant publikuotų laiškų puslapius veria-
si dvi perspektyvos – ne tik vokiečių kariuomenės kas-
dieniai rūpesčiai, bet ir kiek subtilesnė eilinės Danijoje 
gyvenančios šeimos istorija. ir tai visiškai nenuostabu, 

Kaizerio sanitaro 
laiškai žmonai iš 
1915 m. Lietuvos
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pridėjus net ir galimą išankstinį norą už rytinių Vokie-
tijos imperijos sienos ribų nematyti nei civilizacijos, nei 
kultūros, tai nepaneigs kartais šokiruojančio skurdaus 
lietuviškų žemių vaizdo. Tiesa, neturėtume kelti per-
nelyg didelių akademinių pažinimo standartų vokiečių 
armijos kariui, žinodami, kad pagrindinis šios knygos 
herojus yra 1874 m. gimęs paprastas amatininkas iš 
Šiaurės Šlėzvigo, be to, į Rytus atvykęs ne krašto paži-
nimo ir atostogų reikalais.

Daugelį skaitytojų taip pat gali nustebinti ne apra-
šomos karo apimtos šalies skurdo peizažai (fronto lini-
jomis toli gražu negalima paaiškinti visos netvarkos), 
o laiškuose pabirusių žinių apie Lietuvos miestų ir kai-
mų gyventojus smarkus disonansas su mūsų populia-
riąja etnografine savimone, kurioje neretai XX a. pra-
džia (kaip ir visi laikai iki tol) yra savotiškas ir sunkiai 
chronologiškai apibrėžiamas aukso amžius – žilos, gra-
žios, dorovingos ir Rumšiškių tipo sodybomis nusėtos 
senovės pavyzdys. Skaitytojas Henningseno laiškų pa-
galba vis nusikeldamas į 1915 m. gali skaudžiai pa-
justi, kad šlovingosios Hindenburgo armijos sanitaras 
kartu su savo kovos draugais griauna ne tik tuometinę 
Rusijos imperiją, bet ir šiandienę, mediniais šaukštais 
paremtą, gražios lietuviškos praeities iliuziją. Vokie-
čiams Lietuvoje pavojai tykojo ne tik dėl gausios ir kar-
tais desperatiškai besipriešinančios rusų kariuomenės, 
bet ir dėl nejaukios kasdienybės – utėlių, purvo klam-
pynių, amžiais nevėdintų trobų, nesiprausiančių ir bet 
kur besituštinančių vietinių gyventojų. Kaizerio sani-
taras ne kartą atkreipė dėmesį (kartu savo laiškuose 
konsultuodamas žmoną dėl vonios kambario įrengimo), 
kad Rusijos imperijos pakraščio gyventojų supratimas 
apie plačiosios higienos reikalus buvo itin prastas. To-
kie sanitariniai šedevrai kaip lauko tualetai, kuriuos 
šiandien bandome įveikti pasitelkdami net europines 
investicijas, to meto Rusijos imperijos pakraščių terito-
rijose buvo sunkiai įtvirtinama civilizacinė oazė, kurią 
vokiečių armija kai kur diegė net ir ginklo pagalba.

Nekvepia Henningseno laiškuose ir jokiu Lietu-
vos nepriklausomybės priešaušriu, todėl verčiant vie-
ną laišką po kito kaskart verta susimastyti ir apie tai, 
kad Vasario 16-oji buvo ne tik ilgų ir tikslingų politi-
nių pastangų rezultatas ar tam tikros tautinio atgimi-
mo epochos produktas, bet ir sėkmingai susiklosčiusių 
aplinkybių išdava, puikiai išnaudotos akimirkos vira-
žas. Be to, modernaus valstybingumo šimtmečio išva-
karėse skaitydami dano Henningseno rašytus laiškus, 
galime prisiminti ir visus vėlesnius (iki šiol besitęsian-
čius) simbolinius Lietuvos ekonominės raidos pa(si)-
lyginimus su Danija, kurie, žvelgiant iš 1915 m. pers-
pektyvos, verčia net šiandien kiek parausti, susiimti ir 
galutinai atsisveikinti su tam tikrais amžiaus senumo 
reliktais.

K n y g ų  a i d a i

!

nes pagrindinis kaizerio armijos sanitaro rašytų laiš-
kų adresatas yra ne karo tyrinėtojai ateityje, o mylima 
žmona ingeborga rašymo metu, laiškuose meiliai vadi-
nama „Paukštele“.

Knygoje nerasime dažnai skaitiniams apie karą bū-
dingų perdėm gilių apmąstymų apie ginkluotų konf-
liktų prasmę ar juo labiau beprasmybę. Henningsenas 
laiškuose artimųjų nevargina fronto filosofijomis – ka-
rys tiesiog tiki Hindenburgu, Kaizeriu ir vokiečių gink-
lo bei civilizacijos pranašumu ir nori kuo greičiau grįžti 
pas savo šeimą. Apskritai jo požiūris į konfliktą gana 
realistiškas, Henningsenui darbas fronte nėra itin 
malonus užsiėmimas, tačiau savo veiklą jis traktuoja 
kaip elementarią pareigą, kurią privalo atlikti – ke-
liasdešimtyje laiškų nerasime nei perdėm militaristi-
nės, nei naiviai pacifistinės ar nihilistinės nuotaikos, 
apraizgančios daugelį tokio žanro kūrinių. Karas čia 
vis dar turi seną-gerą tikslą – aktyviomis priemonėmis 
pratęsti valstybės politiką, pasiekti pergalę ir taiką  
savo šaliai.

Lietuvos skaitytojus ši knyga pirmiausia domina dėl 
kaizerio kario impresijų ir nuotykių, nutikusių Lie-
tuvoje. Ką pamatė ir ką patyrė danas, tarnaujantis 
Reichsvere 1915 m. Lietuvoje? ieškant atsakymų į šį 
klausimą, galima ir kiek nusivilti – knygoje Lietuva 
ir lietuviai nėra suvokiami kaip atskiras nacionalinis, 
kultūrinis, juo labiau politinis objektas. Visa šalis – tai 
tik Rusijos imperijos pasienio kraštas, karo zona, o jos 
gyventojai – rusai (panžos) ir žydai. Lietuva, kiek geba-
me rekonstruoti jos vaizdą pagal Henningseno plunks-
ną, – tai skurdus, purvinas ir kiek dvokiantis kraštas, 
išsiskiriantis tik dvarų turtais, vyrų tinginyste ir mo-
terų darbštumu. Nors knyga jokio tikro kvapo, išsky-
rus spaudos dažų, neskleidžia, tačiau kartu su kaize-
rio sanitaru pasisukioję po Augustavo, Marijampolės, 
Raseinių ar Zarasų apylinkų gyventojų trobas galime 
ne tik nemaloniai nustebti, bet ir pajusti besismelkian-
tį bei kartkartėmis žiaukčiojimą iššaukiantį šimtmečio 
kvapą. Žinoma, kaizerio armijos sanitaro kiek užries-
tos nosies santykį su aplinka formuoja ne tik įgimta fi-
ziologija ir lietuviškas dvokas, bet ir pati XX a. pirmos 
pusės germaniškos civilizacijos aukštybė (savigyra) bei 
kolonijinių varžybų mados išugdyta uoslė. Be to, kar-
tais stebina ir paties sanitaro nesusivokimas vertinant 
aplinką. Kaip ir savo piešiniuose, taip ir aprašymuose 
Henningsenas pateikia su perspektyva prasilenkian-
čius peizažus: vieno nuo kito neskiria įvairių konfesi-
jų maldos namų, jų dvasininkų, veikiausiai nesupran-
ta kokiomis kalbomis šneka skirtingos „laukinių Rytų“ 
teritorijų tautinės grupės, neadekvačiai vertina atskirų 
miestų ir miestelių populiacijos dydžius (jo manymu, 
Troškūnuose galėjo gyventi apie 20 000 gyventojų). Ta-
čiau prie tokių geografinių ar kultūrinių nesusipratimų 
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Kazio Griniaus laiškų išliko nedaug. Todėl atsiminimai 
lieka pagrindiniu biografų šaltiniu. Atsiminimų ir min-
čių pirmasis tomas, apimantis laikotarpį nuo vaikystės 
iki 1900 m., buvo išleistas 1947 m., taigi dar Vokietijo-
je; antrasis tomas, apie 1901–1905 m. laikotarpį – či-
kagoje 1962 m. Neseniai buvo išleistos trečioji ir ketvir-
toji dalys, apimančios 1906–1926 m. Šių dalių teksto 
rankraštis, saugomas Lietuvos centriniame valstybės 
archyve Vilniuje, tyrinėtojams buvo žinomas. Juo pla-
čiai pasinaudojo Gediminas ilgūnas knygoje Kazys 
Grinius (2000). Visi šie atsiminimai buvo rašyti jau 
po karo. Lietuvoje rašyti atsiminimai, Griniui bėgant 
1944 m., buvo užkasti ir drėgmės sunaikinti. Anksčiau 
jo atsiminimų buvo paskelbta 1926 m. Varpe ir jau po 
karo JAV Naujienose.

Lietuvoje mėgstama publikuojant istorinius tekstus 
juos perredaguoti, sumoderninti jų rašybą ir skyrybą. 
Tai tinka mokykliniams tekstams, bet netinka, jei pag-
rindiniai jų vartotojai bus istorikai ir kiti tyrinėtojai. 
Jiems reikia kuo autentiškesnio teksto, nes atsiras 
atvejų, kai interpretaciją lems ne vietoje įrašytas kab-
lelis. Kartais vien iš smulkmenų galima nustatyti, ar 
tekstas autentiškas, ar ne, nors autentiškumo klausi-
mas Griniaus atveju nekyla.

Atsiminimų redaktoriai Dalia Bukelevičiūtė ir Arū-
nas Vyšniauskas vengė ir vieno, ir kito kraštutinumo, 
daug ką palikdami, kaip Griniaus parašyta, bet kai ką 

ir modernindami. Gerai, pavyzdžiui, kad nevienodino 
ir paliko tiek klėrikai, tiek klerikalai, kad paliko jieško-
ti, geležkelis. Bet nereikėjo vietoje Rusijos Komunistų 
Partijos rašyti Rusijos komunistų partija arba sukyli-
mas keisti į sukilimas. Šiaip ar taip, gerai, kad pratar-
mėje taisyklės, kuriomis vadovavosi redaktoriai, aiš-
kiai išdėstytos. čia taip pat duota nemažai žinių apie 
atsiminimų publikavimą. Naudingos ir parengtos auto-
riaus minimų asmenų biografinės išnašos. Gaila, kad 
nėra rodyklės. Grinius mini labai daug vardų, ir bent 
keliolika jų turėtų patraukti biografų dėmesį. Didelė 
paslauga būtų, jei rengėjai rodyklę parengtų ir paskelb-
tų internetine forma, kol prisireiks antrosios laidos.

Grinius buvo savotiškas, gal net per daug linkęs savo 
privatų pasaulį slėpti nuo svetimų akių. Dažnai auto-
riaus tarytum nėra, užtat detaliai atpasakojami įvy-
kiai, be kurių neišsivers joks istorikas. Tačiau knyga 
verta ir šiaip skaitytojų dėmesio, nes randame ne vien 
įvykius, bet ir tai, kas už jų slepiasi. Tai ne nuobodi va-
dovėlinė istorija. Būtų gerai, jei knyga patektų ir į gim-
nazistų rankas.

Grinių reikia skaityti ir interpretuoti atsargiai, įsi-
gilinus, nes jis nebuvo politiškai korektiškas ir kartais 
stipriai pasakydavo. Pavyzdžiui, p. 64 minimas kun. Ci-
vinskas (Antanas Civinskas, 1867–1913). Kitas būtų 
rašęs, kad tai giliai tikintis, uolus kunigas. o Griniui – 
fanatikas. Tačiau teigiamas fanatikas. Civinskas jam 
palikdavęs lenkiškų teologijos knygelių, kurias skai-
tydamas Grinius geriau suprato „katalikų mokslą“. 
Grinius buvo jam dėkingas. Šiame kontekste sužino-
me, kad Grinius kunigų nemėgo, bet nieko nesužino-
me apie jo paties vidinį gyvenimą. Bažnyčios, kunigai, 
jų politinė veikla – visa tai yra viešas reikalas, ir čia 
Griniaus nusistatymas aiškus – jis rėmė toli siekiantį 
Bažnyčios ir valstybės atskyrimą, smerkė kunigų „po-
litikavimą“, šį žodį suprasdamas platokai. Bet nesuži-
nome, ar jis buvo, tarkime, ateistas. Beje, čia, kaip ir 
daugelyje kitų atvejų, dėl lietuvių nukrikščionėjimo jis 
pirmiausia kaltino kunigiją.

itin atsargiai reikia skaityti Griniaus pastabas apie 
žydus. 1926 m. perversmo kontekste skaitome: „Dikta-
toriniai režimai žydams, atrodo, net geresni negu de-
mokratiniai, nes žydų tauta nėra demokratinė, ji visa-
da pasiduoda vadams (valdovams, vadams, pranašams, 
pagaliau, šiais laikais rabinams)“ (p. 335–336). Niekas, 
paisydamas politinio korektiškumo ir suprasdamas 
statistinę metodiką, taip nebūtų parašęs. o žydų esa-
ma daug, vieni vienokie, kiti kitokie. iš tiesų tą patį ga-
lima pasakyti apie kiekvieną didesnį žmonių būrį – ar 
paklusnumu pasižyminti lietuvių proporcija didesnė ar 
mažesnė nei žydų? Galų gale, žmonės keičiasi. XiX a. 
lietuviai kunigų klausė, bent viešumoje. XXi a. padėtis 
kitokia. o Griniaus aplinkoje ne vienoje žydų bendruo-
menėje vyravo rabinai. ir jis konsekventiškai iš savo 
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antiklerikalinės pozicijos vertino ne vien katalikus, bet 
ir žydus.

Nekorektiškai skamba ir sakinys apie Vinco Mickevi-
čiaus-Kapsuko vyriausybę: „Kapsuko veikla darėsi vis 
mažiau ir mažiau pakenčiama, bolševikai vis labiau ir 
labiau visoj Lietuvoj kėlė galvas, ypač žydai“ (p. 251). 
Atsiduoda, kaip pastebi redaktoriai (p. 224), žydus ir 
bolševikus tapatinančiu stereotipu. Bet ar tikrai taip? 
Tai buvo chaoso ir netikrumo metas. Žydų bendruo-
menės buvo organizuotos. Natūralu, kad labiau pratę 
prie rusų kultūros, nepasitikėdami silpnos Lietuvos 
perspektyvomis, plačiau paplitusios socialdemokratų 
ideologijos veikiami žydai būtų labiau linkę šlietis prie 
bolševikų. Vilnijoje žydams rūpestį turėjo kelti ir lenkų 
antisemitizmas. Klausimas aktualus: ar juos labiau ap-
saugotų bolševikai, ar lietuviai? Griniaus „kėlė galvas“ 
yra nevykęs pasakymas, bent mūsų supratimu. Ta-
čiau tikėtina, kad jis prisimena tai, kas tarp žydų tik-
rai vyko, būtent tam tikrą bruzdėjimą, susirūpinimą. 
Tuo metu kitaip būti negalėjo. Todėl skaitytojas priva-
lo save drausminti, bandyti suprasti faktą, o ne leistis į 
spėliones apie autoriaus nuotaikas.

Grinius nebuvo filosofinio intelekto, kritiškai mąs-
tantis. Tuo metu Europoje buvo madingas savitas de-
mografinis rūpestis: mažėja gimstamumas, todėl mano 
tauta pavojuje. Rečiau įskaičiuota, kad mažėjo kūdikių 
mirtingumas ir ilgėjo gyvenimo trukmė. Šis demografi-
nis rūpestis Griniaus raštuose užtinkamas dažnai. Yra 
iš prieš karą paskelbtų lietuvius įspėjančių rašinių. Jis 
pastebimas ir tokiame, tarytum vokiečių agresyvumą 
pateisinančiame sakinyje: „Hitlerio šokis (1939–1945) 
prieš visą pasaulį greičiausiai buvo gal ne proto, bet 
tautos savisaugos instinktu padiktuotas“. ir dar blo-
giau: „Ne mažiau kaip lenkai savo vislumu buvo pa-
vojingos ir visos rusų tautos. ir joms turėjo būt duotas 
smūgis [...]. Vokiečiai turėjo eiti į kaimus ir padauginti 
prieauglį“ (p. 206). Tarytum genocidu vokiečiai tik ir 
gynė savo visiems suprantamus interesus. Kritiškiau 
nusiteikęs autorius gal būtų pridėjęs kelis kitus saki-
nius. Pavyzdžiui, skaitytojams priminęs, kad jei vokie-
čiai gali švarinti sau reikalingą erdvę, tai kodėl to pa-
ties daryti negali dvigubai vislesni lenkai, švarindami 
jiems parankius Lietuvos ir Vokietijos plotus? Šiaip ar 
taip, būtų klaidinga nuspręsti, kad Grinius palankiai 
vertino vokiečių ambicijas.

Cituojami tekstai įspėja, kad norint autorių supras-
ti, negalima tenkintis izoliuotais gabaliukais, bet reikia 
žiūrėti į visumą, turint omenyje ir laiką, ir vietą, ir ki-
tas aplinkybes. Ši metodinė taisyklė galioja visiems, 
bet ypač Griniaus atveju svarbu nepasitenkinti taria-
mai inkriminuojančių sakinių medžiokle.

Kaip sakyta, Grinius nebuvo kritiškai mąstantis fi-
losofas. Tačiau jis džiaugėsi gera atmintimi. ir dažnai 
prisimindavo spalvingas smulkmenas. Kam svarbūs 

ne vien sausi faktai, bet ir anų laikų tonas, sakyčiau 
„kvapas“, ilgai ir dažnai mėgausis Griniaus atsimini-
mais. Kas kitas būtų sukūręs tokį 1908 m. Kalvarijos 
kalėjimo vaizdą?

Štai Grinius ir Griniuvienė buvo atvežti į kalėjimą. 
Grinius uždarytas kameron su šešiais kitais vyrais. Su-
žinome, kad nepasitenkinę kalėjimo maistu kantino-
je jie nusipirkdavo „sviesto, sūrio, dešros, silkės“, kad 
daug dirbo, kol karštu vandeniu kameroje išnaikino 
blakes, kad kas šeštadienį gaudavo švarias „apatines 
kelnes“. Kol kas nieko ypatinga. Tačiau, pasirodo, prieš 
kiek laiko toje pat kameroje sėdėjo „šaltkalvis [...] pa-
sižymėjęs, kad visus užraktus atrakinėdavęs“. iš kan-
tinos, be vyresnybės leidimo, jis parnešdavo žibalo, 
dešros. Bet įdomiausia, kad jis „nuliedavo blizgančius 
pusrublius“, kuriuos į apyvartą paleisdavo vienas ka-
lėjimo prižiūrėtojas. ir kaip tirpinamo metalo prižiūrė-
tojai ilgai nepastebėjo? Kalėjime veisėsi baltosios pelės, 
kurių vieną šaltkalvis pasigavo ir laikė „virdulio skar-
diniame ištraukiamame kamine. Patsai viršininkas at-
eidavo su ta peliuke pažaist, atnešdamas sūrio trupi-
nių [...]. Niekam neateidavo galvon, kad tai ne peliukės 
narvas, bet pinigams dirbti mašina“.

o prižiūrėtojai ne visada susigaudydavo. Taip atsitiko 
vienam labai dievotam katalikui prižiūrėtojui. Jis vie-
noje kameroje pasodino vyriškį, o gretimoje – merginą. 
Atėjęs iš ryto juos rado vienoje lovoje: „jie nakčia išardė 
pečių ir suėjo į vieną kamerą“ (p. 63–64). Su malonu-
mu Grinius prisimena ano pamaldaus kataliko veidą.

Taip pat Grinius nebijojo atviro žodžio: ne jam mig-
lota, kuklaus turinio, diplomatinė kalba. Dėl supran-
tamų priežasčių jis nemėgo Augustino Voldemaro: tai 
„įgimtas, amžinas, nepataisomas priešgyna ir demoniš-
ko būdo žmogus“. o Voldemaras, nepasitaręs su vyriau-
sybe, niekam apie tai nepranešęs, priėmė Tautų Sąjun-
gos siūlymą surengti Vilnijoje plebiscitą. Voldemarą 
reikėjo atleisti, „nes aišku buvo, jog plebiscitas būtų iš-
ėjęs Lenkijos naudai“ (p. 261). Toks atviras Griniaus 
prisipažinimas pralinksmins ne vieną lenką  istoriką. 
Ne ką švelniau jis atsiliepia apie tuos karius, studen-
tus, kuriems buvo nepriimtinas Hymanso projektas, 
juos priskirdamas „neatsakingiems mūsų patrio tams“. 
Beje, jeigu lietuviai atmetė plebiscitą, tai lenkai – Hy-
manso projektą.

Panašių anekdotų atsiminimuose netrūksta. Jie rodo, 
kad istorijoje veikia vien tik žmonės: vieni geresni, kiti 
blogesni, vieni gudresni, kiti kvailesni. Užbaigti negali-
ma nepaminėjus, kad prie leidinio daug prisidėjo Kazio 
Griniaus memorialinio muziejaus Marijampolėje dar-
buotojai Vytautas Grinius, Jolita Kubilienė, Tomas Ku-
kauskas. Muziejus gražioje vietoje, o miesto centras pui-
kiai sutvarkytas. Blogai tik tai, kad aptariamas leidinys 
nėra plačiai platinamas. Jis gaunamas muziejuje. !
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Vytautas Tininis buvo vienas pirmųjų, pradėjęs rašy-
ti apie buvusius sovietų valdžios veikėjus. iš pradžių, 
tenkindamas visuomenės smalsumą, tai darė spau-
doje, vėliau lakoniškai aprašė 50-ies svarbiausių so-
vietų Lietuvos veikėjų biografijas knygoje, galiausiai 
išleido ir Antano Sniečkaus biografiją, du leidimus. Ap-
tariamoji knyga, tapusi ir paskutiniąja (istorikas mirė 
2015 m.), yra ilgo darbo ir domėjimosi asmenybėmis tę- 
sinys.

Vertinti istorines asmenybes sunku, todėl dažnas bio-
grafas linkęs apsiriboti nevertinančiu aprašymu. Bet 
visuomenė laukia to istorikų vertinimo, nors jis ir retai 
tepakeičia jau susiklosčiusius, ypač radikalesniuosius 
vertinimus. Veikiau laukiama („objektyvaus“) patvirti-
nimo savo susidarytai nuomonei, o tokio negavus – už-
sigaunama ir leidžiamasi į polemiką. ima rodytis „ats-
kirosios nuomonės“, kontrpasakojimai. Tai galėtume 
pavadinti istorinės diskusijos formavimusi, tik vargu 
ar nevaldomos emocijos ir autobiografinis šališkumas 
padeda formuotis sveikai diskusijai.

idant būtų aiškiau, apie ką kalbama, galima kaip 
pavyzdį pasitelkti minėtą Tininio knygą apie Sniečkų. 
Mano galva, Tininis sugebėjo pateikti gana išsamų, 
gana įvairiapusišką ir nešališką Sniečkaus paveiks-
lą. Bet toks tiko ne visiems. it grybai po lietaus pasi-
pylė buvusių sovietinių veikėjų atsiminimai, kuriuose 
Sniečkus nostalgiškai prisimenamas darbinėje, o ypač 

nedarbinėje aplinkoje ir kasdienybėje (kai kuriose to-
kiose knygose su Tininiu buvo neakivaizdžiai polemi-
zuojama, o kitose jis ir cituojamas).

Tačiau pastebėtina, kad skyrėsi lygmenys arba erd-
vės, kuriose Sniečkų matė Tininis ir paties Sniečkaus 
bendražygiai. Tininis rašalu tapė portretą Sniečkaus 
kaip politinio veikėjo, administratoriaus, atsakingą 
už daugumą to, kas vyko pokario ir vėlesniais metais. 
o Sniečkaus bendrai apie jį rašė kaip apie žmogų, kurį 
pažinojo ir darbe, ir gyvenime, su kuriuo kartu suda-
rė „tarybų valdžią“. Būtent tai, kad kaltinimai Snieč-
kui buvo iš dalies ir kaltinimai jiems, jie negalėjo pri-
imti tokio vaizdavimo (nors kai kurie ir atsiriboja nuo 
pokario metų, kai patys dar buvo jauni). Kitas aspek-
tas – Sniečkus kaip patronas. Būtent prie jo dauguma 
atsiminimus parašiusių veikėjų pradėjo ir sėkmingai 
plėtojo savo karjeras, o atėjus Petrui Griškevičiui su 
šiuo buvo beveik lygūs (kai kurie neakivaizdžiai kovojo 
dėl pirmojo sekretoriaus posto), taigi ir didelės pagar-
bos jam nejautė, nors ir pataikavo. Galbūt dėl to ir bu-
vęs CK sekretorius Vytautas Astrauskas, ir LSSR radi-
jo ir televizijos vadovas Jonas Januitis apie Griškevičių 
rašė kritiškiau. Nuo Sniečkaus šie veikėjai buvo nutolę 
labiau, juos skyrė hierarchija, o Griškevičių matė iš ar-
čiau. Nenuostabu, kad ir pamatė visai kitokį.

Vertinimo netolygumas būdingas visoms bent kiek 
kontroversijų keliančioms asmenybėms. Pavyzdžiui, 
partizanus, pasižymėjusius pogrindžio organizacijoje ir 
kovose, įamžina būtent už indėlį į tą kovą, bet išlenda 
ir kitas vertinimo lygmuo – ankstesnės jų veiklos nacių 
okupacijos metais. Justiną Marcinkevičių vieni verti-
na už jo poeziją, kiti už vaidmenį Atgimimo metais, bet 
nepamirštami ir jo prosovietiniai eilėraščiai ar aukšta 
pozicija rašytojų hierarchijoje, kur bet kas atsitiktinai 
neatsidurdavo.

Tačiau kur čia Tininio Griškevičius? Kaip pats pava-
dinimas nurodo Griškevičių anuomet buvus pirmtako 
šešėlyje, taip ir visame tekste jis lieka užgožtas pirm-
tako. ir turbūt nieko čia keisto. Neįmanoma būti ne-
užgožtam, kai asmenybės skiriasi šviesmečiais. Nors 
Sniečkus ir nebuvo itin charizmatiškas, bet mokėjo ir 
kūrė savo įvaizdį būdamas arčiau liaudies, taip ban-
dydamas legitimuoti turimą valdžią ir likdamas visuo-
menės atmintyje, o Griškevičius buvo komandinio va-
dovavimo šalininkas, aparatčikas, vengęs viešumos ir 
atmintyje likęs tik kaip stovintis už tribūnų.

Žmonės apskritai daug lengviau prisimena tuos, ku-
rie charizmatiški arba kontroversiški. Pirmieji į at-
mintį įsirėžia natūraliai, o antrieji – dėl jų asmenybės 
kylančių ginčų, kuriuos dar kartais paaštrina ir žinias-
klaidos dėmesys. Vieni peikia ir kaltina, kiti giria ir 
gina. Tad, matyt, nieko keista, kad iš sovietų Lietuvos 
vadovų Sniečkus ir Brazauskas – nuolat prisimenami, 
o Griškevičius ir Ringaudas Songaila – lieka užmiršti 

griškevičiaus 
laikografija
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(Songaila gyvas, bet viešojoje erdvėje jis prisimenamas 
nebent kaip koks kenkėjas Sąjūdžio gimimo laiku).

Tininis konstatuoja, kad žmonių atmintyje Griškevi-
čius išliko kaip kabinetinis vadovas, kurio veikla susi-
vesdavo į įvairius posėdžius, o 13 jo vadovavimo metų 
buvo vienodi ir niekuo neišsiskiriantys. Jis įkūnijo 
Brežnevo epochos stabilumą, stagnaciją ir tapo jos sim-
boliu Lietuvoje (p. 8, 58). Po represyvių Stalino ir re-
formiškai konvulsiškų Chruščiovo laikų padėtis išties 
stabilizavosi.

Suprantant, kad aptariama knyga nepasiūlys naujo 
požiūrio į Griškevičių ir jo laikus, ko dar iš jos galima 
tikėtis? Juk šaltinių apie asmeninį Griškevičiaus gyve-
nimą, asmeninių užrašų ir laiškų beveik neišliko (ki-
taip nei Sniečkaus atveju), o tokie šaltiniai rašant biog-
rafijas yra neįkainojami. iškart pasakysiu, kad tokių 
šaltinių trūkumas skaitant knygą labai justi.

iš dalies sutinku su autoriumi, kad apie Griškevi-
čiaus gyvenimą visuomenė žino mažai (p. 7). Būtent 
apie gyvenimą, o ne apskritai apie tuos laikus, kuriuos 
dauguma visuomenės, deja, pernelyg gerai atsimena, 
nors ir jų nesupranta. o knygoje apie tą gyvenimą – 
apskritai laikotarpiui iki tapimo LKP CK pirmuoju 
sek retoriumi – skirta apie 30 (iš 237) puslapių. Snieč-
kaus biografijoje Tininis elgiasi panašiai, iki 1940 m. 
skirta apie 30 puslapių, bet likusioji dalis apima aud-
ringą 34 metų periodą. o Griškevičiaus atveju didžioji 
knygos dalis yra apie 13 jo vadovavimo metų, kuriuos 
autorius ir pats vadina gana nuobodžiais. Tai apie ką gi 
tiek galima prirašyti?

Atsakymą nesunku numanyti: Tininis čia ir rašo ne 
apie Griškevičių, o apie jo laikus. Žinoma, kai randa 
šaltinių, daugiausia bendražygių atsiminimų, autorius 
aprašo ir Griškevičiaus asmenybės bruožus, santykius 
su likusia nomenklatūra, su savo komanda, vadovavi-
mo bruožus. Bet įdomesnės vietos vis dėlto yra apie tai, 
kas buvo „prie Griškevičiaus“. Pavyzdžiui, aprašant jo 
santykius su partine nomenklatūra, atskiras dėmesys 
skiriamas vadinamajai sodų namelių bylai. Nesupras-
kite neteisingai, tai įdomi tema, juoba iki šiol menkai 
aprašyta. Tačiau Griškevičius čia nėra pagrindinis vei-
kėjas ar inspiratorius. Jis pats jokių sodo vilų nesista-

tė, o jas tikrinti ėmėsi tik sulaukęs rašto iš Maskvos ir 
bijodamas užsipuolimo ar preteksto nušalinimui. Nors 
buvo išplėtota nemenka kampanija, nubausti didelius 
„sodo namelius“ pasistatę veikėjai (tarp kurių buvo ir 
aukštų nomenklatūrininkų), bet viskas taip ir baigėsi 
kasmetiniu nutarimų priėmimu, tikrinimu ir akcijo-
mis. o „nameliai“ dygo kaip dygę. Tendencija statyti 
didelius namus su neskoninga puošyba niekur nedingo 
ir visu gražumu pasireiškė po nepriklausomybės atga-
vimo išbujojus vadinamajam „kolūkiniam barokui“.

Panašiai knygoje plėtojamos ir kitos anų laikų temos: 
rusinimas, sovietinių simbolių diegimas, ryšiai su už-
sieniu, pramonės ir žemės ūkio valdymas, vienkiemių 
naikinimas. Net ir su vadovybe tiesiogiai nesusijusios 
temos – pavyzdžiui, nelaimės ir katastrofos. ir visa tai 
padaro knygą sovietų Lietuvos istorijos 1974–1987 m. 
sinteze, kurios parodomasis pagrindinis veikėjas yra 
Griškevičius („Griškevičiaus laikais įvyko“, „Griškevi-
čius labai prisidėjo“, „Griškevičius gavo SSKP CK [...] 
pasirašytą nutarimą“ (p. 119), – juk jį gaudavo LKP 
CK, o ne vien Griškevičius). Galėtų susidaryti įspūdis, 
kad jis daug ką lėmė, nors ir galėjo ne tiek daug, ir kaž-
ką savarankiškai spręsti ne visada norėjo. Pats Tininis 
primena, kad Griškevičius ir LKP CK biuras sureaguo-
davo tik po nutarimų iš Maskvos ar straipsnių centri-
niuose laikraščiuose (p. 119, 123, 125, 128, 129, 132, 
133 ir t. t.). o ir visuomenė dažniau atsimena ne tas 
kampanijas, kurias „užsuko“ Griškevičius, bet tokias 
kaip Andropovo laikais atsiradęs „dykaduonių“ vaiky-
mas iš kino teatrų darbo metu, policiniai elementai bei 
Gorbačiovinė antialkoholinė kampanija ar perestrojka.

Knygą rašyti Tininis ėmėsi tam, kad Lietuvos žmo-
nės daugiau sužinotų apie Griškevičių. Turbūt tai jam 
pavyko. Tačiau pabrėžtinai susitelkiant į asmenybę ir 
visa, kas vyko tais laikais, vertinant kaip jos įtaką, te-
gul ir simbolinę, gaunamas iškreiptas paveikslas. Už-
tenka prisiminti, kad po Griškevičiaus atėjęs Songai-
la nieko iš esmės nepakeitė. idant prasidėtų pokyčiai, 
jį taip pat turėjo ištikti nomenklatūrinė mirtis. Pati 
sovietinė sistema tuo laiku buvo sustingusi, be ini-
ciatyvos, tad Griškevičiaus asmenybė čia mažai kuo  
dėta.

K n y g ų  a i d a i
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Nebūtų pernelyg skambu Konstanciją Brundzaitę 
(1942–1971) pavadinti viena mįslingiausių ir meninin-
ko romantizavimui parankių XX a. lietuvių muzikos fi-
gūrų. Ankstyva jos mirties priežastis neafišuojama, tik 
spėlioti apie ją galima ir skaitant kompozitorės dieno-
raščius – 2017 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos iš-
leistus jos dienoraščius. Vis dėlto neaiški mirtis nėra 
esminė Brundzaitės mįslė – enigmatiška ši moteris lie-
ka skaitytojui, paslaptinga ji buvo ir pati sau.

Kaip įžanginiame knygos straipsnyje pastebėjo 
dr. Natalja Kapočė, neverta aklai tikėti viskuo, kas die-
noraštyje rašoma – juk sunku įvertinti išsakomų min-
čių validumą. Mintis kritiškai vertinti niekieno nekont-
roliuojamus, necenzūruojamus užrašus atrodo logiška, 
tik kartais nelengvai įgyvendinama: skaitant dienoraš-
tį, tarp teksto ir skaitytojo užsimezga itin artimas san-
tykis – kalba pirmuoju asmeniu nori nenori sąlygoja 
subjektyvesnį santykį nei kad jį siūlo objektyvus pasa-
kojimas, tarytum tarp eilučių kviečia diskutuoti, reflek-
tuoti savąsias patirtis. Kad ir kaip būtų, Brundzaitės 
dienoraštyje išsakytos mintys net keletą kartų verčia 
prisiminti minėtą Kapočės perspėjimą: „Aš įpratau ra-
šyti dienoraštį ir todėl mano mintys būna tokios, kokias 
norėčiau rašyti ar, tiksliau, įsivaizduoju rašanti. Fanta-
zija – mano duona. [...] Dienoraštis – tik kvailas ir išblu-

kęs šešėlis. Kodėl mano protas nėra tiesi linija?“ (p. 130).
Brundzaitės dienoraštis rašytas 1958–1971 m. (kai 

jai buvo 16–29 metai) ir per visus tuos metus, nepai-
sant kai kurių charakterio pokyčių ir manierų, šalia 
kitų linijų driekiasi idealizmo ir romantizmo apgaub-
ta gija: autodidaktinės pastabos ir saviplaka, vertybių 
ir dorybių aukštinimas, vėliau – idealaus draugo-vyro 
paieškos. Būdama perfekcionistė, Brundzaitė ieškojo ir 
idealių santykių, tačiau gyvenimo pabaigoje ją lydėjęs 
vyriškis į menininkės gyvenimą veikiau įnešė aštrių di-
sonansų nei taip trokštos santarvės ir tobulos, vertybė-
mis grįstos bendrystės – Brundzaitės tėvas būtent šią 
situaciją kaltina dėl dukters mirties (Kazys Brundza, 
„Apie Kastytės muziką ir dailę“, p. 25). Toks kompozi-
torės pasirinkimas – vėlgi mįslė, skatinanti pasvarsty-
ti, koks yra žmogaus deklaruojamų vertybių santykis 
su jų projekcijomis realybėje.

Skaitant Brundzaitės dienoraštį, aiškiai galima pa-
justi nuolatinę priešpriešą tarp realybės ir vilčių, iliuzi-
jų, fantazijų. Kompozitorės dabartis faktiškai niekada 
netenkino – tiek dėl aukštų idealų ir kartais naivoko 
požiūrio į pasaulį, tiek dėl charakterio savybių – jau 
minėtos savikritikos ir nepilnavertiškumo komplekso. 
Kūrėja ne kartą savo užrašų lapuose išpažino, kad jį 
turi: „Nepilnavertiškumo kompleksas. Aš tarpais nuo 
jo išsivaduoju arba beveik išsivaduoju. o paskui vėl ir 
vėl tas pats. Už jį turiu būti „dėkinga“ ne prigimčiai, bet 
auklėjimui ir dar Strolienei [...]. o mamos „auklėjimas“ 
buvo ne auklėjimas, o asmenybės žudymas, sudaiktini-
mas“ (p. 395). Visiškai skirtingas Brundzaitės santykis 
su tėvais – šiltas ir artimas su tėvu, šaltas ir formalus 
su motina – taip pat buvo viena iš daugelio menininkę 
jaudinusių temų, bet galima tik spėlioti, kiek asmeny-
bės jautrumui įtakos turėjo jos mamos vykdytas „asme-
nybės žudymas“. Visgi labai tikėtina, kad įtempti san-
tykiai su motina, taip pat seserimi Elena, paskatino 
jautriai į aplinką reagavusios Brundzaitės introversiją, 
o dienoraščio rašymas buvo ne tik intravertams būdin-
gos (savi)refleksijos išraiška, bet ir būdas pabėgti nuo 
nemalonios realybės.

Į nuolatinę refleksiją linkusi Brundzaitė knygos pus-
lapiuose atsiskleidžia kaip ne tik gyvenimui, bet ir me-
nui jautri asmenybė („Vakar „Bohema“ [Giacomo Puc-
cini opera, – P. N.] – nebloga, bet neverkiau gale [...], 
reiškia, nelabai įtikinama“ (p. 165)). ir, ko gero, klai-
dinga būtų teigti, kad Brundzaitė buvo vien muzikė: 
pagal profesiją – taip, tačiau pagal interesų lauką ji 
smarkiai primena „renesanso žmogaus“ tipo asmenybę: 
ji domėjosi ir literatūra, ir kinu, ir teatru, ir daile. Pas-
taroji meno šaka iš esmės lygiagrečiai lydėjo muzikinę 
kūrybą – nuo pat mažumės Brundzaitė užsiėmė daile; 
beje, išleistuose dienoraščiuose galima susipažinti su 
kai kuriais jos dailės kūriniais, iš kurių matyti kompo-
zicijos, spalvų pojūtis, savita simbolika. ir beskaitant 
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knygą nuolat vis stipriau peršasi paralelė su čiurlio-
niu – dėl dvilypių gabumų muzikai ir dailei, jaut rios 
sielos, ankstyvos mirties.

„Pagrindinė mintis, kuri manęs neapleidžia, – mirties 
mintis. Ją primena man beveik viskas, į dieną po kelis 
kartus. Nugirstų pokalbių nuotrupos apie vėžį, netyčia 
atverstos eilutės knygose...“, – rašė Brundzaitė 1961 m. 
(p. 251). Jos dienoraščiuose mirties leitmotyvas, tarsi 
polifoninio kūrinio tema, kartais panyra į mažiau gir-
dimus sluoksnius, kartais išnyra tarsi galinga banga. 
Brundzaitė buvo linkusi į hipochondriją, vienu metu 
netgi įsitikinusi, kad serga vėžiu (tai nepasitvirtino), 
bet dar ryškesni jos nuogąstavimai dėl savo psichinės 
būklės – nuo pat mokyklos laikų merginą gąsdino, anot 
jos, trūkinėjanti atmintis, pernelyg didelis išsiblašky-
mas, sąmonės nevaldymas: „Atrodo, kad ta, kuri rašo 
į dienoraštį, ir ta, kuri čia sėdi, – du asmenys. Atrodo, 
kad mano mintys, gal siela – atskirti nuo kūno. Aš kar-
tais nesuprantu, kad aš gyvenu. Kaip kertasi rašomos 
mintys, lyg jos būtų ne mano“ (p. 205). Skaitant kny-
gą, ne kartą būdavo nejauku išvysti užrašytas jauno 
žmogaus mintis: „Aš seniai mirusi. Dabar aš sapnuoju. 
o tas sapnas keistas“ (p. 244). Analogiškų minčių gran-
dinė nusidriekia visame dienoraštyje. Atrodo, lyg me-
nininkė nuo pat jaunystės tarytum jaukinosi, o gal net 
kvietėsi mirtį – ir prisišaukė ją pernelyg anksti.

Kita vertus, Brundzaitė į mirtį žvelgė gana romanti-
zuotai – nepanašu, kad ją gąsdino anapusybė; nesun-
ku pastebėti, kad rašymo tonas, kalbant apie mirtį, ne 
gąslus, o veikiau rezignaciškai ramus: „Manęs nėra. 
Kada aš numiriau? Tiksliai negaliu pasakyti. Tai vyko 
pamažu, bet vis gilyn“ (p. 218). Mirties romantizavi-
mas ypač atsiskleidžia su juntamu pasimėgavimu už-
rašytose fantazijose: „Skambinu ir įsivaizduoju (sten-
giuosi pamėgdžioti vargonus): vėlyvas žiemos vakaras. 
Bažnyčia... Vargonai groja gedulingą veikalą. Dalykas 
tragiškas, beviltiškas... [...] Žvakių šviesa apšviečia nu-
mirėlės veidą. Tai visai dar jauna mergaitė... Baltas 
veidas, balta suknelė... Skausmas veide... [...] Nebe-
grįš... Gyvų dar daugel liko... Tai juk taip paprasta – 
vienas iš milijonų... Tai mažas įvykis... Ne, tai kartu ir 
nepaprasta. [...] Netrukdykit numirti... Mirtis išlaisvi-
na mane...“ (p. 70–71). Atrodo, kad Brundzaitė niekaip 
neatrado santarvės su savimi: moteriai, dusinamai iš-
sikeltų gyvenimo idealų (tai iš esmės buvo daug darbo 
ir nė minutės tinginystės) ir nesėkmingų tobulos žmo-
giškosios bendrystės paieškų, žmogiškoji laimė taip ir 
liko mįslė. Tekstuose ryški savikritika kartais pereina 
į atvirą dvasinį ir net fizinį automazochizmą: „Pikta-
sis demonas šnabžda: nekęsk, tyčiokis, daužyk. ir kyla 
sveiko proto draudžiami norai: ką nors svaidyti, daužy-
ti, plėšyti. Auga mažytis žvėriukas aštriais dantimis. 
[...] Dabartinės [savęs, – P. N.] nekenčiu! Aš netgi tren-
kiau sau per veidą Maskvoje (kai E. buvo išėjęs). ir no-

riu dar, bet valdausi. Kad taip kas kitas mane muštų! 
Aš tada supykčiau, norėčiau keršyti. ir tai jau būtų no-
ras. Noras pasitempti“ (p. 301).

Brundzaitės dienoraštis – daugiausia autoreflektyvus; 
nepraėjus daug laiko nuo jo rašymo pradžios, auto rė nu-
sprendžia, kad jis turėtų būti apmąstantis, o ne įvykius 
aprašantis. Todėl skaitant knygą neverta tikėtis plačių 
tuometinių istorinių kontekstų atverčių, net muzikinė 
aplinka nėra gausiau reflektuojama. iki šešto dešimtme-
čio pabaigos lietuvių profesionalioji muzika stagnavo dėl 
priverstinės socialinio realizmo estetikos kaip vieninte-
lės „teisingos“ stilistinės paradigmos SSRS; lietuvių mu-
zikos modernizacijos procesas – vadinamasis „stilistinis 
lūžis“ – prasidėjo apie septintą dešimtmetį. Brundzaitė 
buvo pirmoji Lietuvoje profesio nali kūrėja-moteris, kaip 
tik tuo metu žengusi į grynai vyrišką lietuvių kompozito-
rių erdvę – gal postfeminizmo atžvilgiu nėra korektiška 
pastarąjį faktą sureikšminti; visgi įdomu, kad Brundzai-
tė lietuvių muzikoje tam tikru aspektu dabar vertinama 
kaip novatorė: „Kitaip nei daugelis jos kartos atstovų, 
Brundzaitė ypač modernizavo lietuvių chorinę muziką“ 
(http://www.mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/kompo-
zitoriai/brundzaite/#bio). Tad į Brundzaitę galima žiūrė-
ti ir kaip į lietuvių moterų kompozitorių pionierę, kuri ne 
mėgino kukliai – ir saugiai – likti kolegų vyrų šešėlyje, 
o kai kuriais savo darbais inicijuoti menines inovacijas. 
Tačiau iš jos dienoraščių apie požiūrį į kūrybos esteti-
ką ir būdus nesužinome – nors to buvo natūralu tikėtis, 
nes sudarytoja įžangos žodyje teigia, kad sudėti visi die-
noraščio įrašai, kuriuose minimos kūrybos aplinkybės.

Labiausiai į akis krentantis trūkumas dienoraščių 
visumoje – chronologinė disproporcija: pirmieji dieno-
raščio rašymo metai užima ženklią knygos dalį, o vėles-
ni sąsiuviniai užima vis mažiau vietos. Nors pati Brun-
dzaitė vėliau rašė nereguliariai, tačiau stebina kai 
kurie akivaizdžiai eliminuoti fragmentai (pavyzdžiui, 
tik vėliau skaitytojas sužino, kad Brundzaitė kurį laiką 
gyveno ir dirbo Panevėžyje, nes to laikotarpio užrašai 
knygoje nefigūruoja). Tačiau pirmojoje knygos pusėje 
kilo nemažai abejonių dėl kai kurių epizodų reikmės 
publikuoti, ypač kur smulkmeniškai aprašinėjamos 
kasdienės detalės ar vaikinų dėmesys konservatorijoje. 
Tuo tarpu brandžios moters mintys atsiskleidžia per-
nelyg fragmentiškai, kai kur gerokai pritrūksta vien-
tisumo pojūčio. Kita vertus, mokyklos laikų sąsiuvi-
niai atskleidžia daug asmenybės spalvų ir charakterio 
bruožų, fundamentalių tolesnei tekstinei pažinčiai su 
menininkės mintimis.

Šios knygos reikalingumą grindžia faktas, kad apie 
kompozitorę Konstanciją Brundzaitę iki šiol tebuvo pa-
rengta onos Narbutienės apybraiža su „korektiškais“ 
dienoraščio fragmentais. Ši dienoraščių knyga mažai 
tepagelbės norint susidaryti įspūdį apie jos muziką, ta-
čiau ji atveria kompleksiškos asmenybės klodus. !
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Knygų Mugė

Bossart, Yves, Be šiandienos rytoj 
nebūtų vakarykštės dienos: Filosofiniai 
mintiniai žaidimai, iš vokiečių kalbos 
vertė Vilija Žemaitaitytė, Vilnius: Gel-
mės, 2017, 238 p., 1000 egz.

Kas yra laimė? Ar leisti įvykti nusi-
kaltimui ir pačiam jį įvykdyti yra taip 
pat blogai? Ar galime pasitikėti savo 
pojūčiais? Bossart‘o filosofinių minti-
nių žaidimų knyga ne tik provokuoja 
kontroversiškais ir kone kiekvieną 
skaitytoją asmeniškai paliečiančiais 
klausimais, tačiau ir leidžia išvysti fi-
losofinės minties įvairiopumą bei ska-
tina ieškoti argumentų savo pozicijai 
apginti. Tiesa, siekdamas, kad tekstas 
būtų įdomus ir filosofinio išsilavinimo 
ragavusiam, ir visiškai šiame lauke 
naujam skaitytojui, autorius kartais 
nukrypsta į kraštutinumus: pateikia 
pernelyg supaprastintus ar net suba-
nalintus pavyzdžius arba, atvirkščiai, 
įsijaučia į pernelyg smulkias, vien gi-
liau filosofiniame diskurse dirbančiam 
skaitytojui aktualias detales. Nepai-
sant to, ši knyga yra neblogas pavyz-
dys, kaip įmanoma iš tiesų rimtas ir 
filosofiniame diskurse mokslininkų 
nagrinėjamas problemas pristatyti 
plačiajai auditorijai suprantamu ir jų 
pačių mąstymą provokuojančiu būdu.

Aistė Noreikaitė

Dogelis, Povilas, Kas pergyventa: 
1930–1949 metų dienoraštis, parengė 
Regina Laukaitytė, Vilnius: Lietuvos 
istorijos institutas, 2017, 824 p., 250 egz.

Vienas svarbiausių lietuvių katali-
kiško socialinio ir politinio gyvenimo 
judintojų, ilgametis Kauno katedros 
klebonas, kanauninkas Povilas Doge-
lis porą savo atsiminimų knygų buvo 
išleidęs dar „prie Smetonos“. Soli-
džios apimties 1930–1949 m. užrašų 
to mas – gyvas ir vertingas katalikų 
kunigo gyvenimo prie įvairių valdžių 
(tautininkų, nacių, sovietų) liudijimas. 

Jame, kaip lietuviškoje mišrainėje, 
rasi visko – nuo oficialių dokumentų ir 
privačių laiškų nuorašų, antisovietinių 
anekdotų, aibės žinių ir gandų iki au-
toriaus asmeninių patirčių (konkrečių 
nutikimų, emocijų ir netgi sapnų). Viso 
to neturėtume, jei ne darbšti rengėja, 
sulasiojusi po įvairias vietas išsklaidy-
tus autoriaus rankraščius bei mašin-
raščius ir aprūpinusi tekstą gausiais 
(1646!) komentarais.

Liudas Jovaiša

Gary, Romain (Émile Ajar), Mei-
lutis: Smauglio vienatvė Paryžiuje, iš 
prancūzų kalbos vertė Diana Bučiūtė, 
Vilnius: Baltos lankos, 2017, 230 p., 
2200 egz.

Dar vienas prieš keletą metų Lietu-
vos skaitytojų atrasto Romaino Gary 
vertimas. Kiekvienas, susipažinęs 
su jo kūryba, žino, kad visos rašytojo 
knygos sudaro tam tikrą kosmosą, ku-
rio pažinimo raktų reikia ieškoti ats-
kirose knygose. Meilutis – dar viena 
šio pasaulio detalė, vienas vėliausių 
Gary kūrinių ir pirmas, parašytas Aja-
ro pseudonimu. Autoriaus gerbėjams 
knyga turėtų patikti, skaitant prieš 
akis iškyla siužetai iš ankstesnių kny-
gų, ypač – Mirusiųjų vyno. Romano 
ašis – keistai makabriškas pono Ku-
zeno gyvenimas. Jis, nedrįsdamas pri-
sipažinti mylįs kolegę, šilumos porei-
kį kompensuoja Afrikoje įsigydamas 
smauglį. Žavų pasakojimo istorinį foną 
sudaro (post)kolonialinės Prancūzijos 
tikrovės detalės. Romanas kupinas 
alegorijų ir metaforų, kurias norint ge-
riau suprasti, derėtų būti bent kiek su-
sipažinus su Gary kūryba ir biografija.

Antanas Terleckas

Kretingos pranciškonų bažnyčiai 
400: Istorija, kultūros paveldas, žymūs 
asmenys, sudarytojas Julius Kanars-
kas, Vilnius: Mažesniųjų brolių ordi-

no Lietuvos šv. Kazimiero provincija, 
2017, 304 p., 750 egz.

išrankesnio skaitytojo galbūt nesu-
žavės leidinio maketas, praktiškesnis 
pasiskųs knygų lentynoje sunkiai tal-
pinamu formatu, kritiškesnis burb-
telės dėl skirtingų autorių tekstuose 
pasikartojančių dalykų, tačiau svar-
biausia tai, kad vienas garsiausių – 
galima sakyti, net legendinių – Lie-
tuvos vienuolynų pagaliau sulaukė 
deramo dėmesio. Reikšminga ir tai, 
kad išskirtinis savo istorija (ypač iš-
likimu caro valdžios metais) ir meno 
paveldu (pirmiausia durų, sakyklos, 
stalių, altorių medžio drožyba, alavi-
niais Chodkevičių sarkofagais, seniau-
siais Lietuvoje vargonais) Kretingos 
pranciškonų konventas šioje knygoje 
atsiskleidžia ne vien mūrais, knygo-
mis, paveikslais, dokumentais, bet ir 
žmonėmis – čia dirbusiais, čia palai-
dotais, tebežvelgiančiais į mus iš senų 
ir naujų nuotraukų.

Liudas Jovaiša

Llosa, Mario Vargas, Penki kam-
pai, iš ispanų kalbos vertė Laura Liu-
binavičiūtė, Vilnius: Sofoklis, 2017, 
272 p., 1500 egz.

Jau dabar šis Peru rašytojas, 2010 m. 
Nobelio premijos laureatas, priklauso 
vadinamajam Lotynų Amerikos lite-
ratūros aukso fondui. Šis romanas 
yra naujausias rašytojo darbas, pasi-
rodęs 2016 m. Knyga nukelia į XX a. 
paskutinį dešimtmetį, kai Peru valdė 
prieštaringai vertinamas japonų kil-
mės prezidentas Fujimoris. Toks yra 
šio realistinio romano politinis istori-
nis fonas. Virstantis smagiu, beveik 
politiniu detektyvu, susietu su meilės 
romanu. Pagrindinis personažas čia 
yra turtingas Limos verslininkas, ka-
syba užsiimantis Enrikė, kurį paskalų 
žurnalo direktorius Garo, publikavęs 
slaptas nuotraukas iš vienos orgijos, 
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įtraukia į didžiulį skandalą. iš nedide-
lių skyrelių rašytojas žaismingai dėlio-
ja lengvą, bet intelektualų pasakojimą. 
Rimtą politinės žurnalistinės dramos 
siužetą nuspalvindamas švelniais so-
cialinės satyros tonais, parodydamas 
liberalių ir religinių vertybių santykį 
to meto Peru visuomenėje. Romane 
retrospektyviai kritiškai žvelgiama 
į Peru, kokia ji buvo valdant Fujimo-
riui, laimėjusiam 1990 m. prezidento 
rinkimus, kuriuose į šį postą, beje, kan-
didatavo ir pats Mario Vargas Llosa.

Dalia Zabielaitė

Mickūnas, Algis, Kosminė sąmonė, 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2017, 176 p.

Algio Mickūno Kosminė sąmonė yra 
nemenkas filosofinis pasiekimas Lie-
tuvos fenomenologijoje. Šios knygos 
skaitytojas įvertins aiškią filosofinę 
kalbą ir žodyną, netikėtas ir įdomias 
įžvalgas, pavyzdžių paprastumą ir 
familiarumą. Per kiek mažiau nei du 
šimtus puslapių autorius sugeba iš-
dėstyti esminius Husserlio fenomeno-
logijos principus, parodyti fenomenolo-
gijos pranašumus prieš kitus mąstymo 
būdus, paaiškinti, kaip transcendenta-
linėje atvertyje fenomenai per subjek-
tą mąsto ir atsiveria patys savaime. 
Mickūnas pripažįsta, kad toks filoso-
favimas nekuria jokios apčiuopiamos 
pridėtinės vertės, tačiau, jo nuomone, 
filosofijai tai tik į naudą, nes ji gali 

netrukdoma atsidėti esminiam savo 
tikslui – pažinti pasaulį aukščiausiu 
laipsniu, per kosminę sąmonę.

Tomas Šinkūnas

Myśliwski, Wiesław, Akiratis, iš 
lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis, 
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2017, 584 p., 1400 egz.

Garsaus vyresniosios kartos lenkų 
rašytojo trečiasis romanas lietuviškai. 
Parašytas 1996 m. ir kitais metais 
pelnęs lenkiškąjį bukerį – Nikės lite-
ratūrinę premiją. Tai tikras klasikinis 
Vidurio Europos romanas. Realistinis 
epinis pasakojimas, nukeliantis į ne-
lengvus stalininio pokario laikus. Poli-
tinės ir istorinės to laikotarpio realijos 
sudaro romano pasakojimo foną, ra-
šytojo dėmesys čia krypsta į kasdienį 
kaimo ir miestelio žmonių gyvenimą. 
Tai ilgais, tai trumpesniais banguo-
jančiais sakiniais – lyg kas gnybteltų 
už širdies – rašytojas jautriai pertei-
kia egzistencines personažų patirtis ir 
jas lydinčius emocinius išgyvenimus. 
Būtent iš jų fragmentiškai dėliojasi 
pagrindinio personažo lenkų karinin-
ko sūnaus Piotro lemties istorija, kai 
jis, jau suaugęs, nostalgiškai žvelgia 
į savo praeitį, į tas paprastas, bet 
ypatingas savo vaikystės ir jaunystės 
akimirkas, kuriose tokie ryškūs yra jo 
senelių, dėdžių, tetų, tėvo, motinos pa-
veikslai. Tai jį apibrėžiantis akiratis, 
jo lemties erdvė, trapi, nykstanti, bet 

tokia svarbi, sudaranti jo asmenybės 
ir gyvenimo pagrindą.

Dalia Zabielaitė

Racine, Jean, Faidra: Tragedija, 
iš prancūzų kalbos vertė Vladas Bra-
ziūnas ir Genovaitė Dručkutė, Vilnius: 
Žara, 2017, 176 p., 700 egz.

Leidykla Žara tęsia prancūzų lite-
ratūros vertimų seriją ir šiemet pri-
stato garsiausio prancūzų tragiko 
Jeano Racine’o pjesę. Tikras nesusi-
pratimas, kad Faidra (kurios premjera 
įvyko 1677 m.) iki šiol nebuvo išversta 
į lietuvių kalbą, nors tiek Molière’o, 
tiek Pierre’o Corneille’o vertimų pasi-
taikė. Jų amžininkas Racine’as esmin-
gai papildo barokinės dramaturgijos 
spalvas. Faidra paremta Antikos dra-
momis – Euripido Hipolitu ir Senekos 
Faidra – ir pateikia savitą, barokišką, 
krikščionišką, prancūzišką to paties 
siužeto interpretaciją, kurioje meilės 
aistra glaudžiai susiejama su nuodė-
mėmis, kalte ir ydomis, o pagrindinė 
veikėja trokšta sielos grynumo. Kriti-
kai atkreipė dėmesį į turtingą ir gražų 
prancūzų aleksandrino eiliavimą, la-
bai vykusią dramos struktūrą ir gilius 
personažus. Dvikalbis leidimas, gana 
profesionalus vertimas šį leidinį pa-
verčia reikšminga knyga, kuri papildo 
pasaulio literatūros klasikos lietuvių 
kalba bibliotekėlę.  

Titas Krutulys

K n y g ų  M u g ė
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Tautinės  
kortos

iš publicisto Juozo Slavėno atsi-
minimų: „Mūsų patriotinių viršūnių 
sluoksniuose kilo girtinas sumanymas 
parengti tautines kortas. Kadangi kor-
tų gaminimas ir leidimas mūsų kraš-
te buvo valstybinio monopolio žinioje, 
tai sumanymas atrodė lengvai įgy-
vendinamas. Tautinių kortų projektą 
pagaminti pasišovė dailininkas Jan-
kelis Rosenbergas. Geriausiai kortų 
tautinis charakteris gali pasireikšti 
per damas, todėl dailininkas damoms 
modelius parinko iš visų patriotinių 
viršūnių žmonų. Kortų projekto pa-
veiksliukai buvo išstatyti Perkovskio 
kavinėje, kad tą kavinę mėgstančios 
lankyti patriotinės viršūnės galėtų 
pamatyti ir įvertinti. Projektai buvo 
puikiai pagaminti. Besirengiant vyk-
dyti planą, iškilo nepatogus reikalas: 
damos buvo visiškai panašios į gyvuo-
sius modelius... Nuo projekto tuoj at- 
sisakyta“.

Aukštųjų Šimonių paskola

iš rašytojo Stasio Santvaro atsimini-
mų: „Poetas Liudas Gira iš ievos Simo-
naitytės, kai toji gavo pirmąją Valsty-
binę literatūros premiją už „Aukštųjų 
Šimonių likimą“, pasiskolino tris ar 
keturis tūkstančius litų. Aišku, laikas 
bėgo, o skolos grąžinti Gira nepajėgė. 
Simonaitytė jau buvo besiryžtanti 
su savo skundu eiti į viešumą. Jeigu 
būtų taip atsitikę, rašytojai būtų tu-
rėję išgyventi nemalonų ir jų prestižą 
pažeidžiantį skandalą. Nesumodami 
ką daryti, nutarėm kreiptis 
į ministrą pirmininką Juozą 
Tūbelį, išdėstyti jam savo rū-
pestį, prašyti pagalbos. Ten 
paaiškėjo, kad vyriausybė, 
skirdama pensiją, jau yra 
sumokėjusi Giros skolų apie 
25 000 litų. Stipriai rusiš-
kai nusikeikęs, pirmininkas 
Tūbelis iš valstybės iždo pa-
dengė ir šią poeto veterano  
skolą“.

Lukiškių skaitykla

iš žurnalisto Kazimiero Umbražiū-
no atsiminimų: „Mūsų kameroje buvo 
vienas Lietuvos kareivėlis, nuteistas 
10 metų. Jis laukė etapo, tai mes pri-
žiūrėtoją įkalbėjome, kad jam atneštų 
iš kalėjimo bibliotekos knygų. Po ilgų 
prašymų gavome: Forelio apie lytinį 
klausimą, komunistų partijos istoriją. 
Seksualinis reikalas buvo visai neįdo-
mus, o ir tokia istorija mažai sužavė-
jo, todėl rytojaus dieną vėl prašėme 
naujų knygų. Šiuo kartu gavome ver-

tingesnių veikalų: Švedijos 
rašytojos Liovensfeld knygą, 
Nobelio premija pažymėtą, 
Antano Vienuolio „Kaukazo 
legendas“. Vėliau atnešdavo 
ir tokių knygų, kurios aiškiai 
pasisakė prieš komunizmą 
(rašytos dar Nepriklauso-
moje Lietuvoje). Supranta-
ma buvo, kad dar nespėjo 
pertvarkyti kalėjimo biblio-
tekos“.

Pomponai

SUMEZGė ELiGiJUS RAiLA

užsklanda

!
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