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Brangus redaktoriau,

aš žinau, aš žinau, kad negalima sakyti „prabalsuoti“, bet jaučiuosi būtent 
taip – prabalsavęs. Ir esu tikras, kad taip, prabalsavę, jaučiasi didžioji dalis Lie
tuvos rinkėjų. Net tie, kurie balsavo už nugalėtojus, nujaučia, kad ir vėl ne tie, ir 
vėl ne taip. Galima galvoti, kad prabalsavome, nes nepasitikime tuo, kas atsirado 
(arba sakykime taip: šaukštas medaus statinės deguto nepataiso), ir nežinome, 
kas bus. Bet tai toli gražu ne paprastas nerimas dėl ateities. Juk, tiesą sakant, 
visi žinome, kaip bus, nes Lietuvos rinkimai jau ne kartą liudijo liūdną tiesą – gel
bėtojai negelbėja. Bet gal mūsų krikščioniška kultūra ar tai, kas iš jos liko, lemia, 
kad viltį laikome malone, o išganytojo atėjimą vertiname kaip tikėtiną mūsų gy
venimo faktą. 

Tad viliamės ir laukiame. Vieni kartodami „Viešpats, mano stiprybė“, kiti linkė
dami ramumo ar tikėdami, kad visi tiesiog ims ir bus išgirsti. Bet tokios eschatolo
ginės teorijos sudūžta į ciklišką demokratijos kvadrianalę. Štai ir dabar nugalėto
jai kalba apie pergalę, bet kaip koks orakulas matau 2020 m. rinkimų kampaniją: 
jie atmušinėja pagrįstą ir nelabai kritiką dėl nevykusio valstybės šimtmečio mi
nėjimo, vis dar merdinčių regionų, neišspręstos emigracijos problemos, korupcijos 
visuose lygiuose, bet labiausiai – jų partijos vadovybėje (to įrodinėti tūlam rinkėjui 
nereikės – jis ir taip žino, o jei įrodymų nėra, tai tik patvirtina, kad korumpuo
ta yra visa sistema). Niekas neprisimins, kaip pirmaisiais metais (o gal ir visą 
kadenciją) Seimo žaliūkai net nesuvokė, ką daro, ir – geriausiu atveju – balsavo 
pagal komandą. Svarbiau bus, kad 2019 m. kai kurie jų prisišlies prie koalicijos 
partnerių, o kiti, pykdami ant jų, susidės su opozicija. O mums, prabalsavusiems, 
pilietinio entuziazmo įkvėpti komentatoriai ir vėl primins: prabalsavote 2016 m., 
prabalsuokite ir 2020 m. Ir supranti, kad tai ne jie, mielasis rinkėjau, tai ne tie, 
kurių tu ieškojai.

Dar man nepatinka, kad mes nubalsuojame. Apie tai jau ne pirmus rinkimus 
mums primena Vyriausiosios rinkimų komisijos dalinami lipdukai, kuriuose styp
so beburnis ir, suprask, bebalsis statistinis vienetas. Taip sakyti lyg ir galima, bet 
man nepatinka. Suprask: štai tavo laimė būti piliečiu kokį pusvalandį – nueik į 
balsavimo apylinkę, užpildyk biuletenį ir lengvu elegantišku judesiu atsisakyk 
savo nepakartojamo balso. Nubalsavai? O dabar eik tūnoti savo kambarėlyje ir 
lauk to kone magiško savo balso įsiliejimo į tūkstančių balsų chorą, kuris pareikš, 
kad vienas ar kitas kandidatas, viena ar kita partija tampa Balsų Balsu, kalbė
siančiu už tave ateinančius ketverius metus. Šio trumpo laiko tarpsnio užtenka, 
kad tavo balsas vėl įgytų magišką Seimo ir Lietuvos užkalbėjimo galią. Ir tik bu
vusio balso aidas primena, kad taip turėjo atrodyti išganymas. 

Šis stebuklingas balsų susiliejimas lietuvių kalboje turi ir kitą atitikmenį – įgu
dusiam internetų tyrų gūglinėtojui nesunku surasti, kad mes galime ir subalsuoti. 
Aš taip nesakau ir nežinau, kas taip sako, bet žinutė man patinka. Gali reikšti ir 
aiškią nuorodą į veiksmą – įmeti balsą į balsadėžę ir įsilieji į darnų partijos rėmėjų 
chorą. Net jei tavo favoritai lieka toli už penkių procentų ribos ar sukrapšto vos 

Laiškas RedaktoRiui

 Justinas Dementavičius
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procentėlį vienmandatėje, gali džiaugtis, kad esi ne vienas naivuolis, kuris tiki tikruoju partinės 
sistemos atsinaujinimu. Žiūrėk, gal per kitus rinkimus bus subalsuota taip, kad iškils būtent 
tavo pasirinkimas. Ir, kaip rašė Poetas, „ir dabar pirmaujantieji vėliau taps paskutiniais“.

Žinoma, galima tiesiog balsuoti. Tai, aš tau pasakysiu atvirai, tikrai lietuviška. Nes, kaip 
skelbia Lietuvių kalbos žodynas, tai reiškia ne tik balsą atiduoti, bet taip pat „aimanuoti, balsu 
dejuoti“. Turbūt ne kas kitas, o XX a. pradžios varpininkai (jei tikėtume Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos kūrimosi mitu, būtent jų partiniai-ideologiniai proprotėviai) taip genialiai įvar
dijo lietuvio santykį su rinkimais. Mano atiduodamas balsas – tai aimana dėl praeities. Mano 
politinė egzistencija tarp dviejų rinkimų taip pat tik balsavimas – dejonės ir aimanos, kad viskas 
ne taip, kaip turėtų būti. Nesvarbu, ar tai sakoma su įtūžiu, ar su ironija, – vis tiek iš esmės tai 
verksmas ir dantų griežimas. Toks politinis pasaulis, kuriame nėra vietos meilei.

Lietuviai visam tam balsavimui turi ir kitą puikų žodį – burbuliuoti. Šis nusako ne tik patį 
balsavimą kaip piktą kalbėjimą, bet ir visą šiuolaikinę viešąją erdvę, kurioje balsuojama. Tai jau 
ne sverdioliškos kolbos ar koriai, tai burbulai. Žinoma, žinoma, girdėta, matyta, kai kalbame apie 
uždarą draugų, kurie patvirtina tau artimas tiesas, ratelius. Bet burbulas yra kur kas daugiau 
nei uždara sfera. Apie burbulus, ypač muilo, iš vaikystės žinome kur kas daugiau. 

Pirma, burbulus kažkas turi išpūsti. Paprastai burbulų pūtimu kaltinama žiniasklaida ar 
politiniai oponentai, bet aš kalbu apie Visų Pirmąjį Pūtėją, be kurio nei būtų ką rašyti, nei ką 
kritikuoti. Jis yra burbulo pirminė priežastis ir tik jo turimi įgūdžiai bei nuovoka padeda suval
dyti burną ir plaučius. Antra, žvilgsnis iš burbulo, kaip ir žvilgsnis į burbulą, iškreipia tikrovę. 
Figūros ištįsta ir susitraukia, apsiverčia aukštyn kojomis, keičia savo vietą ir santykį. Burbulo 
tikrovė yra beveik tikra tikrovė, nors visiškai ne tokia, kokią galėtume matyti; nuolat kintanti 
tikrovė, neturinti jokio pastovumo, išsprūstanti iš ją bandančio sugauti žvilgsnio. Trečia, bur
bulai gali būti skirtingi, bet iš esmės jie yra tik plonu membranos sluoksniu aptrauktas oras. 
Oras, burbulo molekulės, pavadinkime juos individais, nėra niekas, nors mes jų ir nepastebime. 
Joms jokio skirtumo, kuriame burbule būti. Svarbu, kad juos įprasmina Pūtėjo kuriama sfera. 
Burbulo išskirtinumą sudaro dydis, kiekybinė burbulo savybė, ir tas plonas sluoksnis, kuris ir 
nusako burbulo kokybę. Ketvirta, nors šiaip burbulais malonu grožėtis, bet iš esmės jie yra patys 
sau pakankami. Burbului visiškai nebūtini kiti burbulai ir, įtariu, kiekvienas burbulas svajoja 
tapti didžiausiu iš burbulų, o tai galima padaryti tik į save įtraukiant visus kitus. Bet kai ban
dai išpūsti patį didžiausią burbulą, atsitinka tai, kas turi atsitikti, – burbulai sprogsta. Ir ateina 
laikas ašaroms. Aš visiškai suprantu, kad šitą mano teiginį tuoj pat galima priskirti balsavimui. 
Bet... esu lietuvis, nieko čia nepadarysi.

Tu, brangus redaktoriau, man gali paprieštarauti, kad tai nieko labai lietuviško. Socialinė 
kritika ir savikritika yra brandžios (demokratinės) visuomenės požymis. Kritiškai vertindami 
mes (bent taip) parodome, kad priklausome mąstančiai Vakarų civilizacijai, o ne tironų valdomai 
Rytų civilizacijai. Kritika visada atsispiria nuo tam tikrų moralinių ar ideologinių įsitikinimų. 
Na, taip, balsuojame ir burbuliuojame, nes gyvename be proto demokratiškomis sąlygomis. 
Tikra demokratinė tvarka gera tada, kai visa tvarka gali būti abejojama siūlant naują. Tikra 
demokratija pilna pergalių mūšyje, bet ji niekada neatneša pergalės kare. Tikra demokratija 
siūlo daug išeičių, bet galiausiai pasirenkama tik viena, atmetant visas kitas.

Dėl to aš sutinku. Giliai lietuviška, sakyčiau, yra tai, kad mūsų, lietuvių (ne tik tautine, bet 
ir pilietine prasme), demokratiškumas ar greičiau pats santykis su visuomene, valdžia, net 
savo pozicija ir kritika yra veidmainiškas. Vakar jie šaukėsi tolerancijos, šiandien tapina savo 
oponentus. Vakar kvietė būti pilietiškais ir aktyviais, šiandien aikčioja gavę demokratijos-iš-
apačios niuksą. Vakar piktinosi Valstybine lietuvių kalbos komisija, kad ši esanti totalitarinis 
kalbos prievaizdas, šiandien baksnoja į „ačių“, lyg tai būtų visos politinės veiklos kvintesencija. 
Vakar didžiavosi savo kritišku požiūriu į visokio plauko ideologijas ir skatino remtis gyvenimiška 
patirtimi, šiandien piktinasi atviru valstietišku bodėjimusi idėjomis. Vakar kritikavo kitus dėl 
provincialų uždarumo, šiandien susivokia neturintys jokios nuovokos, kas dedasi už Vilniaus 
senamiesčio sienų. Vakar, šiandien, visada baksnoja į moralizuojančius ir politikuojančius, lyg 
šis teiginys pats būtų ne moralizavimas ir politikavimas.
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Beje, ir pats politikavimas, manding, yra giliai lietuviškas dalykas. Dar 1907 m. Juozapas Al
binas Herbačiauskas iš Lietuvos griuvėsių skelbė tai, ką aš, kaip ir priklauso politikos mokslų 
daktarui, skleidžiu: „Aš politikuoju, tu politikuoji, jis (ir, žinoma, „ji“) politikuoja, mes politikuo
jam, jūs politikuojat, jie (žinoma, ir „jos“) politikuoja ir politikuos!“ Politikavimas, reikia suprasti, 
yra netikusi politika. Veik kaip XX a. pradžioje, dar iki parlamentinių valstiečių-liaudininkų ir 
krikdemų nesutarimų, kai Adomas Jakštas-Dambrauskas tikrąją politiką atskyrė nuo šunpo
litikės. 

Žinoma, mano tipo moralizatoriui tarsi norėtųsi kalbėti apie tikrąją politiką, kuri siekia 
bend rojo labo. Politiką, kurią, dailindamas lietuvių kalbą, Mikalojus Akelaitis norėjo pavadinti 
„viešvilas“ – viešoji, visų meilė. Bet mane kur kas labiau intriguoja blogosios, šunpolitikės, idėja, 
kuriai doras lietuvis linkęs priskirti politikavimą. Mane žavi Jakšto turbūt neįsisąmoninta ar tik 
iš dalies įsisąmoninta šuns kaip savotiškos politinės būtybės idėja. Neabejoju, kad atskirdamas 
šunpolitikę nuo politikos, pastarajai jis priskyrė idealistinį žmogaus rūpestį pasauliu, žmogaus, 
kuris rūpinasi savo kuriančia siela ir visais bendruomenės nariais. Tuo tarpu šunpolitikei pri
skyrė žmogaus-gyvulio veiklos formą, žmogaus, kuris rūpinasi kūnu ir išimtinai savimi. Bet, 
pripažinkime, šis irgi kuria politiką. Kad ir šunišką. Šunpolitikės atstovas toli gražu nėra idio
tas, bet į save susikoncentravęs valstybės gyventojas. Jis kinikas – savo šuniškumą viešai linkęs 
pabrėžti ir ginti asmuo, toks Poligrafas Poligrafovičius Šarikovas.

Tačiau šunpolitikės idėjoje yra nuorodų ir į kitus vakarietiškos politinės savivokos klodus, pir
miausia į tezę „žmogus žmogui vilkas“. Šuo yra ne kas kita kaip sukultūrintas vilkas. Kaip gy
vūnas, jis neprašo daug: maisto ir gėralo, žaidimų ir pasilakstymų, laisvės šiek tiek agresyvioms 
ar teisės intymioms atsitiktinėms sueitims, tolerantiško ir rūpestingo požiūrio į apsidirbimą. 
Už tai jis įkąs ar bent aplos nedraugą. Lyžtels. Saugos namus. Bus malonus pasivaikščiojimų 
partneris. Jei šuo labai ištikimas, jis nusipelno visokių paskatinimų, apdovanojimų ir, žiūrėk tu 
man, valstybinės laidojimo ceremonijos. Bet svarbiausia, kad geras šuo besąlygiškai klauso savo 
šeimininko. Tik pastarasis šunį gali balsu sudrausminti.

Tokia šuniška visuomenė su savo šuniška politika jau nėra visų karas prieš visus. Ji pagrįsta 
prielaida, kad žmogus žmogui – šuo. Kiekvienas kiekvienam yra ir paslaugus tarnas, ir reiklus 
šeimininkas. Štai žmogus-rinkėjas aprėkia šunį-politiką, o žmogus-politikas nurodo šuniui-žmo
gui. Nesu politikas, bet kaip žmogus-rinkėjas balsavau, balsuoju ir balsuosiu. Arba taip: balsuo
siu, balsuosiu ir dar kartą balsuosiu. Net jei šuns balsas į dangų neina. 

Vilnius, 2016 m. spalio 27 d.
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Galima sakyti, kad Lietuvoje susiklostė tradicija jau 
kitą rytą po rinkimų ieškoti kaltų dėl to, kad „Lietuva 
pralaimėjo“. Porą kartų netyčia laimėjus konservato
riams, kad Lietuva laimėjo, taip pat nešnekėjo niekas, 
bet iškart prasidėjo gąsdinimasis „kas dabar bus“. Įdo
mu tai, kad dešinysis Lietuvos sparnas taip ir nesu
siformavo į daugiau mažiau vientisą, vienas kitą su
prantantį darinį. Antrojo turo stebinanti liberalų sėkmė 
nesunkiai paaiškinama: jie buvo Tėvynės Sąjungos (TS) 
rinkėjų antrasis pasirinkimas, tuo tarpu liberalų rin
kėjams TS kaip antras pasirinkimas nebuvo dažnas. 
Savo ruožtu daugelis liberaliai nusiteikusių publicistų, 
o ypač socialinių tinklų veikėjų saviškius gąsdino po 
rinkimų ateisiančiu konservatorių ir valstiečių sąjun
gos talibanu. Be abejo, tai turėjo menką įtaką rinkimų 
baigčiai, tačiau yra pavaizdus Lietuvos dešinės nesoli
darumo pavyzdys. Antra vertus, gal stebėtis čia nėra 
kuo: dešinė tuo ir įdomi, kad asmeninio apsisprendimo 
laisvė jai yra viena svarbiųjų vertybių, ir dešinieji iš tik-
rųjų yra daug įvairesni negu kairieji.

Vis dėlto ar konservatoriai kalti, kad „Lietuva pralaimė
jo“? Be abejo, toks klausimo kėlimas tėra bandymas megzti 
žurnalistinę intrigą. Dėl rinkimų rezultatų niekas nėra nei 
kaltas, nei nusipelnęs, jei mes rinkimų rezultatus priima
me kaip tautos valią (kad ir koks menkas rinkėjų procen
tas ją reprezentuotų). Veikiau reiktų klausti, kodėl laimėjo 
tarsi iš nežinia kur atsiradę valstiečiai ir kodėl konser
vatoriai pralaimėjo, gavę neįtikėtiną kiekį rinkėjų balsų.

Pradėkime nuo valstiečių. Jie neatsirado iš nežinia 
kur. Daugelis vadinamųjų naujų veidų yra seni politi
kos scenos aktoriai: pora politikos žvaigždžių, keli ži
nomi politiniai perėjūnai ir vietinės reikšmės 
įžymybės. Toks rinkimų sąrašas buvo lydimas 
sinerginio efekto. Lokalūs rinkėjai, atpažinda
mi vienus ar kitus sau priimtinus žmones, mie
lai balsavo už visą sąrašą, kuriame netrūko ir 
anoniminių figūrų. 

Kitas svarbus dalykas – valstiečių rinkiminė 
strategija, orientuota į politika besidomintį žmo
gų, rėmėsi duginiškai surkoviška postmodernia 
vaizduote. Vienas valstiečių lyderis per dieną 
sugebėdavo paskelbti tris ar keturias viena kitai 
prieštaraujančias žinutes, kitas partijos lyderis 

sugebėdavo jas paneigti, o abu kartu vaidindavo gerąjį ir 
blogąjį policininką. Racionalųjį ir dialogiškąjį Skvernelį 
pakeisdavęs karnavališkasis Karbauskis vien savo laiky
sena sukeldavo stresą nepasiruošusiems panirti į post-
moderniąją terpę TS veikėjams. Antra vertus, kiekvie
nas rinkėjas galėjo atsirinkti iš prieštaringų teiginių ką 
tik nori – nuo marginalių samprotavimų apie beždžionių 
liekanas skiepuose ir Ligų ministerijos įkūrimo iki sudė
tingų samprotavimų apie „Sodros“ reformą arba aukštojo 
mokslo pertvarką. Galiausiai raginimas atsisakyti poli
tikos kaip tokios formuojant „profesionalų vyriausybę“ 
ir sutelkiant visas partijas „dirbti Lietuvai“ džiugino ir 
žmones, vis dar idealizuojančius „Smetonos laikus“, ir 
prisimenančius sovietinės valdžios globą, ir tiesiog pasi
bjaurėjusius „rietenomis dėl valdžios“.

Konservatoriai padarė viską, kas buvo įmanoma, ir už 
tai buvo atlyginti. Partijos lyderių atsinaujinimas, solidi 
programa, patikimas šešėlinis ministrų kabinetas buvo 
priimti palankiai ir apie ketvirtį milijono žmonių balsa
vo už TS. Vis dėlto šito nepakako. Pirmiausia įvyko tai, 
ką būtų galima pavadinti pirma tikra politine katastro
fa per nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos istoriją. Iš
skyrus konservatorius ir minėtus liberalus, kitos didžio
sios partijos buvo tiesiog nušluotos. Dauguma TT, DP 
ir LSDP balsų atiteko vienai partijai, kuri prisijungusi 
svyruojančius rinkėjus dominuoja Seime, bet kartu ne
turi reikiamos daugumos vyriausybei sudaryti. 

Taip TS tapo antra rinkimų nugalėtoja, tačiau tokia 
menka, kad net pasikvietusi bet kurią kitą partiją nega
lėtų atsverti valstiečių. Pralaimėjimas vienmandatėse 
apygardose buvo triuškinamas iš dalies dėl senų pasly

dimų ar nepateisintų vilčių (Kaunas, Panevė
žys), iš dalies dėl nuosekliai formuoto Kubiliaus 
baubo, iš dalies dėl viso šleifo, kuris susikūrė 
tiek dėl konservatorių klaidų praeityje, tiek dėl 
nuoseklios antikonservatoriškos propagandos. 

Galiausiai reikia pripažinti, kad kairysis popu
listinis pasirinkimas Lietuvos rinkėjams yra iš 
principo labiau priimtinas negu dešinioji alterna
tyva. Globėjiškos valstybės iliuzija, kolektyvistinio 
tautiškumo samprata, intelekto iniciatyvos tapa
tinimas su elitistiniu pasipūtimu nuo pat 1992 m. 
brėžia pagrindinę rinkimų trajektoriją.

aR Lietuva Laimėjo Rinkimus?

Vytautas Ališauskas

Pastabos
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emigracija ir patriotinis auklėjimas

KęSTUTIS K. GIRNIUS

Tęsiasi Lietuvos nukraujavimas: po 
trumpos kelerių metų pertraukos emi
gracija vėl įgyja pagreitį. Įvairios prie
žastys skatina lietuvius palikti savo tė
vynę. Svarbiausias veiksnys yra noras 
gyventi geriau ir patogiau, o Lietuvoje 
ne tik maži atlyginimai ir pensijos, bet 
ir akivaizdus elito abejingumas socia
liniam teisingumui ir mažiau pasitu
rintiems neteikia optimizmo, kad pa
dėtis greitai pasikeis. Jaučiama, kad 
trūksta teisingumo, nepasitikima po
litikais ir politinėmis partijomis. Vie
šosios nuomonės formuotojų pomėgis 
perdėm juodomis spalvomis vaizduoti 
šalies gyvenimą, pabrėžti negeroves 
irgi neskatina noro prisirišti prie savo 
šalies. Prisideda ir patriotizmo stoka.

Nėra visuotinai priimto patrioto 
apibūdinimo, bet paprastai galvoja
ma, kad patriotas mėgina išsiaiškinti, 
kaip jo sprendimai ir veiksmai paveiks 
tėvynę, idant, kilus konfliktui tarp tė
vynės ir savųjų interesų, jis būtų pa
siryžęs (nors nebūtinai visada) teikti 
pirmenybę tėvynei. Jis rūpinasi ša
lies likimu, stengiasi būti geras pilie
tis, nors to negana buvimui patriotu, 
iš kurio reikalaujama daugiau. Beveik 
neįmanoma būti geru savo tėvynės pi
liečiu, juolab geru patriotu, jei gyveni 
užsienyje, nes nedalyvauji šalies politi
niame gyvenime, aktyviai neįsijungi į 
tas diskusijas, kurios nulemia ateities 
gaires, nepadedi kurti pilietinės vi
suomenės, nepuoselėji šalies kultūros. 
Esama išimčių, bet nedaug. Patrio tas 
paprastai myli savo tėvynainius, nori 
būti kartu su jais, grožisi tėvynės gam
ta, iš dalies pakeista ir paženklinta 
protėvių darbų. Sunku tai daryti, kai 
čia negyveni. Patriotas geba atpažinti 
tuos momentus, kai reikia įgyvendinti 
savo įsipareigojimus tėvynei, suteik

ti konkretų pavidalą savo meilei. Pa
triotas neišvyks į užsienį galimo karo 
išvakarėse, bet liks ginti kraštą. Nesi
liaujanti emigracija nekelia tokio eg
zistencinio pavojaus kaip karas. Bet ji 
nieko gero Lietuvai nežada, nes pasie
kė tokią apimtį, kad verčia galvoti apie 
Lietuvos ateitį, klausti, kokia bus Lie
tuva po 50 metų, ar ji išliks lietuviš
ka (plačiąja prasme) valstybe, kurios 
gyventojai tebekalbės lietuviškai bei 
palaikys lietuviškumą ir jo tradicijas. 

Ne visi emigrantai yra abejingi tė
vynės likimui, kai kurie nuoširdžiai 
ketina sugrįžti, ir dalis jų tai daro. 
Daugelis išlaiko sentimentų Lietuvai, 
siunčia pinigų savo giminėms, vasarą 
grįžta atostogauti, serga už Lietuvos 
krepšinio rinktinę. Bet tie ryšiai neiš
vengiamai silpnėja, kad ir kaip būtų 
skaudėjusi širdis, kai buvo priimtas 
sprendimas išvykti. Emigrantai nėra 
lygūs emigrantams. Pirmieji išvykė
liai negalėjo žinoti, kad tiek daug tė
vynainių paseks jų pavyzdžiu; kai jie 
išvyko, nebuvo galima numatyti nu
tekėjimo mastų ir galimų pasekmių. 
Jie galėjo naiviai manyti, kad kelerius 
metus pagyvenę užsienyje sugrįš, ne
nujautė, kaip naujasis kraštas sukurs 
lengvai nenutraukiamus ryšius. To
kia galvosena jau nepateisinama: da
bartiniai emigrantai turi suprasti, kad 
jie neišvyksta kokiai nors trumpai ko
mandiruotei, ir kad jų išvykimas, de
šimt tūkstančių kartų pa
kartojamas, Lietuvai nieko 
gero nežada.

Nebus patriotų, jei nebus 
patriotinio auklėjimo, jei pat-
riotizmas nebus sąmoningai 
skiepijamas. Nėra garantijų, 
kad patriotinis auklėjimas 
bus veiksmingas, – ypač šiais 

laikais, kai asmeninė laimė laikoma 
pagrindine gyvenimo prasme, ir skep
tiškai vertinami bet kokie pasitenkini
mo neteikiantys įsipareigojimai. Neno
riu tvirtinti, kad asmeninė laimė nėra 
svarbi, tiesiog tikimybė ją pasiekti ma
žėja, kai siekiama atkakliai ir tiesmu
kai. Nors patriotinio auklėjimo negali
ma sutapatinti su vadovėliais, šie irgi 
yra svarbūs, iš jų semiamos pirmutinės 
žinios, ir reikalaujama, kad mokslei
viai jų teiginius išmoktų ir įsisąmonin
tų. Pažįstami, kurie labiau susipažinę 
su mokymo programomis, skundžia
si, kad vadovėliai nėra nuoseklūs, kad 
skirtingi dalykai vienais metais pabrė
žiami, o kitais jau stumiami į paribį. 
Šitoks nenuoseklumas nesukels nori
mų rezultatų.

Teigdamas, kad nėra visuomenės be 
kultūros, o kultūros – be išankstinių 
nuostatų, sociologas Ernestas Gellne
ris atkreipė dėmėsį, kad bendruome
nės peršamas pasaulėvaizdis suteikia 
rėmus savo narių galvojimui ir elge
siui. Bendruomenių ašis tebėra tau
ta ir valstybė, o istoriniai pasakojimai 
didele dalimi lemia tautos tapatybę 
ir piliečių savimonę. Istorinė atmin
tis bendruomenės gyvenime prilygs
ta asmeninės atminties vaidmeniui jo 
gyvenime. Įstatydama žmogų į laiko 
tėkmę, jungdama dabartį su praeitimi 
ir ateitimi, sustiprindama tarpgenera
cinius ryšius, istorija mums pasako, iš 

kur ateiname ir kur eina
me, kitaip tariant, kas mes 
esame. Asmeninė amnezi
ja yra tolygi žmogaus tapa
tybės išnykimui; išnykus 
atminčiai išnyksta ir as
menybė. Bendruomenėms 
paprastai amnezija negre
sia; veikiau siekiama jos at

įžvalgos



6 naujasis židinys-aidai   2016  /  7

įžvalgos

minčiai suteikti vieną ar kitą atspalvį, 
siekiant atrasti ir atskleisti „istorinius 
faktus“, pabrėžiant vienus, o ne kitus 
momentus. Kad ir kaip būtų stengia
masi sukurti bendrą, visiems priimti
ną turinį, svarbių momentų interpre
tacijos skirsis, net jei visi sutartų, kad 
kurie nors įvykiai iš tiesų įvyko. Tokių 
neginčijamų faktų rinkinys dar nebū
tų istorija, nes reikia nutarti, kurie 
faktai reikšmingesni, atskleisti įvairių 
epizodų tarpusavio ryšius, išryškinti 
vienijančias sąsajas, juos įrikiuoti į 
nuoseklų bei patrauklų pasakojimą. 
Ginčai dėl Didžiosios Prancūzijos revo
liucijos tęsėsi du šimtmečius, iki kol jie 
buvo depolitizuoti. Prisiminkime, kaip 
skirtingai vertiname sovietmetį, lietu
vius komunistus, pokario metų par
tizanus. Nesutarimai greit neišnyks, 
bet vadovėliai su apibendrinimais ir 
vertinimais (bent atrankos pavidalu) 
turi būti rašomi dabar.

Pasakojimas turi būtų rišlus, bet pa
triotiniam auklėjimui to negana. Istori
ja turi skatinti jaunimą gerbti ir mylėti 
savo tėvynę, rūpintis jos gerove, ryžtis 
jai aukotis. Nesėkmių ir niekšybių ka
talogas to nepadarys. Reikia šiek tiek 
idealizuotos praeities, kurioje neapsi
einama be įkvepiančių pavyzdžių, ne
priekaištingų ar beveik nepriekaištin
gų didvyrių, sudėtingų iššūkių, kurie 
buvo sėkmingai įveikti. Kartu nega
lima nutylėti tų momentų, kai tauta 
ar valstybė suklupo, pasirinko gėdin
gą kelią.

Adolfo Šapokos istorija yra geras ro
mantizuotos istorijos pavyzdys. Fak
tai nėra klastojami, nors ir ne viskas 
minima, kai kurie dalykai nutylimi. 
Pagrindinis romantizuotas pasakoji
mas nėra nekeičiamas, atsižvelgiama 
į naujus duomenis, įžvalgas ir inter
pretacijas. Reikia prisiminti, kad de
maskavimai, kai kurių įvykių ir as
menybių dekonstravimai gali tiek pat 
iškreipti visumą, kiek ankstesni nu
tylėjimai ir pagražinimai. JAV kūrė
jai George‘as Washingtonas ir Thomas 
Jeffersonas nebuvo vien vergvaldžiai,  
JAV plėtra į Vakarus nebuvo tik čia
buvių genocidas. Supaprastinimai ne
išvengiami, ypač jei siekiama skiepyti 

tėvynės meilę, o ne mokyti doktoran
tus, kaip dirbti su šaltiniais. Didieji 
Lietuvos kunigaikščiai, kaip antai Ge
diminas ir Kęstutis, dažnai vaizduoja
mi bene kaip sąmoningi tautinės vals
tybės kūrėjai, nors jie labiau rūpinosi 
dinastijos, o ne tautos klestėjimu, juo
lab kad Viduramžiais nuoseklesnio 
tautinio sąmoningumo dar nebūta. 
Didvyriškas LDK praeities vaizdavi
mas jaunimui primena, kad lietuviai 
nebuvo tik beraščiai baudžiauninkai, 
kad jų protėviai ne visada buvo istori
jos paraštėje. 

Kiek reikia pabrėžti didvyrių Lietu
vą? Prieš kelerius metus kritikavau 
Seimo nutarimą 2014 metus paskelb
ti Oršos mūšio metais, kai prieš 500 
metų LDK kariuomenė „laimėjo isto
rinę pergalę Oršos mūšyje ir apgynė 
Lietuvos žemių vientisumą“, įveikda
ma galingesnį priešą. Maniau, kad 
mes, lietuviai, kitaip negu baltarusiai, 
esame labiau subrendę, labiau pasiti
kime savimi, nejaučiame poreikio pra
eityje ieškoti dirbtinių priežasčių savo 
orumui pagrįsti. Baltarusiai disiden
tai ir gudiška Laisvės radijo tarnyba 
mūšio metines ragino vadinti Balta
rusių karinės šlovės diena, – turbūt 
todėl, kad tos šlovės būta tiek mažai. 
Tarpukario Lietuvoje praeities laimė
jimai buvo svarbus tautinio auklėjimo 
elementas, o daugeliui berniukų buvo 
suteikiami Vytauto, Algirdo, Kęstučio, 
Mindaugo ar Gedimino vardai. Galvo
jau, kad gerai, jog ta mada praėjo, nors 
dabar jau nesu tuo tikras. Tai, kas tiko 
atgimstančiai tautai, nebūtinai tinka 
subrendusiai tautai, nors gali vėl tikti 
savo praeitimi ir likimu beabejojančiai 
tautai ir valstybei. 

Tautai reikia daugiau negu karžy
gių. Stasys Šalkauskis ir kiti Lietu
vos filosofai tvirtino, kad tauta yra 
pašaukta kūrybiškai siekti visuotinai 
reikšmingos kultūros ir tik išvysčiusi 
tokią kultūrą tvirtai įsirikiuoja į pa
saulio tautų šeimą. Siekiant ugdyti 
jaunimo patriotizmą, reikia pabrėž
ti kultūros ir mokslo laimėjimus, juo
lab kad jie dabar pasiekiami, tad gali 
sudaryti pagrindą didžiuotis tuo, kas 
mes esame, ne tik kas buvome. Kelti 

bendrą visos šalies kultūros ir mokslo 
lygį yra svarbiau už išskirtinių genijų 
ugdymą, bet tai ne vienos dienos dar
bas. Lietuvos pasiekimai šiose srityse 
nėra išskirtiniai. Vilniaus universite
tas šįmet tik pirmą kartą pateko į vie
nos reitingo agentūros penkių šimtų 
geriausių universitetų sąrašą. Tuo ga
lima džiaugtis, bet nežinau, ar tai ska
tins bendrą didžiavimąsi Lietuva, ar 
suveiks atvirkščiai – skatins gabiau
sius moksleivius studijuoti tikrai eliti
niuose universitetuose. 

Pastaruoju metu daug dėmesio ski
riama pilietiniam auklėjimui, demo
kratijos pamokoms. Šios pamokos 
reikalingos, norint išvystyti pilietinę 
visuomenę ir demokratiją, be kurių ne
įmanoma sukurti visaverčio valstybės 
gyvenimo. Bet pilietinio auklėjimo ne
gana. Mažai ką laimime, veiksmingai 
išugdydami sąžiningus piliečius ir pri
siekusius demokratus, jei jie iškeliau
ja į Angliją ar Švediją ir tampa gerais 
tų šalių piliečiais ir demokratais. Pi
lietinį auklėjimą reikia papildyti taip, 
kad jis išugdytų gerus savo tėvynės pi
liečius, o ne gerus piliečius apskritai.

Patriotizmo negalima tiesiogiai iš
mokyti, nes ne žinios, o įsipareigojimai 
ir nuostatos lemia patriotizmą. Žmogus 
gali būti garbės vertos valstybės pilie
čiu, būti susipažinęs su jos laimėjimais 
dabar ir praeityje, bet likti jai abejin
gas. Jei jis užsispyręs, tu jo nepaveiksi. 
Reikia siekti paveikti jausmus ir nuos
tatas, skatinti susidomėjimą, pasidi
džiavimą ir įsipareigojimą. Tam nepa
kaks mokyklos, savos istorijos pamokų, 
tiesmukų pastangų jaunimui įskiepy
ti patriotizmą. Ne mažesnis vaid muo 
tenka šeimai, aplinkai, bendrai šalies 
padėčiai, taigi tokiems veiksniams, 
kurie sunkiai kontroliuojami. Lig šiol 
valdžia ir partijos ne itin rūpinasi pat-
riotiniu auklėjimu. Net detalioje kon
servatorių partijos prog ramoje radau 
tik trumpą užuominą skyriuje apie 
krašto gynybą. Jau laikas keisti šią 
nuostatą, nes masinė migracija paro
dė, kad patriotizmas nėra spontaniškai 
save generuojanti būsena, o be jos gali 
išsipildyti Michailo Sus lovo svajonė –  
Lietuva be lietuvių. 	
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daugiaLypė LiteRatūRinė biogRafija: 
sigito paRuLskio atvejis

Virginija Cibarauskė

LiteRatūRinė biogRafija – sankcionuotas 
išskiRtinumas iR savikūRa

Tradiciškai kūrėjo ir jo kūrinių išskirtinumas aiškina
mas kaip nulemtas specifinės kūrėjo prigimties, psi
chofizinių ypatybių ar net psichopatologijų1. Tuo tarpu 
literatūrinė biografija (kultūros semiotiko Jurijaus Lot-
mano terminas) dėmesį kreipia ne į kūrėjo prigimtį, o 
į sistemingą savęs kaip kūrėjo formavimo(si) procesą, 
kuriam didžiausią įtaką daro kultūrinis kontekstas. 
Pasak Lotmano, „„Nebiografinis“ ir biografinis gyve
nimas skiriasi tuo, kad antrasis realius atsitiktinius 
įvykius perfiltruoja per epochos kultūros kodus (didžių 
žmonių biografijas, meno – ypač teatro – tekstus ir kitus 
ideologinius modelius). Kultūros kodai ne tik atrenka 
relevantiškus faktus iš visų gyvenimo poelgių, bet pro
gramuoja ateities elgseną, artindami ją prie idealiosios 
normos“2. Kitaip tariant, biografinis gyvenimas – tai 
išskirtinio kultūros subjekto išskirtinis gyvenimas. Ta
čiau išskirtinumas privalo atitikti konkrečioje kultūroje 
funkcionuojančią išskirtinumo sampratą. Šią sampratą 
teikia Lotmano minėtos didžių žmonių biografijos, taip 
pat literatūros tekstai. Šis procesas ypač intensyvus li
teratūrocentriškose kultūrose, kuriose poeto ar poetės 
literatūrinė biografija atliepia ir tuo pat metu formuoja 
skaitytojų lūkesčius bei elgsenas. Perfrazuojant Vytau
tą Kavolį, ne tik meno kūrinys, bet ir literatūrinė bio
grafija „atlieka nenumatytas ir neatpažintas (tačiau, 
nepaisant to, reikalingas) psichologines ir kultūrines 
funkcijas“3.

Literatūrinės biografijos kaip pavyzdžio, į kurį bū
simieji rašytojai galėtų lygiuotis, būtinybę itin tiksliai 
nusakė Mindaugas Kvietkauskas 1996 m. Poetiniame 

literatūra

Druskininkų rudenyje: „Jaunam žmogui, ateinančiam 
į literatūrą, įtaką pirmiausia daro ne ryškios esteti
nės programos, ne giliaprasmės pasaulėžiūros tezės, 
ne virtuoziški profesionalų stiliaus žaidimai. Tai per
prantama daug vėliau. Pirmosios įtakos dažnai būna 
net nepastebimos, neįsisąmonintos, todėl daug ilgiau 
išlieka. Bendraujant su autoritetingais poetais dar ne
apčiuopiamas jų minčių tūris, tačiau įsimenama kit
kas – laikysena, manieros, tiesiog gyvenimo, o ne kūry
bos stilius. Tai poreikis identifikuotis literatūriniame 
sociu me, susirasti savąją kaukę. [...] Įsivaizduoti save 
kaip poetą imama gal net nesąmoningai identifikuojan
tis su kitų laikysenomis, ir jei tam tikru metu nepajun
tama diskomforto, svetimas įvaizdis (ar kelių įvaizdžių 
samplaika) gali tapti savivaizdžiu“4.

Bendriausia prasme tai reiškia, kad norintis būti po
etu privalo iš anksto žinoti, kas ir koks yra poetas. Sub-
jektas, turėdamas kelis poetų modelius, iš jų sąmonin
gai arba ne išsirenka sau artimiausią, į jį lygiuojasi, 
pagal jį koreguoja savo elgseną. Pastaroji apima labai 
įvairias praktikas: nuo tekstų rašymo iki išvaizdos ir 
bendravimo stiliaus. Sėkmės atveju šią elgseną kiti li
teratūros lauko dalyviai atpažįsta ir pripažįsta kaip 
tinkamą ir narį įsileidžia į literatūros lauką. Praktiš
kai tai reiškia, kad poetu ne tik ar ne tiek gimstama, 
o tampama. Kita vertus, literatūrinė biografija nėra 
kaukė, kuria pridengiama tikroji savastis. Tai sudėtinis 

viRginija cibaRauskė (g. 1983) – literatūrologė, literatūros 
kritikė, vilniaus universiteto filologijos fakulteto a. j. greimo 
semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantė. publikuo-
jamas straipsnis parengtas pagal akademinėje studijų savaitėje 
Baltos lankos 2016-07-02 skaitytą pranešimą „Literatūrinės bio-
grafijos, arba kūrėjo kūrimas(is)“.

1 XiX a. pradžioje buvo populiari idėja, kad poezija yra jos kūrėjo psi-
chinės ir fizinės ligos, suvokiamos kaip genijaus išskirtinumo priežastis, 
simptomas (žr., pvz., William Hazlitt, „on the causes of methodism“, 
(1817), in: The Complete Works of William Hazlitt, t. 4, edited by p. p. 
Howe, London: j. m. dent, 1930–1934, p. 57–61). Lietuvių literatūrolo-
gijoje kūrėjo talento ir psichopatologijų sąsajingumas aktualizuojamas, 
pavyzdžiui, viktorijos daujotytės monografijoje Tragiškasis meilės lau-
kas: Apie Sigitą Gedą (2010).

2 jurij Lotman, „Literatūrinė biografija kultūros istorijos kontekste: 
(apie tipologinį teksto ir autoriaus asmenybės santykį)“, iš rusų kalbos 
vertė virginija cibarauskė, in: Colloquia, 2014, nr. 32, p. 145.

3 vytautas kavolis, „meno sociologija: socialiniai ir ekonominiai 
menų aspektai“, in: Baltos lankos, 2007, nr. 27, p. 156.

4 mindaugas kvietkauskas, „šių dienų poetas: įvaizdžio krizė?“, in: 
Poetinis Druskininkų ruduo, 1996, in: http://www.culture.lt/pdr/darbai/
pa_mkvietkauskas.html, (2016-06-27).
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kultūros tekstas, kuris sąveikauja su paskiro subjekto 
psichologinėmis duotimis, todėl gali būti interiorizuoja
mas ir pamažu tapti savasties dalimi. Svarbu tai, kad li
teratūrinė biografija nesutampa nei su realia rašytojo(s) 
biografija, nei su jo ar jos savivaizdžiu, nei su meninia
me pasaulio modelyje funkcionuojančiu pasakotoju ar 
lyriniu subjektu.

Siekdama pagrįsti išsakytas prielaidas, aptarsiu konk
retų atvejį: sudėtingą literatūrinę poeto-emigranto/lite
ratūros seržanto Sigito Parulskio biografiją. Parulskio 
literatūrinė biografija priklauso Lietuvos literatūros 
lauke XX a. pabaigoje itin aktualiam rašytojo-svetimo 
literatūrinės biografijos tipui, kurio pagrindą sudaro 
rašytojo išskirtinumas, grindžiamas negebėjimu ati
tikti kasdienių reikalavimų ir normų. Šis biografijos 
tipas artimas romantinei kenčiančio kūrėjo-genijaus 
sampratai. Rekonstruojama būtent XX a. pabaigos Pa
rulskio literatūrinė biografija, t. y. apsiribojama peri
odu, kai Parulskis literatūros lauke buvo vienas svar
biausių jaunosios kartos poetų ir kritikų. Tai, kad save 
svetimu, dvasiniu emigrantu vadinantis poetas to meto 
literatūros lauko dalyviams priminė „kietuolį“5, nihi
listišką žemdirbiškojo pasaulėvaizdžio dekonstrukto
rių6, atskleidžia šios literatūrinės biografijos komplek- 
siškumą.

LiteRatūRinės biogRafijos 
RekonstRukcija: metodoLoginės  

iR kitos pRobLemos

Rekonstruojant literatūrinę biografiją, svarbios kelios 
plotmės. Visų pirma, kūrėjo savivaizdis, atsiskleidžian
tis interviu, pasisakymuose apie kūrybą, gyvenimiškas 
nuostatas ir pan. Antra – recepcija: recenzijos, apžval
gos, amžininkų atsiminimai. Recepcijos tekstai parodo, 
kaip rašytoją ir jo kūrybą mato, vertina kiti. Literatūri
nei biografijai neabejotinai įtaką daro rašytojo meninis 
pasaulio modelis, jo specifika. Ypač tam tikrų žanrų kū
rėjų – poetų, eseistų – kalbantysis neretai tapatinamas 
su autoriumi, autoriui imamos priskirti jo personažų 

biografijos, psichologinės ypatybės. Ne mažiau svarbi 
ir vadinamoji literatūros lauko „linksmoji mitologija“ – 
gandai, anekdotai ir pan.

Lietuvių literatūros istorikai pastarojo tekstų korpuso 
privengia, ypač tais atvejais, kai kalbama apie kanoni
nių autorių biografijas. Pavyzdžiui, Antano Baranausko 
kūrybai ir asmeniui skirtoje diskusijoje literatūrologė 
Brigita Speičytė teigė, kad „reikia atsižvelgti – kaip ir 
kalbant apie tekstus, taip ir apie biografiją – į autorinę 
valią“, tai reiškia „jeigu apie žmogaus intymų, privatų 
gyvenimą neduoda spręsti jo paties valia likę tekstai, 
galbūt apie tai ir neverta svarstyti“7. Bet pokalbio metu 
vis sugrįžtama prie diskusijos apie Baranausko roman
tinį gyvenimą. Eliminuoti šios temos nepavyksta, nes 
gandai, spėlionės apie šią Baranausko gyvenimo plotmę 
giliai įsirėžę į kultūros subjektų atmintį, taigi yra Ba
ranausko literatūrinės biografijos dalis. Todėl jei laiky
tumėmės Speičytės nusakytos strategijos, iš esmės tir
tume tik savivaizdį, kuris nebūtinai sutampa su realia 
literatūrine biografija.

Be to, neretai pernelyg pasitikima kūryba – kūrėjo 
asmenybę linkstama rekonstruoti iš meninių tekstų. 
Pavyzdžiui, Vytauto Kubiliaus Salomėjai Nėriai skir
toje monografijoje gausu tokių ir panašių teiginių: „su 
džiaugsmu ir viltimi poetė bėgo savo pirmuosiuose ei
lėraščiuose nuo žemės“8 ir pan. Specifiška, kad poetų ir 
poečių biografijos iš esmės konstruojamos pagal tą patį 
„sielvartingos pasaulėjautos“ (Kubiliaus terminas9) ir 
tragiško likimo modelį. Atidesnio dėmesio vertas klau
simas, kiek tokio tipo monografijos formuoja pačių lite
ratūros lauko dalyvių savivaizdį, elgseną ir pan.

Medžiaga Sigito Parulskio (g. 1965) literatūrinei bio-
grafijai rekonstruoti itin gausi ir įvairi. XX a. paskuti
niu dešimtmečiu Parulskio aktyvumas literatūros lau
ke didelis, veiklos trajektorijos – įvairiapusės: išleidžia 3 
poezijos rinkinius, rašo provokatyvias recenzijas, kurias 
publikuoja tiek dienraščiuose Lietuvos aidas10, Lietuvos 
rytas11, tiek ir kultūriniuose leidiniuose – mėnraštyje 
Metai12, savaitraštyje Šiaurės Atėnai13. Be to, rašo eseis
tiką. Kaip atskiras tekstų korpusas išskirtini Parulskio 

5 „parulskio reputacija daugiausia siejama su manifestais, eseistinėm 
pažiūrų demonstracijom, publicistiniais recenzuojamų autorių „sudir-
binėjimais“ be analizės ir pagarbos vyresniesiems, išoriniu „kietuolio“ 
įvaizdžiu (juodi drabužiai, plikai skusta a la futuristo galva, ne visai 
švankus slengas rašytojų suėjimuose)“ (algimantas bučys, Barbarai 
vice versa klasikai, vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008, 
p. 404–405).

6 brigita speičytė, „žiemos balsai: poetiniai 1988–2002 metų debiu-
tai“, in: Naujausioji lietuvių literatūra, sudarė giedrius viliūnas, vilnius: 
alma littera, 2003, p. 182–183.

7 [brigita speičytė], „antanas baranauskas – tarp poezijos ir meilės“, 
parengė Rasa bražėnaitė ir Regimantas tamošaitis, in: Metai, 2016, 
nr. 1, p. 117.

8 vytautas kubilius, Salomėjos Nėries lyrika, vilnius: vaga, 1989, 
p. 20.

9 plačiau žr. vytautas kubilius, „ir kodėl mano žodis graudus?“, in: 

viRginija cibaRauskė

vytautas kubilius, Jonas Aistis: Gyvenimas ir kūryba, vilnius: Lietuvių 
literatūros instituto leidykla, 1999, p. 81–108.

10 žr., pvz., sigitas parulskis, „atvėsę dūsavimai“, in: Lietuvos aidas, 
1994-04-30.

11 žr., pvz., rezonansą sukėlusią recenziją, kurioje jaunas poetas ir 
kritikas „nuvainikuoja“ poezijos klasiką baltakį: sigitas parulskis, „kas 
eilėraščiuose išlieka, kai nupūti nuo jų įvairias dulkes“, in: Lietuvos ry-
tas, 1995-03-31.

12 polemiką sukėlusi recenzija, kurioje parulskis „cinizmu“ ir „žmo-
giškųjų jausmų devalvacija“ apkaltina grupę „svetimi“: sigitas parulskis, 
„penkių gėlių kvintesencija“, in: Metai, 1994, nr. 12, p. 91–94.

13 žr., pvz., recenziją, kurioje parulskis provokatyviai teigia, kad šian-
dienos skaitytojui Herkaus kunčiaus proza daug aktualesnė nei bro-
niaus Radzevičiaus dviejų dalių romanas Priešaušrio vieškeliai: sigitas 
parulskis, „Herkus kunčius – nepakenčiamas homo ludens“, in: Šiaurės 
Atėnai, 1999-10-23.
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ir Marčėno bendri interviu, pokalbiai14. Parulskis kvie
čiamas atsakyti į prestižinių kultūrinių leidinių, tokių 
kaip Pergalė (vėliau – Metai), Literatūra ir menas an
ketų klausimus, dalyvauja įvairiose diskusijose15. Tai, 
viena vertus, žymi kultūrinį veiklumą, aktyvumą, kita 
vertus, atskleidžia, kad Parulskis aptariamu periodu 
buvo aktualus ir poezijos lauke vertinamas. Viena iš to
kios ankstyvos sėkmės priežasčių – Parulskio literatūri

nė biografija išreiškė to meto vyraujančias literatūrines 
ir platesnio pobūdžio kultūrines tendencijas.

Literatūrinės biografijos rekonstrukcija tais atvejais, 
kai medžiagos itin gausu, tampa problemiška, nes ne
įmanoma „rekonstruoti“ vientisą, nuoseklų paveikslą. 
Išryškėja pažiūrų nenuoseklumas, dažnai paneigiama 
vos prieš kelerius metus išsakyta pozicija. Dėl to kyla 
klausimas, kokia medžiaga pasitikėti, o ką laikyti ne

svarbiais faktais. Aš pasirinkau relevantiškais laikyti 
tuos aspektus, kurie kartojasi, yra aktualizuojami dau
giau nei vieną kartą. Kita vertus, tai leidžia literatūrinę 
biografiją suvokti kaip lankstų, dinamišką ir neviena
reikšmį darinį. Be to, Parulskio atveju iškyla specifi
nė savivaizdžio ir recepcijos neatitikimo problema: tai, 
kaip save pristato rašytojas, nesutampa su tuo, kaip jį 
mato, kokius vaizdinius jam apibūdinti pasirenka kiti 
literatūros lauko dalyviai. Didžiausias dėmesys straips
nyje tenka savivaizdžiui ir recepcijai, kurių pagrindu 
išskiriamos dvi literatūrinės Parulskio biografijos ašys: 
poeto-svetimo ir literatūros seržanto vaizdiniai.

modeLiavimas iR taRiamas maištas

Savikūra, literatūros poveikiu kasdienėms elgsenoms 
Parulskis domėjosi ir net (neakademiškai) šį reiškinį 
tyrinėjo. Pavyzdžiui, 1992 m. esė „Apie muiliną liežuvį“ 
poetas fiksuoja situacijas, kai stebėdamas kasdienybės 
vyksmą pradeda jį ir savo elgseną struktūruoti pagal 
„poetinio mąstymo“ dėsnius: „žiūri į tėvą, kaustantį 
kumelę, ir galvoji: štai tau eilėraštis“16. Fiksuojama, 
kad dažnai kasdienybėje išpildomi ar pritaikomi tam 
tikri „poetiniai, meniniai modeliai“, imamas „modeliuo
ti elgesys“: „Dirbdamas kokius darbus pradedi galvoti 
apie struktūrinimą kalbos priemonėmis, pradedi pagal 
tai modeliuoti savo elgesį, veiksmus, įsijungia poetinis 
mąstymas [...]. [...] pradedi galvoti, – kaip elgsiuos, kai 
mirs tėvas. [...] tiesiog „literatūriškai“ pradedi mode
liuot savo elgesį“17.

Vartojamos modelio, struktūrinimo, modeliavimo 
sąvokos nurodo, kad Parulskis domėjosi struktūralis
tine mąstymo paradigma. Kiek vėliau svarstydamas 
apie „poeto emigranto paradigmą“, Parulskis pasitel
kia Romanui Jakobsonui priskiriamą „individualaus 
poeto mito“ sampratą18. Kita vertus, modeliavimo 
kaip savikūros pagal tam tikrus modelius samprata 
paradoksaliai koreliuoja su Parulskio pasisakymuose 
itin dažnai aptinkamais romantinės prigimties svars
tymais apie nesuvaržomą kūrėjo „prigimtį“, kūrybos 
kilmę iš „gyvo nervo“, apskritai skeptišką požiūrį į 
struktūralizmą ir literatūros teorijas, kurioms prieš
pastatomas subjektyvumas ir „jautrumas“19. Paruls

daugiaLypė LiteRatūRinė biogRafija: sigito paRuLskio atvejis

18 sigitas parulskis, „poeto emigranto paradigma“, in: Šiaurės Atėnai, 
2000-05-13; nors konkretus jakobsono tekstas nenurodomas, poetas 
greičiausiai remiasi straipsniu „statula poetinėje puškino mitologijoje“ 
(orig. „the statue in pushkin‘s poetic mythology“).

19 „kūrėjo prigimtis revoliucinga, maištaujanti ir nepriklausoma“; 
„kaip aš galiu tamsinti arba šviesinti savo eilėraščio spalvas nemeluo-
damas pats sau ir kitiems“; [kūryboje] „pajusti tikrą skausmą ir tik rą 
džiaugsmą [...]. sakysit, tai jauno įniršėlio balsas, sakysit, bepiga apsi-
putojus rėkti, trypti, griauti, sakysit, destrukcija. [...] daužyt gyvą nervą“; 
„turime s. žuką, k. nastopką, t. venclovą, a. j. greimą, nors vargu 
bau struktūralizmai, froidizmai, jungizmai, mitologizmai besąlygiškai 
įsigalės, nes, operuodami vien tik aukštosios matematikos formulėmis, 
užmiršę paprastą, elementarų aritmetikos veiksmą, greit galime nebe-

14 žr., pvz., sigitas parulskis, aidas marčėnas, „nieko baisaus“, in: Li-
teratūra ir menas, 1995-04-15; aidas marčėnas, sigitas parulskis, „poe-
to oda odinė“, in: aidas marčėnas, Būtieji kartiniai, vilnius: apostrofa, 
2008, p. 345–351.

15 žr., pvz., sigitas parulskis, „dar kartą – laisvės gundymai“, in: 
Pergalė, 1990, nr. 11, p. 103–105; [sigitas parulskis, vanda juknaitė, 
mindaugas kvietkauskas ir kt.], „kur dingo mūsų vertybės“, parengė 
benediktas januševičius, in: Literatūra ir menas, 1999-12-25; [sigitas pa-
rulskis], „kokia kritika Lietuvoje klesti, o kokia skursta ir kodėl“, parengė 
Laima kanopkienė, in: Kultūros barai, 1995, nr. 6, p. 37–41.

16 sigitas parulskis, „apie muiliną liežuvį“, in: Poezijos pavasaris 92, 
vilnius: vaga, 1992, p. 231.

17 sigitas parulskis, aidas marčėnas, „nieko baisaus“, p. 3.

sigitas parulskis. arūno baltėno nuotr.
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kis šias savo nuostatas įvardija kaip maištą prieš su
varžymus, stereotipiją, „jau paruoštą poetinę kalbą“20, 
taip pat ir romantinę poeto sampratą. Tačiau Paruls
kio kūrybos ir literatūrinės biografijos pagrindą suda
ro visi šie lietuvių literatūros lauke tipiški elementai. 
Tai, kad XX a. pabaigos debiutantai siekė atsisakyti 
patetiško kalbėjimo apie literatūrą, kūrėjus, stengėsi 
juos „nužeminti“, subuitinti, mėgavosi ironija ir savi-
ironija, pastebi Loreta Jakonytė21. Tačiau tokie Paruls
kio teiginiai kaip „Rašytojas yra visuotinai garbinama 
ir lygiai taip pat visuotinai neapkenčiama Judo per
sonifikacija“22, ribinių būsenų, kurios pasiekiamos tik 
poetui, sureikšminimas23, leidžia teigti, kad tiesiogiai 
išsakomas atsiribojimas nuo „romantiško poeto“ tėra  
tariamas.

poeto-emigRanto paRadigmos 
aktuaLizacija

Iš visų literatūrinių biografijų ar poetų tapatybės 
modelių Parulskiui labiausiai imponavo vadinamoji 
„poeto emigranto paradigma“. Rašytojas interviu, pa
sisakymuose dažnai pabrėžia tremties, emigracijos, sve
timumo visuomenei pojūtį, XX a. pabaigoje sistemingai 
domisi (recenzuoja, cituoja, mini) ir pozityviai kaip pa
vyzdžius (elgsenos ir kūrybos) traktuoja tokius poetus 
kaip Osipas Mandelštamas, Josifas Brodskis, Tomas 
Venclova, kaip lietuvių kultūros rezistento atvejį nu
rodo Vytautą P. Bložę24. Būti emigrantais, svetimais 
XX a. pabaigoje lietuvių literatūros lauke itin populia
ru. „Dvasinė emigracija“, kitaip tariant, atsiribojimas 
nuo socialinio, politinio ir kitų kontekstų sudarė prieš
priešą socialaus poeto-vedlio literatūrinei biografijai. 
„Dvasinė emigracija“, atsiribojusio, vienišo menininko 
samprata imponuoja ne tik tokiems skirtingų kartų 
poetams kaip Marcelijus Martinaitis25, Nijolė Miliaus
kaitė26, Aidas Marčėnas27, bet ir, pavyzdžiui, filosofui 
Arvydui Šliogeriui: „Visų pirma tai reikalauja papras
čiausios drąsos ir sąmoningo ryžto tapti autsaideriu, 
t. y. savotišku emigrantu ir tremtiniu. Tas tremtinys 

rašo knygas, kurių niekas nepublikuos, [...] žodžiu, jis, 
paklusdamas kūrybiniam impulsui, kuria tik sau, ne
sitikėdamas pripažinimo, šlovės, pagyrų, o dažnai – net 
paprasčiausios užuojautos“28.

Kadangi pasirenkamas poeto-emigranto provaizdis, 
savo biografijoje ieškoma šiam provaizdžiui pagrįsti 
reikiamų faktų. Vienu tokių tampa trauminė tarnavi
mo sovietinėje armijoje patirtis: „nužmoginantis karei
viavimas“ – pirmosios knygos Iš ilgesio visa tai (1990) 
viena pagrindinių temų. Kita biografinė priežastis ir 
kontekstas, aktualizuojantis emigranto modelį – kaimo 
bendruomenės pokyčiai. Parulskis prisistato kaip tas, 
kuris gimė provincijoje, bet kurio gimtinė jau mirusi, 
suniokota. Kaimo ar miestelio peizažų dekonstrukcija, 
šeiminių santykių problematika, žemės darbų bepras
miškumo motyvas – viena centrinių Parulskio esė ir 
poezijos temų. Pavyzdžiui, esė „Apie muiliną liežuvį“ 
pateikiama poetiška gimtinės nykimo panorama29. Kita 
vertus, nykstančio kaimo, prarastos gimtinės, gimtų 
namų topas aptinkamas tiek XX a. pabaigos poezijos, 
tiek prozos tekstuose. Ryškiausiai ši tema aktualizuota 
Juozo Apučio (pvz., novelių rinktinė Gegužė ant nulūžu-
sio beržo, 1986), taip pat Romualdo Granausko prozoje 
(pvz., apsakymas „Duonos valgytojai“, 1975; apysaka 
Gyvenimas po klevu, 1988), iš dalies Bložės, Martinai
čio, Miliauskaitės ir kitų poezijoje.

Dar viena priežastis būti emigrantu – susvetimėji
mas, gyvenimas laikų pabaigoje. Svetimumas aktua-
lizuojamas ir kaip svetimumas tam tikriems kano
niniams autoriams. Šis susvetimėjimas savo ruožtu 
tampa pretekstu teigti, esą „nėra dialogo ir tarp vadi
namų kartų: to, ką rašo jaunimas, vyresnieji nebesu
pranta, o ką šneka pastarieji, jaunimas tarsi nebegirdi. 
Tarsi būtų galutinai nutrūkę kažin kokie bendruomeni
niai ryšiai tarp žmonių, tarp rašytojų [...]. Neturėdami, 
tiksliau, netekę kalbos, mes negalime sugrįžti į mums 
priklausančią būtį [...]. Dabar žodžių pasitraukimo me
tas“30. 1990 m. jaunas poetas net siekia tapatintis su tuo 
metu itin daug simbolinio kapitalo turinčiu cenzūruoja
mo kūrėjo vaizdiniu31.

viRginija cibaRauskė

susigaudyti, kurion pusėn šaknys, o kurion viršūnės. kaip tą veiksmą 
pavadint, jautrumas gal, bet be jo tikrai prasti dalykai dėtųsi“ (sigitas 
parulskis, „dar kartą – laisvės gundymai“, p. 105).

20 sigitas parulskis, „apie muiliną liežuvį“, p. 226–228.
21 Loreta jakonytė, Rašytojo socialumas, vilnius: Lietuvių literatūros 

ir tautosakos institutas, 2005, p. 167.
22 sigitas parulskis, „banginio šonkaulis“, in: Lietuvių rašytojai apie 

kūrybą, sudarė juozas jasaitis, kaunas: vilniaus universitetas, kauno 
humanitarinis fakultetas, 2007, p. 556.

23 „atrodome labai juokingi ir bejėgiški, gal net begėdiški tam tikrų 
normų atžvilgiu“ ir tuo pat metu „mes tiesiog mesijai“ (sigitas parulskis, 
„dar kartą – laisvės gundymai“, p. 103).

24 sigitas parulskis, „dar kartą – laisvės gundymai“, p. 104.
25 marcelijus martinaitis, „metas, kai pranašai pasitraukia“, in: Die-

novidis, 1990-10-26.
26 „dvasingumo vaisiai noksta lėtai“, jurgos ivanauskaitės pokalbis 

su nijole miliauskaite, in: Šiaurės Atėnai, 1990-08-22; taip pat žr. Mo-

teris su lauko gėlėmis: Knyga apie Nijolę Miliauskaitę, sudarė graži-
na Ramoškaitė-gedienė, vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
2003, p. 221.

27 aidas marčėnas, „Liūdna karta“, in: Literatūra ir menas, 1990-
03-24.

28 arvydas šliogeris, „kultūra ir valstybė“, in: arvydas šliogeris, 
Konservatoriaus išpažintys: 1988–1994 metų tekstai, vilnius: pradai, 
1995, p. 42–47.

29 sigitas parulskis, „apie muiliną liežuvį“, p. 226.
30 sigitas parulskis, „tylos teritorija“, in: Metai, 1994, nr. 1, p. 3–4; 

cit. iš: Lietuvių rašytojai apie kūrybą, p. 557–558.
31 „o iš esmės niekas juk ir nepasikeitė – lygiai kaip ir anksčiau, taip 

ir dabar jūs galite be vargo neišleist mano knygų, galite atmesti mano ei-
lėraščius, galite sudarkyti mano straipsnelius, nes taip nuo amžių buvo, 
yra ir bus, nes peri tas, kas tupi, o ne kas skrajoja“ (sigitas parulskis, 
„dar kartą – laisvės gundymai“, p. 104).
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Taigi elementai, kuriais Parulskis užpildo poeto-sve
timo, emigranto modelį, persipynę su vyraujančiomis 
literatūrinėmis temomis, literatūriniais topais ir laiko
tarpio nuotaikomis, kitaip tariant, nuosekliai įsirašo į 
bendrą kontekstą, o ne prieš jį maištauja. Paradoksa
lus ir teiginys, kad tarp poetų kartų ryšiai nutrūkę, nes 
Parulskis praktiškai kiekvieną svarbesnę tezę, nuosta
tą paremia kokiu nors literatūriniu autoritetu, pavyz
džiui, „visas mūsų menas yra rezistencija, atspara, kaip 
sakė Aistis“32, „Osipas Mandelštamas sakė, kad poetas 
visada turi būti truputį emigrantas, nesvarbu, kur jis 
būtų“33 ir pan.

LiteRatūRos seRžantas

Paradoksalu ir tai, kad nors pats Parulskis prisistato 
kaip svetimas, emigrantas, literatūros lauke reiškiasi 
itin intensyviai: dalyvauja Martinaičio vadovaujamame 
literatų būrelyje, mezga ryšius tiek su vyresnės kar
tos poetais (visų pirma su Blože, Sigitu Geda), tiek su 
sąlygiškai tai pačiai kartai priskiriamais poetais, visų 
pirma Marčėnu. Parulskio ir Marčėno bendrystė – ima 
vienas iš kito interviu, komentuoja vienas kito kūrybą, 
vienas kitam dedikuoja eilėraščius, išleidžia bendrą 
rinktinę 50 eilėraščių (1999) – vadinama „dviejų klu
bu“, „kultūros monada“34. Ši draugystė, itin primenanti 
Tomo Venclovos ir Josifo Brodskio poetinę draugystę, 
palengvina įsitvirtinimą literatūros lauke: bendruose 
interviu, taip pat vienas kitam dedikuotuose eilėraš
čiuose poetai patvirtina vienas kito svarbą ir įtvirtina 
vienas kito savivaizdžius.

Būtent Marčėnui priklauso pastaruoju metu su Pa
rulskio vardu siejamas poezijos seržanto vaizdinys: „[...] 
esam seržantai, puskarininkiai (bent jau tie poetai, ku
riuos čia minėsiu), iki karininkų, net iki generolų, ga
lima prisitarnauti, garbingoje ar ne visai garbingoje 
tarnystėje karalienei Kaliopei, – bet ne kiekvienam. 
Kita vertus, nesame ir eiliniai“35. Kariniai laipsniai, 
kuriuos prisiskiria rašytojai, siejami su literatūros lau
ko kovomis. Tai viena iš konceptualių Vakarų Europos 
literatūrinio gyvenimo metaforų36. Marčėnui seržantų 
vaizdinys – visų pirma rangas, nusakantis tuoj po ir iki 

Nepriklausomybės debiutavusių poetų vietą literatūros 
lauke – seržantai nėra karininkai, bet ir ne eiliniai.

Kita vertus, Marčėno pateikta seržanto samprata itin 
skiriasi nuo tos, kurią ji įgijo vėliau. Marčėnas „ser
žantų“ elgsenai nusakyti nevartoja jokių kovingumą, 
aktyvumą reiškiančių epitetų, kaip tik atvirkščiai – ak
centuojamas seržantų „nemokėjimas gyventi“, „nesu
gebėjimas ką kryptingai veikti“, „nebrandumas“, taip 
pat nonkonformistinė laikysena. Nors pristatomos kaip 
neigiamos, iš tiesų šios ypatybės siejamos su poetine 
kokybe, kurią lemia dėl nemokėjimo gyventi atsiran
dantis „savas skausmas ir supratimas“37. Taigi bend-
riausia prasme Marčėnui seržantai – tai visi savaip dėl 
nemokėjimo gyventi kenčiantys poetai-vyrai38, „liūdna 
karta“39, kuriai priskiriami poetai Valdas Daškevičius, 
Liudvikas Jakimavičius, Eugenijus Ališanka, Virgis 
Gasiliūnas ir Parulskis. Tokie kartos bruožai kaip aso
cialumas, antikonformizmas, estetinis maksimalizmas 
neigia sovietų okupacijos metu poetui keltus socialumo 
arba prisitaikymo, taip pat poetinės kalbos paprastumo 
reikalavimus.

Tuo tarpu 1996 m. Jurgio Kunčino tekste „Seržan
tai“ seržantais vadinami poetai, kurie „diktuoja madą“, 
yra aktyvūs ir agresyvūs: „nepaiso autoritetų, buvusių 
laipsnių, drastiškai tyčiojasi iš tautos tėvų bei motinų, 
kedena vaidilutes, negailestingai traukia per dantį ir 
liežuvį dar gyvus klasikus, nekenčia folkloro ir nesuku
ria tautinio epo. Savo posmuose, esė ir kituose žanruose 
seržantai defloruoja moteris, adoruoja WC, tarsi prityrę 
pananatomai naršo po homo sapiens kūno kerteles – 
vargšas E. Mieželaičio „Žmogus“!“40 Kad rašydamas 
apie seržantus Kunčinas visų pirma turi mintyje Pa
rulskį, nurodo frazė „adoruoja wc“ – aliuzija į vieną žy
miausių Parulskio eilėraščių „bjaurumas triumfuoja“41.

Parulskiui seržanto vaizdinys tampa tarsi antrąja 
oda, nors pats Parulskis to kratosi42. Dėmesio verta ir 
tai, kad savivaizdžio centrą sudaręs emigranto, sveti
mo vaizdinys kultūros atminties dalimi netapo. Tai, 
kad Parulskis identifikuojamas kaip seržantas, nulėmė, 
viena vertus, rašytojo noriai viešinama (tiek pokalbiuo
se, tiek kūryboje) patirtis SSRS armijoje. Kita vertus, 
seržanto įvaizdis daliai lauko dalyvių asocijuojasi su 

daugiaLypė LiteRatūRinė biogRafija: sigito paRuLskio atvejis

32 sigitas parulskis, „dar kartą – laisvės gundymai“, p. 104.
33 [sigitas parulskis], „kur dingo mūsų vertybės?“, in: Literatūra ir me-

nas, 1999-12-25.
34 brigita speičytė, „žiemos balsai: poetiniai 1988–2002 metų de-

biutai“, p. 182.
35 aidas marčėnas, „Lietuvių poezijos seržantai“, in: Metmenys, 

1992, nr. 63, p. 9.
36 mikhail gronas, Cognitive Poetics and Cultural Memory, new 

york, London: Routledge, 2011, p. 41.
37 aidas marčėnas, op. cit., p. 13.
38 „ne be reikalo poezija Lietuvoje, antraip negu proza, tampa vis 

labiau vyrų užsiėmimu. nes tai vienišo, užsispyrusio kario darbas, ku-
riam gal jau ne už ilgo bus galima pritaikyti samurajų moralės kodeksą“ 
(aidas marčėnas, op. cit., p. 11). specifiška, kad poeto-kario metafora, 

apskritai militaristinė terminija literatūros lauko gyvenimui nusakyti ak-
tuali iki šiol. pavyzdžiui, viktorija daujotytė poetus Rimvydą stanke-
vičių ir gintarą bleizgį vadina „kariais, kovojančiais už aukštesnę būtį“ 
(viktorija daujotytė, Lašas poezijos, vilnius: tyto alba, 2013, p. 5–7).

39 aidas marčėnas, „Liūdna karta“, in: Literatūra ir menas, 1990-
03-24.

40 jurgis kunčinas, „seržantai“, in: Šiaurės Atėnai, 1996-08-17.
41 sigitas parulskis, Iš ilgesio visa tai, vilnius: vaga, 1990, p. 68.
42 žr., pvz., kaip internetinio portalo g-taskas.lt žurnalistas kreipiasi į 

parulskį: „tavo laikysena, išvaizda, net rašymas turi militaristinio stiliaus 
bruožų. Rodos žodžiai ne parašyti, o iššaudyti su neapykanta“. Rašyto-
jas šią interviu autoriaus prielaidą kategoriškai paneigia („g. interviu: 
sigito parulskio tuštybės ribos“, parengė ovidijus R., in: http://www.g-
taskas.lt/g-interviu-sigito-parulskio-tustybes-ribos, (2016-10-26).
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tariamai maištinga, autoritetų nepaisančia poeto lai
kysena. Pavyzdžiui, pasak Algimanto Bučio, Parulskis 
„reguliariai „daužo“, tarkim, Justiną Marcinkevičių“43. 
Tačiau iš tiesų, be atsiribojimo nuo Marcinkevičiaus44, 
Baltakio ir teiginio, kad Radzevičiaus Priešaušrio vieš-
kelių stilius nebeaktualus, jokių rimtesnių polemikų su 
kanoniniais ar simbolinio kapitalo turinčiais vyresnės 
kartos poetais Parulskis neturėjo.

vietoj išvadų

Lotmano literatūrinės biografijos sampratos produk
tyvumas yra tai, kad literatūrinė biografija suvokia
ma ne kaip kūrėjo psichofizinių ypatybių padarinys, 

o kaip sąmoningas arba intuityvus kokių nors normų, 
savivaizdžių pasirinkimas, numatantis (vėlgi – sąmo
ningą arba intuityvų, tačiau) sistemingą savęs kaip 
kūrėjo formavimo(si) procesą. Rekonstruojant Paruls
kio literatūrinę biografiją, aiškėja esmingas jos nevien
tisumas, prieštaringumas: išsiskiria (sau)atrodymo ir 
buvimo plotmės. Parulskis sau taiko svetimo, emigran
to, nusišalinusio, neviltyje skendinčio ir savo neviltį 
ironizuojančio kūrėjo literatūrinės biografijos modelį. 
Dėl susvetimėjimo su aplinka, vadinamosios dvasinės 
emigracijos kenčia ir Parulskio lyrinis bei esė subjek
tas, tačiau literatūros lauko dalyviai rašytoją regi kaip 
agresyvų ir veiklų literatūros seržantą. Heterogeniškos 
literatūrinės biografijos samprata, skirtingų literatūri
nės biografijos dėmenų išskyrimas gali būti pravartus, 
ypač tiriant sovietų okupacijos periodo lietuvių literatū
ros lauką ir jo daugialypius subjektus.

viRginija cibaRauskė

	

43 algimantas bučys, op. cit., p. 303.
44 žr., pvz., sigitas parulskis, „apie muiliną liežuvį“, p. 226–228.
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pRipažinimo poLitikos paRadoksai

Justinas V. Daugmaudis

Jei norime kalbėti apie pripažinimo politiką, turime ati
duoti duoklę McGillo universiteto profesoriui emeritui 
Charlesui Taylorui ir pradėti nuo jo kultinės 1992 m. 
esė „Pripažinimo politika“1, kuri buvo skaityta, nuskai
tyta ir cituota daugiau nei 12 tūkstančių kartų. 

Vienas esminių Tayloro „Pripažinimo politikos“ tei
ginių yra tas, kad liberalizmas, kuris skelbiasi esąs 
ob jektyvus ir nešališkas, multikultūralizmo sąlygomis 
veikia niveliuojančiai. Šią išvadą Tayloras prieina rem
damasis ganėtinai paprastomis prielaidomis. Pirma, 
pasaulyje nėra vienos bendruomenės vienoje valstybėje. 
Tų bendruomenių yra daug; be to, jos skirtingos ir nepa
našios viena į kitą. Antra, kiekviena bendruomenė vei
kia pagal tam tikrą strategiją, kuria siekiama tą bend-
ruomenę išplėsti ir išlaikyti. Kaip pastebi Tayloras, 
„strategijos, skirtos išlikimui, aktyviai bando sukur
ti bendruomenės narius“2. Tai reiškia, kad tipiškai tų 
bend ruomenių strategijos yra nukreiptos į ateitį – nau
jų narių ugdymą, kalbos, papročių mokymą. Tos stra
tegijos taip pat reikšmingos ir kuriant jau esamiems 
nariams prasminį lauką, kuriame bendruomenės nariai 
gyvena ir žino, kokios yra bendrabūvio taisyklės. Tų da
lykų atėmimas iš bendruomenės pasmerkia ją išnykti. 
Būtent tai liberalizmas ir daro – nekreipia dėmesio į tą 
prasminį lauką, visus laiko vienodais, nematydamas, 
kad jie skiriasi tarpusavyje, nors tie skirtumai patiems 
individams kaip bendruomenės nariams yra svarbūs jų 
tapatybės elementai, mat per tuos skirtumus jie susivo
kia, atpažįsta savireferentinę grupę.

Dar daugiau: visus sulygindamas, liberalizmas it bul
dozeriu sulygina ir sunaikina tam tikros žmonijos da
lies kultūrinį klodą. Bendruomenės kultūra ir papročiai 
yra tos bendruomenės narių gėris, vadinasi – tam tikros 
žmonijos dalies gėris. Leidus išnykti bendruomenei, su
naikinama ne tik ta bendruomenė, bet ir ištisas patir
čių korpusas, iš kurio galėtų pasimokyti kitos bendruo
menės. Tad iš valdžios reikalaujama ne tik užtikrinti 
visiems lygias galimybes dirbti, balsuoti, mokytis, bet 
taip pat suteikti galimybę būti skirtingiems nuo kitų, 

Politinė filosofija

laikytis savo papročių ir panašiai. Kitaip tariant, val
džia turi pripažinti, kad bendruomenių kultūros yra 
skirtingos ir jos turi teisę būti skirtingos. Visi skirtin
gi – visi lygūs.

Taigi Tayloras siekia derinti ir bendruomenių, ir visų 
kitų piliečių lūkesčius, kad būtų sustiprintas socialinis 
stabilumas. Bet čia ir kyla klausimas: ar kitoniškumų 
derinimas visuomet veda į stabilumą, ir jei ne, kiek to 
kitoniškumo gali leisti valstybė? Tayloras to nenurodo. 
Kitas klausimas: ar vien dėl savo kitoniškumo bendruo
menė turi būti saugoma?

Kitą ir turbūt dar stipresnį prieštaravimą Tayloro 
idėjoms išsako Thomas L. Dummas. Gali būti, sako jis, 
kad valstybė leidžia vienoms ar kitoms bendruomenėms 
laikytis savo kultūrų (nesigilinkime, kurioms ir kodėl), 
bet kiek yra pripažįstamas naujumas ir keitimasis? Ar 
nėra taip, klausia jis, kad Tayloras nori užkonservuoti 
kultūras? Juk galima manyti ir yra manoma, kad keiti
masis nebūtinai yra blogis, o Tayloras, sakydamas, kad 
reikia saugoti ir pripažinti kultūras, nieko nesako apie 
jų kaitą. Pačios kultūros nėra statiškos, jos sąveikauja 
viena su kita, perima viena kitos elementus, turtina ir 
modifikuoja save, tad ar jų skirtingumo ir kitoniškumo 
pabrėžimas ir išlaikymas nėra didesnis blogis nei ga
limybė joms bendrauti tarpusavy? Taigi gali būti, kad 
Tayloro kultūrų apsauga nėra pagrįsta. Gal geriau pa
likti viską taip, kaip yra, o ne bandyti ieškoti kultūrų 
kitoniškumo, jų esmių ir jas konservuoti?3

Įdomu tai, kad aptariama diskusija vyko dar 1994 m. 
Ta pati diskusija ir jos argumentai įgyja labai konkretų 
pavidalą XXI a. pirmame dešimtmetyje, kai amerikie
tiškosios liberaliosios kairės atstovai pradeda labai ašt-
riai ir stipriai pasisakyti prieš „kultūrinę apropriaciją“. 
Kultūrinė apropriacija, sako jie, yra mažumų priespau
dos forma, kai iš tos mažumos atimami jos identiteto 
žymenys, kurie tai mažumai esą priklauso kaip inte
lektinė nuosavybė.

Keliais štrichais brūkštelėtas diskursas atrodytų 
maždaug taip: nešiojate afrikietiškais motyvais išmar

2 Ibid., p. 59.
3 thomas L. dumm, „strangers and Liberals“, in: Political Theory, 

1994, t. 22, nr. 1, p. 167–175.

1 charles taylor, Multiculturalism and The Politics of Recognition: 
An Essay, with commentary by amy gutmann, steven c. Rockefeller, 
michael Walzer, susan Wolf, princeton, new jersey: princeton uni-
versity press, 1992.



14 naujasis židinys-aidai  2016  /  7

justinas v. daugmaudis

gintus marškinėlius? O gal atėjote į vakarėlį su irokėzo 
plunksnomis? Esate baltoji mergina ir viešai „tverkina
te“? Repuojate? Vadinasi, esate kultūriškai nejaut rus 
žmogus, norintis atimti iš bendruomenės jos skiriamuo
sius požymius, juos suvulgarinti ir taip tą bendruomenę 
trinate iš būties knygos. Ir priešingai – skirtybės, par
tikuliarumai yra išaukštinami. Esate moteris? Valio! 
Dėl patirtos struktūrinės prievartos jūsų žodžiai tampa 
aukso vertės! Esate juodaodis vyras? Nuostabu! Patyrė
te sisteminę baltų vyrų priespaudą. Būtinai papasako
kite savo istoriją! Esate juodaodė moteris? Ir dar šluba? 
Ir dar lesbietė? Ir dar su trim vaikais!? Mums ekstazė! 
Tai, ką jūs kalbėsite, turi būti iškalta piramidėse atei
ties kartoms!

Turint galvoje, kad praėjusio šimtmečio vidurio li
beralai svajojo sulauksią tokio laiko, kai odos spalva 
ir lytis neturės jokios reikšmės vertinant asmens ar
gumentus, nuopelnus ar gyvenimo nuošales, politinė 
metamorfozė, švelniai tariant, yra įspūdinga. Be to, tai 
sukuria paradoksalią situaciją: kai labai sureikšmina
ma skirtis pagal lytį ar odos spalvą, neišvengiama ir 
tai, kad dalis argumentų, kodėl tai reikia sureikšminti, 
persiklos su rasistų ir seksistų argumentais. Tad judė
jimai, kurie skelbiasi kovoją su tomis blogybėmis, patys 

įtvirtina rasizmą ir seksizmą, legitimuodami seksistų ir 
rasistų kurtas skirtis.

Dummo kritikuotas kultūrinis konservavimas gali 
įgyti ir daugiau pavidalų; tai nėra vien kova su kultū
rine apropriacija. Kitas įdomus to kultūrinio konser
vavimo pavidalas yra „saugi erdvė“ (angl. safe space). 
Saugios erdvės esmė yra ta, kad tai yra tokia erdvė, 
kurioje susirinkusieji gali „jaustis saugūs“ ir „savimi“. 
Ką tai reiškia?

O reiškia tai paprastą dalyką – savisegregaciją, sa
vanoriško geto kūrimą. Ironiška tai, kad tame savano
riškame gete kuo puikiausiai galioja geležinis Michelso 
dėsnis, kuris sako, kad elito valdymas arba oligarchija 
yra neišvengiama bet kokioje – net ir demokratiškiau
sioje – organizacijoje, nes tai kyla iš taktinių ir techni
nių organizacijos poreikių. Būtent todėl ir saugios erd-
vės išsiilgusioje grupėje netrunka susidėlioti socialinė 
hierarchija, atsiranda valdanti klika. Ir kas tuomet? 
Paprasta: tuomet reikia saugios erdvės saugioje erdvė
je. Nesunku sukonstruoti tokią situaciją: pavyzdžiui, 
LGBT grupėje staiga išsiskiria „tik moterims“ (angl. 
only women allowed) grupelė, dar po to „tik juodaodėms 
moterims“ (angl. only black women allowed), toliau dar 
galime smulkinti pagal įgalumą ir kitus kriterijus.

kristina marmokaitė. dialogas. 2015. fotografija
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Kitas aspektas, kuo įdomus toks getas, yra būdas, 
kuriuo įtvirtinama valdžia. Kadangi (akivaizdi) verti
kali hierarchija dažniausiai yra atmetama iš principo, 
deklaruojant, kad „visi yra skirtingi ir lygūs“, susifor
mavusi reali valdymo hierarchija yra paslėpta, o jos 
slaptumą (ir tvirtumą) garantuoja „minkštoji“ vidinė 
cenzūra. O galiausiai, atsidūrus tokiame gete, yra sun
ku pagalvoti, kad be jo galima gyventi. (Kur gi tu dėsies 
be mūsų? Likęs pasaulis yra nesaugi ir baisi erdvė. O tu 
esi mažas, vienišas ir silpnas. Tau mūsų reikia.)

Reikia pažymėti, kad saugios erdvės koncepcija, ly
giai kaip ir kultūrinės apropriacijos sąvoka, neišvengia 
paradokso: pliuralizmo ir multikultūralizmo apologe
tų sukonstruota saugios erdvės koncepcija iš principo 
prieštarauja bet kokioms multikultūralizmo ir pliura
lizmo idėjoms – ji išgrynina, homogenizuoja grupę, už
daro tapatybės kalėjime.

Tad Tayloro pripažinimo koncepcija, kuria bando
ma atrasti kultūrų kitoniškumą ir jį saugoti, nėra be 
priekaištų. Kyla daug kitų neaiškumų, pavyzdžiui, jei 
valdžia saugo ir gina kultūras, tai kokias ir kodėl? Ko
munitarai linksta valdžią apibrėžti kaip arbitrą tarp 
bendruomenių. Bet jeigu iš valdžios reikalaujama sau
goti bendruomenes, tuomet nėra aišku, kokios yra val
džios veiklos ribos.

Visų pirma, jei bendruomenės pačios sąveikauja tar
pusavy, pačios nustato veiklos taisykles, kaip šiame 
paveiksle įsikomponuoja valdžia? Kam ji išvis reikalin
ga? Komunitarai galėtų sakyti, kad valdžia prižiūrėtų, 
kaip vyksta ta sąveika pagal pačių bendruomenių nu
sistatytas taisykles. Bet kyla kita problema: jei viskas 
tinka, tai bet kuri – net ir itin agresyvi – bendruomenė 
yra leistina. Taigi valdžia turėtų ne tik prižiūrėti, bet 

ir reguliuoti, modifikuoti bendruomenių praktikas, at
sižvelgdama į tam tikrą standartą ar normą. Lieka ne
aišku, ar galima ne bendruomenės vertybėmis vertinti 
ir spręsti bendruomenės vidaus problemas, nustatyti 
santykius tarp bendruomenių bei tarp bendruomenės 
ir jos narių? O jei galima, kokios yra tos viršbendruo
meninės vertybės? Kad jos yra ir kad komunitarams jų 
reikia, rodo štai kas: Tayloras aiškiai sako, kad „libera
lizmas negali ir neturėtų reikalauti visiško kultūrinio 
neutralumo. Liberalizmas taip pat yra konkuruojanti 
pasaulėvoka“4. Anot jo, liberalizmas nėra nešališkas, 
jis taip pat paremtas tam tikra gėrio samprata, tad tai 
tokia pati gėrio samprata ir tam tikra bendruomenės 
doktrina paremta teorija kaip ir daugelis kitų teorijų. 
O kaip tada valdžiai išlikti nešališkai, jei visos gėrio 
doktrinos kyla iš konkrečių, savo interesus turinčių 
bendruomenių?

Komunitarizmas, atmetęs teiginį, kad galima susitar
ti dėl teisingumo principų, taip pat ir liberaliąją laisvo 
individo sampratą (komunitarai pabrėžia, kad individo 
gyvenime nepakeičiamą vaidmenį atlieka bendruome
nė ir tik joje jis tampa tikru žmogumi), sukuria tokį 
filosofinį impasse, kad belieka grįžti prie ištakų ir už
duoti klausimą: o ko komunitarai siekia? Gal rūpintis 
žmogumi? Tada būtų galima reziumuoti, kad Tayloro 
pripažinimo koncepcija turi kiek įmanoma sumažinti 
atskirties skausmą. O apie tai taikliai jau yra pasakiu
si filosofė Nida Vasiliauskaitė: „Va taip paprastai: žmo
gus yra skaudanti būtybė, klydo tie, kurie laikė jį dar ir 
mąstančiu. Kam vargintis ir ieškoti argumentų, grįsti 
pozicijas, tikrinti duomenis, analizuoti, interpretuoti, 
kam klausti, kas tikra ir teisinga, jei viso labo pakanka 
surasti, „kur žmogui skauda“5.

pRipažinimo poLitikos paRadoksai

4 charles taylor, op. cit., p. 70.
5 nida vasiliauskaitė, „skausmo politika: ačiū, ne!“, in: www.delfi.

lt, 2015-10-15, in: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/n-vasiliauskaite-
skausmo-politika-aciu-ne.d?id=69270878.
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stokos pozityvumas:  
įvadinės pastabos

Žmogus yra ribota, stokojanti, bet kartu visokeriopos 
pilnatvės siekianti būtybė. Vakarų filosofijos istorijoje 
žmogaus ribotumas, pasireiškiantis įvairiausiais stokos 
pavidalais ir skausmingai kontrastuojantis su mirtin
gajam būdingu būtiškosios pilnatvės ir žemiškų siekių 
išsipildymo troškimu, nuo pat senovės graikų mąsty
tojų laikų buvo suvokiamas kaip esmingiausias žmo
gaus bruožas, atspindintis pačią egzistencinės jo būklės 
esmę. Žmogaus, kaip ribotos būtybės, būtiškąjį pavida
lą, sakytume, patį žmogiškumo kontūrą brėžianti įvai
rios prigimties ir formų stoka buvo apmąstyta jau pačių 
pirmųjų Antikos filosofų, svarsčiusių apie gelminius 
tikrovės ir jos tvarumo pamatus. Remdamiesi graikų 
mąstytojų įžvalgomis ir jas originaliai plėtodami, apie 
stokos prigimtį vaisingai svarstė ir visų vėlesnių epochų 
filosofai, savo veikaluose išryškinę tiek negatyviuosius, 
tiek ir pozityviuosius stokos aspektus.

Kasdieniame gyvenime dažniausiai kreipiame dėme
sį į stokos negatyvumą, jos sąsają su įvairių pavidalų 
blogiu, todėl būtent pozityvieji stokos aspektai, išryš
kinti filosofų darbuose, leidžia pažvelgti į stoką visiškai 
kitomis akimis. Filosofija, atskleisdama stoką ne tik 
kaip neišvengiamą žmogiškosios būklės palydovę, ku
rios akistatoje turėtume rezignuoti ir su kuria privalė
tume tiesiog apsiprasti ar beviltiškai susitaikyti, bet ir 
kaip esminį mūsų žmogiškosios savasties faktorių, for
muojantį pačią mūsų žmogiškumo šerdį ir apibrėžiantį 

pozityviųjų stokos aspektų įžvaLgos 
senovės gRaikų fiLosofijoje

Naglis Kardelis

mus kaip žmogiškas būtybes, leidžia suvokti stoką kaip 
pozityvią prasmę turintį egzistencinį iššūkį, kurio drą
sus priėmimas ir valingas atsakas į jį suteikia progą 
mūsų žmogiškumui pasireikšti kilniausiu ir didžiadva
siškiausiu būdu. Būtent stoka – jei tik apskritai turime 
jėgų priimti ją kaip savo egzistencinę dalią ir absoliučiai 
būtiną mūsų žmogiškosios savasties dalį, nestokodami 
išminties įžvelgti tai, kas stokoje pozityvu, – mus įkve
pia siekti visokeriopos pilnatvės, būtiškojo išsipildymo, 
leidžia geriausiai atskleisti savo žmogiškąjį potencialą 
iki mums, kaip ribotoms žmogiškoms būtybėms, onto
logiškai įmanomos tobulumo ribos.

Šiame straipsnyje, remdamiesi senovės graikų filoso
fijai atstovaujančių mąstytojų įžvalgomis ir kai kuriais 
atvejais jas šiek tiek paplėtodami, sieksime atskleisti, 
kaip stokos tema, būdama viena iš pamatinių Vakarų 
filosofijos temų, skatino mąstyti ne tik apie žmogaus – 
ribotos, mirtingos ir visais atžvilgiais stokojančios bū
tybės – prigimtį bei egzistencinę žmogaus būklę, bet ir 
apie pačios filosofijos tapatybę. Parodyti, kaip antikinių 
mąstytojų veikaluose aptinkamos tiesioginės ir netiesio
ginės nuorodos į pozityviuosius stokos aspektus galėtų 
būti apmąstytos šiuolaikiniuose filosofiniuose konteks
tuose ir papildytos naujais teoriniais niuansais, būtų 
jau atskiro išsamaus tyrimo užduotis. Šiame straips
nyje sieksime tiesiog atkreipti dėmesį į tuos teminius 
senovės graikų filosofijos laukus, kuriuose atrandamos 
didžiųjų Antikos mąstytojų įžvalgos, tiesiogiai ar ne
tiesiogiai susijusios su pozityviaisiais stokos aspektais, 
galėtų būti vertinamos kaip pozityvaus mąstymo apie 
stoką precedentai, kurie privalėtų būti aktualizuojami 
bei toliau plėtojami šiuolaikiniam žmogui ir šiuolaikinei 
visuomenei svarbiomis kryptimis.

Mūsų požiūriu, kūrybingas klasikinės filosofijos re
zultatų apmąstymas šiuolaikinės filosofijos ir mokslo 
perspektyvoje galėtų tapti aktualus ir šių dienų tarp
disciplininiam teoriniam diskursui apie stoką. Labai 
svarbu pabrėžti, kad jau pats dėmesio atkreipimas ne 
į negatyviuosius, kaip buvo įprasta anksčiau, o būtent 
į pozityviuosius stokos aspektus ženklintų ryškų me
todologinį lūžį šiuolaikiniuose tarpdisciplininiuose sto

filosofija

naglis kardelis (g. 1970) – filosofas, filologas, vertėjas, vu fi-
losofijos fakulteto filosofijos istorijos ir logikos katedros docen-
tas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo dar-
buotojas. publikuojamas tekstas yra adaptuota ir kiek trumpinta 
straipsnio versija iš Lietuvos laisvosios rinkos instituto ir Lietu-
vos kultūros tyrimų instituto išleistos rinktinės Stokos reiškinys: 
būtis, žmogus ir bendruomenė (2016). šioje rinktinėje stoka 
nagrinėjama iš skirtingų humanitarinių ir socialinių disciplinų 
perspektyvos, o studijų tikslas – permąstyti fundamentalią sto-
kos prasmę ir aktualizuoti santykį su ja.
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kos tyrimuose. Vaisingi stokos fenomeno tyrimai, kurie 
būtų vainikuojami nebanaliomis ir gerokai gilesnėmis 
teorinėmis išvadomis, mūsų įsitikinimu, yra neįmano
mi be naujų metodologinių prieigų, kurios turėtų for
muotis ne dykoje vietoje, o atsižvelgiant į viso Vakarų 
mąstymo raidą, taigi ir į Vakarų filosofijos istoriją.

Pradžioje mesime žvilgsnį į graikiškąją filosofijos pri
gimties sampratą, kurioje nesunku įžvelgti glaudų sto
kos ryšį su esmingiausia filosofijos savastimi, sakytu
me, pačia graikiškai suvokiamos filosofijos tapatybe ir 
autentiškam filosofiniam mąstymui būdingais bruožais.

stoka iR gRaikiškoji fiLosofijos 
pRigimties sampRata

Siekdami parodyti stokos sąsają su filosofijos prigim
timi bei esme, trumpai aptarsime žodžio „filosofija“ eti
mologiją.

Graikiškas daiktavardis philosophia, davęs pradžią 
naujosiose kalbose, tarp jų ir lietuvių, vartojamam tarp
tautiniam žodžiui, kuriuo įvardijama filosofija, yra pa
darytas iš veiksmažodžio phileō „mėgstu, myliu“ ir daik
tavardžio sophia „išmintis“, tad tiesioginė (pažodinė) 
graikiškojo philosophia reikšmė – „meilė išminčiai“.

Vis dėlto būtų naivu manyti, kad senovės graikai, tar
dami šį žodį, mintyje turėjo tiesiog paprasčiausią žavėji
mąsi išmintimi, įvairiausių išmintingų dalykų, svarsty
mų ar kalbų pomėgį ar išminties meilę pačią savaime. Ką 
konkrečiai žodis philosophia reiškė graikams, patiriame 
skaitydami Platono kūrinius, kuriuose ne kartą akcen
tuojamas ir išsamiai aptariamas skirtumas tarp išmin
ties (gr. sophia) ir meilės išminčiai (gr. philosophia).

Sokrato apologija ir Puota yra tie Platono tekstai, ku
riuose aiškiausiai brėžiama takoskyra tarp išminties, 
kurią turi tik nieko nestokojantys nemirtingi dievai, ir 
meilės išminčiai, kuria turi tenkintis mirtingieji, stoko
jantys dieviškosios išminties pilnatvės. Antai Sokrato 
apologijoje skaitome, kaip bedievyste, jaunuolių tvirki
nimu ir naujų dievybių garbinimu kaltinamas Sokra
tas teigia esąs išmintingas ne kažin kokia didesne nei 
žmogaus (suprask, dieviška) išmintimi, o tik žmogiška 
išmintimi, taigi iš esmės prisipažįsta esąs tik išminties 
mylėtojas, o ne išminčius.

Panašiai tvirtinama ir dialoge Puota, kuriame svars
toma apie pusdievio Eroto – būtybės, tarpinės tarp die
vo ir žmogaus – prigimtį: dievai nusakomi kaip nemir
tingi ir turintys tobulą išmintį, kuri nieko nestokoja, 
žmonės – kaip visiški neišmanėliai, kurių neišmanymas 
toks absoliutus, kad jie net nesuvokia esą visiški neiš
manėliai, o tėvo Ištekliaus (gr. Poros) ir motinos Skur
dybės (gr. Penia) sūnus pusdievis Erotas – kaip būtybė, 
kurios dvasinė būsena įkūnija tarpinę grandį tarp tobu
los išminties ir visiško neišmanymo.

Puotoje Erotas apibūdinamas kaip stokojantis, bet jo 

stoka parodoma kaip nesanti absoliuti: kaip Ištekliaus 
sūnus, Erotas turįs tam tikrą miglotą supratimą apie 
išmintį, todėl gebąs aistringai („erotiškai“) jos siekti, o 
kaip Skurdybės sūnus, jis esąs pasmerktas išminties 
siekti amžinai ir iki galo jos nepasiekti, taigi visada pa
silikti išminties siekimo kelyje ir nuolatinėje – nors ir 
neabsoliučioje – stokos būsenoje. Erotas šiame Platono 
dialoge iškyla kaip kiekvieno tikro filosofo – aistringo 
išminties mylėtojo – prototipas ir etalonas: remiantis 
tokia samprata, filosofai yra daimoniškos (pusdieviš
kos) prigimties būtybės, viena vertus, nusileidžiančios 
tobulai išmintingiems dievams, kurių išmintis nieko 
nestokoja, ir, kita vertus, pranokstančios žmones, ku
rių neišmanymas toks didelis, o išminties stoka – tokia 
absoliuti, kad jie savosios išmanymo stokos net nejaučia 
ir apie ją nieko nenutuokia.

Kitaip tariant, dievai žino – ir žino, kad žino. Pusdie
vis Erotas ir jo dvasiniai įpėdiniai filosofai – įprastus 
žmones gerokai pranokstančios ir, perkeltine prasme 
tariant, pusdieviškos būtybės – turi netobulą, santykinį, 
išmanymą: santykine prasme jie šį tą žino, bet absoliu
čia (tobulo išmanymo prasme) jie nežino – tačiau žino, 
kad nežino (būtent šiame kontekste verta prisiminti 
garsųjį Sokrato posakį „Žinau, kad nieko nežinau“). Visų 
kitų mirtingųjų neišmanymas toks didelis, o išminties 
stoka – tokia absoliuti, kad jie ne tik nieko nežino, bet ir 
nežino, kad nežino. Sakytume, jų stoka tokia didelė, kad 
dėl jos didumo ir absoliutumo net nejuntama.

Platono kūriniuose, ypač Puotoje ir Sokrato apologi-
joje, atskleista graikiškoji filosofijos prigimties sampra
ta yra įdomi keliais atžvilgiais. Pirma, aiškiai mato
me, kad graikiškame žodyje philosophia, reiškiančiame 
meilę išminčiai, esminis semantinis akcentas yra susi
jęs ne su paprasčiausio žavėjimosi išmintimi (jos mė
gimo, mylėjimo ir pan.) pabrėžimu, o su mirtingajam 
būdingos išminties stokos diagnoze.

Antra – ir tai gerokai svarbesnis dalykas – kartu su 
stokos diagnoze akivaizdžiai numanomas ryšys tarp 
(santykinės) stokos ir gebėjimo aistringai siekti (santy
kinai) stokojamo dalyko. Kitaip tariant, be santykinės 
stokos nėra įmanoma jokia aistra, joks aistringas siekis, 
aistringas pomėgis ar aistringa meilė. Vadinasi – čia 
mes galime pratęsti Platono mintį – hipotetiniame pa
saulyje, kuriame nebūtų stokos, labai tikėtina, nebūtų ir 
aistros, aistringos meilės, bet kokio aistringo siekio. Pla
tono Puotoje teigiama, jog tobulą išmintį turintys dievai 
nėra ir negali būti filosofai – išminties mylėtojai, aistrin
gai siekiantys išminties: neįmanoma aistringai mylėti – 
ar net apskritai mylėti ar mėgti – dalyko, kurį jau turi, 
jau esi pasiekęs ir įgijęs (arba turėjai jį iš pat pradžių), 
ypač jei disponuojamą dalyką turi visa apimtimi ir to
bulu būdu, taip, kad net nekyla grėsmė jį prarasti. Taigi 
stoka mums dovanoja aistrą stokojamam dalykui ir aist-
ringą santykinai stokojamo dalyko siekį.

pozityviųjų stokos aspektų įžvaLgos senovės gRaikų fiLosofijoje
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Trečia – ir tai vėlgi ne mažiau svarbu – pats stokos 
pojūtis signalizuoja, kad stoka nėra absoliuti, nes jei 
ji būtų visiška, mes jos net nepajaustume – taip, kaip 
visiškai neišmintingi žmonės nejunta stokojantys iš
minties, ne tik nežinodami to, ko jie nežino, bet ir neži
nodami, kad nežino, kitaip tariant, nenutuokdami apie 
patį savo neišmanymo faktą. Vadinasi, meilė išminčiai 
ne tik išduoda filosofui būdingą išminties stoką, bet ir 
parodo šios stokos santykiškumą, neabsoliutumą, at
skleisdama tam tikros dalinės ar santykinės išminties 
turėjimo faktą: juk net pats pajėgumas išmintį mylėti 
ir aistringai jos siekti parodo ne tik tobulos (absoliučios) 
išminties stoką, bet ir jos poliarinės priešybės – tobulo 
(absoliutaus) neišmintingumo, tobulo (absoliutaus) ne
išmanymo – stoką. Pats vieno ar kito dalyko – ne tik 
išminties – stokos pojūtis mums atskleidžia stokojamo 
dalyko artimumą mūsų prigimčiai ir net tai, kad tam 
tikra santykine prasme mes jau iš anksto turime tai, 
ko stokojame ir ko aistringai siekiame.

Ši santykinės stokos logika yra universali ir gali būti 
apibendrinta daugybei kitų stokos pavidalų bei stoko
jimo kontekstų. Pavyzdžiui, remiantis šia universalia 
santykinės stokos logika, išeitų, kad ir Dievo stoka, ku
rią jaučia aistringai Dievo ieškantis, bet galbūt dar ne
laikantis savęs tvirtai tikinčiu žmogus, liudija ne tik tai, 
kad jis dar nėra Dievo suradęs absoliučia prasme, bet ir 
tai, kad kažin kokia santykine prasme jis Dievą jau yra 
atradęs. Apie tai mąstant neįmanoma neprisiminti vie
nos Blaise’o Pascalio Minčių ištaros, tarsi paties Dievo 
vardu bylojančios Minčių autoriui: „Tu manęs neieško
tum, jei nebūtum radęs“1.

Komediografo Aristofano, vieno iš draminių dialogo 
herojų, lūpomis Puotoje pasakodamas žaviai poetišką, 
nors ir kiek ekscentrišką filosofinį mitą apie biologinių 
lyčių kilmę, Platonas net pačią kūninę aistrą, skirtingos 
ar net tos pačios lyties asmenų juntamą vienų kitiems, 
kildina iš stokojančios, „padalytos“ dabar egzistuojan
čių žmogiškų būtybių prigimties ir aiškina erotinę mei
lę atsiradus dėl kadaise egzistavusių pilnatviškos (ru
tuliškos) formos būtybių „perpjovimo“ perpus: kūninę 
žmonių prigimtį užvaldžiusi erotinė aistra, kaip tei
giama minėtame filosofiniame mite, yra atsiradusi dėl 
pirmapradės ontologinės vienovės, būdingos pirminei 
nepadalytai būtybei, praradimo ir iš šios prarasties – 
sakytume, santykinės ontologinės stokos – kilusio troš
kimo atgauti savo „antrąją pusę“ – prarastą pradinės 
vienoviškos būtybės, iki perpjovimo perpus turėjusios 
nestokiantį – rutuliškai tobulą – pavidalą, dalį2.

Santykinės stokos pasireiškimo algoritmas, kuriuo 
fenomenologiškai aprašomos radikaliai priešingų sto

kos ir pilnatvės polių įtampos ir aistringa jų dialektika, 
Platono yra pateiktas net keliuose temiškai skirtinguose 
filosofiniuose kontekstuose. Nesunku įsitikinti, kad šis 
stokos ir bandymų ją įveikti algoritmas laikomas univer
saliu, apibūdinančiu tiek dvasinį, tiek ir fizinį žmogiškos 
būtybės funkcionavimą. Itin svarbu tai, kad stoka visuo
se Platono pasitelktuose kontekstuose, kuriuose stoko
janti filosofijos prigimtis vaizduojama kaip analogiška 
stokojančiai žmogiškos ar pusdieviškos būtybės prigim
čiai, nėra siejama su kokia nors „nuline“ arba artima 
„nulinei“ visiškos bejėgystės būsena, bet, priešingai, su 
aistringa, energiška, net erotiškai ekspansyvia dvasine 
ar fizine būsena. Būtent tai ir paliudija, kad net pačio
je graikiškojoje filosofijos prigimties sampratoje stoka 
atsiskleidžia ne rezignaciją ir depresiją keliančiu nega
tyviu pavidalu, o kaip pozityvus egzistencinis iššūkis ir 
aistringo dvasinio nuotykio katalizatorius, net kaip tam 
tikra pozityvi gairė, kuri dėl pačios santykinėje stokoje 
esančios pilnatvės liekanos geba nurodyti į tobulą, ne
stokojančią pilnatvę ir atsiskleidžia kaip egzistencinis 
eventualaus stokos įveikimo orientyras.

Pozityvi stokos samprata apibūdina ne tik graikiškąjį 
filosofijos prigimties suvokimą, bet ir, sakytume, visos 
Vakarų civilizacijos, kurios ištakos didžia dalimi yra 
graikiškos, etosą ir iššūkių nebijančios vakarietiškos 
dvasios ekspansyvumą: ten, kur kitų kultūrų atstovai 
įžvelgtų akivaizdų pagrindą nusivilti bei rezignuoti, 
vakariečiai visada mato dvasinio nuotykio galimybę, 
pozityvią egzistencinę ar net eschatologinę vertę turintį 
iššūkį, ugdantį asmens charakterį, auginantį visas dva
sines ir fizines žmogaus jėgas.

Taip pat verta pabrėžti, kad stokos ir pilnatvės di
alektika, kurią rekonstravome remdamiesi graikiško 
daiktavardžio philosophia etimologija, yra implicitinė – 
ją įmanoma įžvelgti tik netiesiogiai, nes minėtame dvi
šakniame žodyje nėra jokios akivaizdžios semantinės 
nuorodos į stoką – nepaisant to, kad tiek pats Platonas, 
tiek ir kiti graikų mąstytojai, filosofavę prieš Platoną 
ir po jo, turėjo gausų stoką eksplicitiškai nusakančių 
sinonimų arsenalą.

Aptarę stokos sąsają su graikiškąja filosofijos prigim
ties samprata, netrukus apibūdinsime stokos ryšį su 
graikų mąstytojų svarstymais apie ribą, individualumą, 
substancinį individą ir individualią substancinę formą.

stoka iR substancinis individas

Žmogaus mirtingumas, būties stoka, negebėjimas pri
lygti dievams tiek tobulumu, tiek dvasinėmis ir fizinė
mis galiomis nuolat pabrėžiami senovės graikų mituose: 

nagLis kaRdeLis

1 blaise pascal, Mintys, iš prancūzų kalbos vertė anicetas tamošaitis, 
vilnius: aidai, 1997, p. 163.

2 plat. Symp. 189c–193d; žr. puikų vytauto ališausko komentarą filo-
sofiniam aristofano mitui lietuviškajame platono Puotos leidime: plato-

nas, Puota, arba Apie meilę, iš graikų kalbos vertė tatjana aleknienė, 
paaiškinimus parašė, bibliografiją ir rodykles sudarė vytautas ališaus-
kas, vilnius: aidai, 2000, p. 134–141.
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juose pasakojama, kaip mirtingieji, nejaučiantys saiko, 
bandantys neteisėtai įveikti ar paneigti savo žmogiškos 
prigimties ribas ir įgyti nemirtingųjų statusą, yra dievų 
negailestingai baudžiami. Daugeliui gerai žinomuose ir 
pasaulinėje literatūroje įvairiai interpretuotuose grai
kų mituose apie Tantalą, Sizifą, Belerofontą, Iksioną ir 
kitus herojus, nepripažinusius savo žmogiškos prigim
ties ribų ir dievų akivaizdoje demonstravusius neleis
tiną įžūlumą (hubris), vaizduojama, kaip saiko nejau
čiantys mirtingieji užsitraukia kerštingų dievų pavydą 
(phthonos) ir jų žiauriai sužlugdomi – priverčiami kęsti 
amžinas fizines ir dvasines kančias, įkinkomi į nesibai
giantį beprasmį darbą, erzinami nerealizuojamomis 
pagundomis, suluošinami, iš jų tyčiojamasi arba jiems 
atimamas protas.

Visų panašių mitų moralas labai paprastas: žmogus 
privalo žinoti savo prigimties ribas ir jų neperžengti; 
žmogaus prigimtis yra kitokia nei dievo ar bet kurios 
kitos būtybės prigimtis, todėl mirtingasis neturėtų vaiz
duotis esąs dievas ir jo vaidinti; tikslo siekimas žmo
gaus gyvenime turi reikštis ne kaip desperatiškas ban
dymas peržengti savo prigimties ribas ir įgyti kurios 
nors kitos – ontologiniu statusu aukštesnės – būtybės 

prigimtį, o iki galo realizuoti savo žmogiškos prigimties 
suteiktą potencialą, nes didžioji žmogiškųjų nesėkmių 
dalis yra susijusi su negebėjimu maksimaliai išnaudo
ti tai, ką teikia pati žmogaus prigimtis. Senovės grai
kai sau patiems ir, be abejo, šių laikų žmonėms galbūt 
pasakytų: nebandykite tapti dievais, bet pagal savo 
pajėgumą ir galimybes pasistenkite tapti geriausiais  
žmonėmis.

Įspūdingi senovės graikų pasiekimai menuose, moks
luose, politikoje, filosofijoje ir kitose veiklos srityse bū
tent ir liudija jų siekį ir neeilinį talentą iki dugno išsem
ti savo žmogiškųjų galimybių šulinį, iki galo realizuoti 
žmogiškosios prigimties suteiktą potencialą. Pernelyg 
nesisielodami, kad nėra dievai, ir beatodairiškai nesi
verždami į dieviškąsias transcendentinės tikrovės erd-
ves religijos, magijos ir mistinių patirčių priemonėmis, 
graikai tikrąjį savo galimybių lauką siejo su daugiau ar 
mažiau sekuliaria imanentine raiškos plotme. Graikų 
orientacija į žmogiškosios prigimties teikiamą poten
cialą ir siekis iki galo išnaudoti šiame pasaulyje atran-
damas galimybes sudarė prielaidas formuotis savitam 
charakteriui, kurio būdingieji bruožai – veržlumas, 
veik  lumas, ekspansyvumas, iniciatyvumas, pomėgis 
varžytis, konkuruoti visose gyvenimo srityse, pagaliau 
pasitikėjimas savimi, kitais žmonėmis ir visu pasauliu, 
nesikišimas į dievų sferą ir santykinis nesidomėjimas 
antgamtiniais dalykais, pasireiškiantis panieka prieta
rams ir nesveikoms iškreipto religingumo formoms.

Tuo metu, kai kitose kultūrose būdavo nuolat pabrė
žiamas žmogaus proto nepajėgumas suvokti dieviškus 
dalykus, senovės graikai dievus ir dieviškumo principą 
apskritai siejo su protingumu, racionalumu, tvarka ir 
kosmine darna, racionaliai grįsdami net patį religinį 
tikėjimą. Senovės graikų orientacija į imanencijos plot-
mę, kitaip tariant, į šį pasaulį ir jo teikiamą šiapusinį 
galimybių lauką, ir beveik metodinis draudimas veržtis 
anapus žmogiškosios prigimties ribų, tarkime, į dieviš
kąją ar demoniškąją sritį, bent iš dalies lėmė įspūdin
gus civilizacinius helenų pasiekimus, sudarančius seku
liarios Vakarų kultūros pamatą.

Verta pabrėžti, kad individo laisvės, atsakomybės, ini
ciatyvumo ir konkurencijos akcentavimas šiuolaikinėje 
Vakarų kultūroje didžia dalimi yra tąsa tų kultūrinių 
nuostatų, kurios susiformavo dar senovės Graikijoje. 
Agonistinis helenų mentalitetas, lėmęs tai, kad graikai 
nuolat pabrėždavo įvairaus pobūdžio varžybų, kovos 
(agono) svarbą visuomenės gyvenimui, pagimdė ne tik 
autorinį stilių literatūroje, konkuruojančių filosofinių 
teorijų ir politinių koncepcijų įvairovę, įžvalgiu strate
giniu mąstymu grįstą savitą karingumo sampratą ir 
kariavimo stilių, sporto fenomeno atsiradimą, pomėgį 
organizuoti muzikos, poezijos ir kitų menų konkursus. 
Nelabai suklystume teigdami, kad vakarietiškojo kapi
talizmo šaknys bent netiesiogine prasme siekia senovės 
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Graikijos agonistinės kultūros dirvą ir nėra tik pro
testantiškojo pasaulėvaizdžio ir darbo etikos pasekmė, 
kaip manė Maxas Weberis.

Kita vertus, netiesiogine prasme būtent senovės grai
kams – Vakarų civilizacijos mokytojams – tenka dalis 
kaltės dėl perdėto šiuolaikinės Vakarų civilizacijos pa
sitikėjimo savimi, jai būdingos kultūrinės arogancijos, 
naivaus kliovimosi mokslo bei technologijų pažanga ir 
vaikiško tikėjimo civilizacijos progresu, radikalios se
kuliarizacijos ir jos nulemto religijos reikšmės nuverti
nimo, gamtos kaip išteklių visumos traktavimo ir eko
loginių planetos problemų. Beje, čia pastebime ironišką 
paradoksą: senovės graikai, suvokę visokeriopą būtiš
kąją žmogaus stoką, būtinybę laikytis žmogiškosios pri
gimties nubrėžtų ribų, visą žmogaus energiją nukreipė 
į imanencijos plotmę, susiejo su žmogiškojo potencialo 
realizavimu šiame pasaulyje, taigi, sakytume, pozity
viai išnaudojo ontologinę žmogaus stoką, tačiau minėtos 
stokos pajungimas veržliai žmogiškajai kūrybai vėliau 
suformavo vakarietiškąjį civilizacijos modelį, pasižy
mintį kitokios prigimties nesaikingumu ir įžūliu stokos 
ignoravimu kitame lygmenyje. Šio paradokso esmę dar 
lakoniškiau galėtume nusakyti taip: žmogaus, suvoku
sio savo ontologinę stoką, veikla buvo nukreipta būtent 
ta vaga, kuri ir nulėmė, kad kaip šios veiklos rezultatas 
atsirado kolektyvinės ontologinės stokos nesuvokianti 
žmonių bendruomenė ir jos sukurta civilizacija, taip pat 
nesuvokianti savosios ontologinės stokos.

Senovės graikai kiekvieną esinį suvokė kaip vienokį 
ar kitokį substancinį individą, apibrėžiamą konkrečios 
substancinės jo formos. Nepripažindami aktualiosios 
begalybės, helenai net ir dievybės neįsivaizdavo kaip 
begalinės, niekaip neapribotos ir neapibrėžtos būties, 
kaip begalinio būties šaltinio, kuris pats savaime netu
rėtų jokio konkretaus substancinio pavidalo, nusakomo 
jį apibrėžiančios substancinės formos. Net ir savuosius 
dievus graikai įsivaizdavo kaip žmones pranokstančias, 
bet vis dėlto ontologine prasme ribotas bei konkrečiai 
substanciškai apibrėžtas, nors ir nemirtingas būtybes: 
būdami nemirtingi, taigi begaliniai laike, helenų dievai, 
skirtingai nei absoliučiai transcendentinis abraomiškų
jų religijų Dievas, nebuvo begaliniai kokybine – begali
nės, substanciškai neapibrėžtos būties – prasme.

Graikų dievų kūniškumas, nuostabiai gražūs plasti
niai jų pavidalai, nepaisant estetinio jų tobulumo, iš
duoda šių antropomorfiškai įsivaizduojamų būtybių 
ontologinį netobulumą bei ribotumą. Jei net dievus, 
helenų supratimu, riboja ir ontologiškai apibrėžia este
tiškai tobulos, bet radikalaus ir absoliutaus ontologinio 
tobulumo stokojančios jų formos, juo labiau tai galioja 

visoms kitoms, dievams neprilygstančioms būtybėms, 
tokioms, kaip žmonės.

Atsižvelgiant į tai, kad realiai egzistuojančiomis grai
kai pripažino tik substancijas, tik konkrečius substanci
nius individus, apibrėžtus juos apibūdinančių substan
cinių formų, o bet kuri substancija tiesiog pagal pačią 
jos apibrėžtį graikų buvo mąstoma kaip ribota, apibrėž
ta ją nusakančios substancinės formos, bet kurį egzis
tuojantį esinį graikai neišvengiamai suvokė kaip stoko
jantį absoliutaus ontologinio tobulumo, kaip vienu ar 
kitu atžvilgiu netobulą.

Vadinasi, graikų požiūriu, būti būtybe – tolygu būti 
netobulam, ir šis netobulumas nebuvo suvokiamas kaip 
nulemtas, tarkime, moralinio tos būtybės netobulumo 
ar kokių kitų defektų, susijusių su tam tikromis kontin
gentiškomis aplinkybėmis, priklausančiomis nuo pačios 
būtybės pasirinkimų bei elgesio, o buvo laikomas nu
lemtu ontologiškai, kylančiu iš pačios prigimties, bū
dingos tai būtybei, ir apspręstu ontologinio ribotumo, 
susijusio su pačią substancinę būtybės formą apibrė
žiančiomis ribomis3.

Kitaip tariant, substancinis mūsų, ribotų ir stoko
jančių būtybių, individualumas ontologine prasme yra 
„perkamas“ mūsų būtiškojo netobulumo kaina – arba, 
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dar kitaip pasakant, mums, kaip baigtinėms ribotoms 
būtybėms, būdingas netobulumas, kurio neįmanoma 
įveikti nei moralinėmis pastangomis, nei jokiomis ki
tomis nuo mūsų pačių priklausančiomis priemonėmis, 
yra kaina, kurią mokame už savo substancinį individua-
lumą, už gebėjimą būti konkrečiu substanciniu indivi
du, konkrečia substanciškai individualia būtybe – ir net 
realiai (aktualiai) egzistuojančia būtybe apskritai (nes, 
kaip minėjome, graikų supratimu, aktualiai egzistuoja 
tik substanciniai individai), o ne, tarkime, kokia nors 
kūno ir kraujo neturinčia logine abstraktybe.

Tik transcendentinis abraomiškųjų religijų (judaiz
mo, krikščionybės ir islamo) Dievas, būdamas begalinis 
Būties šaltinis, tikinčiųjų suvokiamas kaip savyje talpi
nantis visas įmanomas būties ir substancinio individu
alumo galimybes – taip pat ir kiekvieną iš mūsų, kaip 
kūrinį, dieviškojo valios akto dėka iškeltą į aktualią 
būtį iš begalinio Būties šaltinio, slepiančio visas įma
nomas būties galimybes, tuo pat metu neprarasdamas 
savo dieviškosios tapatybės ir gebėjimo išlikti Asmeniu, 
o visos kitos būtybės – realios ar mitologinės (antai to
kios, kaip antropomorfiniai graikų dievai) – yra neiš
vengiamai ontologine prasme ribotos (konkrečiai subs
tanciškai apibrėžtos) ir stokojančios tik Dievui būdingo 
absoliutaus ontologinio tobulumo.

Buvimas konkrečiu kontingentišku substanciniu in
dividu nesuderinamas su galimybe būti bet kuriuo kitu 
kontingentišku substanciniu individu: antai būdamas 
žmogumi nepajėgiu tuo pat metu būti medžiu, arkliu 
ar liūtu – taip pat, kaip anie, išlikdami savimi, nepa
jėgia būti žmogumi. Net Dzeusas, išlikdamas Dzeusu, 
nepajėgtų – jei tik iš tiesų egzistuotų – tuo pat metu būti 
dar ir Apolonu ar Hermiu, kaip ir šie, išlikdami savimi, 
nepajėgtų tuo pat metu būti dar ir Dzeusu.

Vadinasi, kiekvienas kontingentiškas (šiuo metu eg
zistuojantis, bet galintis ir neegzistuoti, t. y. neturintis 
savyje pačiame savosios būties pagrindo) substancinis 
individas yra neišvengiamai stokojantis tos būties pil
natvės, kurią turi tik Dievas.

Bet į šią niekaip nepanaikinamą ontologinę stoką ga
lime pažvelgti ir pozityviai: nuostabus Dievo sukurtų 
būtybių grožis yra nulemtas jų formų – konkrečių subs
tancinių formų, o jokia forma nėra įmanoma be formą 
apibrėžiančios ribos – tiek jusliškai regimos erdvinės 
paviršiaus ribos, skiriančios substanciškai individua
lios būtybės kūną nuo išorės, tiek jusliškai neregimos, 
bet protu mąstomos abstrakčios ribos, kokybine prasme 
atskiriančios vieną substanciją nuo kitos. Net ir graikų 
dievai, savo plastinius pavidalus „apreiškiantys“ nuos
tabaus grožio graikų skulptūrose, yra estetiškai tobuli 
tik dėl to, kad jie nėra tobuli absoliučia ontologine pras
me – tiksliau tariant, jie nebūtų ontologiškai tobuli, jei 
egzistuotų.

Galimybė būti tik savimi, o ne kuo nors kitu ar net 

visomis būtybėmis iš karto, kaip ir galimybė būti tik 
pasaulio dalimi, o ne visu pasauliu iš karto, pagaliau ga
limybė anapus savęs atrasti tikrą išorę, kuri nėra tavo 
paties minčių ar veiksmų rezultatas, – visa tai yra on
tologiškai stokojančios Dievo sukurtos kontingentiškos 
būtybės, kitaip tariant, kiekvieno iš mūsų, privilegija. 
Ontologinė ribotos ir baigtinės būtybės stoka yra didelė 
dovana, jei tik mokame ją suvokti, įvertinti ir gebame ja 
džiaugtis. Senovės graikai net patį žmogaus mirtingu
mą suvokė kaip jam skirtą dovaną ir privilegiją: helenų 
mitologijoje esama istorijų, kuriose vaizduojami nemir
tingi herojai, kurie trokšta, bet nepajėgia numirti, o vė
liau priima išmelstą mirtį kaip dievų jiems skirtą nuos
tabią dovaną. Panašiai ir krikščionys savo silpnumą, 
be jokios abejonės, kylantį iš visoms kontingentiškoms 
būtybėms būdingos ontologinės stokos, bet dar labiau 
išryškintą tam tikro Dievo sprendimo, suvokia kaip pri
vilegiją – didžią dovaną ir progą siekti šventumo.

Dar ikisokratinio laikotarpio graikų mąstytojai kon
krečių substancinių individų būtį susiejo su riba, kurią 
mąstė kaip būtiškąjį būtybės, iškeltos iš nerealizuotų 
būties galimybių chaoso, kontūrą, suteikiantį tai būtybei 
jai būdingą būtiškąją formą, kitaip tariant, substancinį 
individualumą. Antai Mileto mąstytojas Anaksimandras 
minėjo apeironą4 (gr. apeiron – „neapibrėžtybė; beribiš
kumas“) – chaotišką visų būties galimybių vandenyną, 
kuriam sąveikaujant su riba (gr. peras, peirar) kyla visos 
aktualiai egzistuojančios būtybės: galbūt Anaksiman
dras įsivaizdavo, kad riba, lyg kokios žirklės „iškirpda
ma“ iš chaotiškos apeirono terpės vieno ar kito pavidalo 
būtiškąjį kontūrą, kartu apriboja apeironą, kaip poten
cialios būties begalybę, sakytume, sumažindama ją iki 
konkretaus baigtinio skaičiaus – konkretaus būtiškojo 
pavidalo, konkrečios substancijos, kuri būtent apeirono 
apribojimo dėka pradeda egzistuoti aktualiai.

Vėliau Platonas, savo didžiajame veikale Valstybė 
gėrio idėją apibūdindamas kaip esančią „anapus subs
tancijos“, „anapus esmės“, kitaip tariant, anapus subs
tanciškai apribotos ir substanciškai individualios būties 
(epekeina tēs ousias5), šią ontologiškai viršiausią idėją iš 
esmės suvokia (nors ir nepasako to eksplicitiškai) kaip 
begalinės Tobulybės (o kartu – ir kaip begalinės, subs
tanciškai neapribotos Būties) šaltinį: iš jo, Tobulybei 
„atkrintant“ į santykinį netobulumą (vienokią ar kito
kią Tobulybės stoką), arba, kitaip tariant, substanciš
kai neapribotai Būčiai – į vienokį ar kitokį substancinį 
individualumą, nusakomą konkrečios substancinį indi
vidą apibūdinančios esmės (gr. ousia), t. y. palyginti su 
begaliniu Būties šaltiniu, į santykinę nebūtį (vienokią 
ar kitokią begalinės Būties stoką), ir atsiranda visos 
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mūsų pasaulyje egzistuojančios būtybės, kurių kiekvie
na, palyginti su aukščiausia gėrio idėja, yra ontologiš
kai stokojanti.

Akivaizdu, kad jei platoniškąją gėrio idėją interpre
tuosime būtent taip, nesunkiai pastebėsime, jog nuo 
tokios gėrio sampratos, susiformavusios dar ikikrikš
čioniškoje eroje, iki krikščioniškosios filosofinės Dievo, 
kaip begalinio Būties šaltinio (taip Dievą aiškino šv. To
mas Akvinietis), sampratos jau tik vienas ar du minties 
žingsniai.

Aptarę stokos sąsają su graikiškąja substancinio indi
vido samprata, pereisime prie pavyzdžių, atskleidžian
čių, kaip stoka buvo mąstoma kosmologiniuose ir teleo
loginiuose senovės graikų filosofijos kontekstuose.

pozityvieji kosmoLoginiai iR 
teLeoLoginiai stokos aspektai

Senovės graikų mąstytojai, ypač ikisokratinio laiko
tarpio filosofai, taip pat Platonas ir Aristotelis, ne tik 
apie paskirą ribotą būtybę – žmogų, pusdievį ar visaga
lybės stokojantį pagonišką dievą, bet ir apie visą kosmą 
mąstė jam būdingo stokojimo bei stokos ir pilnatvės dia-
lektikos požiūriu.

Herakleitas, vienas iškiliausių ikisokratinio laikotar
pio mąstytojų, visą tikrovę, visą fenomeninį jos daugį 
laikė vieno universalaus prado – dieviškos visa api
mančios, persmelkiančios ir kildinančios logo ugnies – 
apraiškomis: nuovoki dieviška ugnis, tuo pat metu 
materia li ir ideali (arba, dar tiksliau tariant, pranoks
tanti tiek materialumą patį savaime, tiek idealumą patį 
savaime, tiek ir pačią materialumo ir idealumo skirtį), 
Efeso filosofo buvo laikoma pulsuojančia jai būdingu rit-
mu, paklūstančia joje pačioje imanentiškai glūdinčiam 
saikui, pakylančia ir atslūgstančia šėlstančios ugninės 
jūros vandenimis. Ši ugnis buvo įsivaizduojama kaip 
gyva būtybė, jaučianti alkį (materialaus bei dvasinio 
maisto stoką) ir sotį, sakytume, pulsuojanti stokos ir 
pilnio rit mu, kurį steigia imanentiniu saiko principu 
grįsta neatšaukiama loginė ugnies prigimtis.

Ugnies pajėgumas viską deginti, visas fenomenines 
savo pačios apraiškas redukuojant iki savęs pačios kaip 
galutinio pamato, „subendravardiklinančio“ bet kokius 
fenomenų skirtumus, Herakleito įvardijamas tuo pačiu 
graikišku veiksmažodžiu, kuris reiškia ir gebėjimą su
vokti protu, pagauti mintimi: gr. katalambanein reiškia 
ir „nutverti, pagriebti (darant staigų judesį iš viršaus 
žemyn), apimti, užgožti“, ir „nuteisti, sunaikinti“, ir „su
vokti“ (panašiai ir daiktavardis katalēpsis, padarytas iš 
minėto veiksmažodžio, reiškia ne tik pagriebimą, paga
vimą, nuteisimą, sunaikinimą, bet ir suvokimą (t. y. pa
gavimą mintimi – proto pagavą). Panašiai kaip įprasta 
žmogiškoji nuovoka, pagaunanti dalykų sąsajas, susieja 
juos į konceptualiai rišlų visetą ir tokiu būdu „naikina“ 

jų skirtumus konceptualaus bendravardiklinimo jude
siu, taip ir dieviškoji logo ugnis, materialioje plotmėje 
pasireiškianti kaip fizinės ugnies šėlsmas, skirtingus 
dalykus paverčiantis tos pačios prigimties liepsnomis 
bei pelenais, idealioje plotmėje reiškiasi kaip skirtingus 
dalykus mintimi aprėpiančio (skirtybes susiejančio, su
rišančio) dieviškojo mąstymo alsavimas. 

Kiek išplėtodami Herakleito mintį galėtume pasaky
ti: kadangi ugnis yra tam tikros prigimties mąstymas, 
o mąstymas – tam tikros prigimties ugnis, pačiu mąs
tymo judesiu mes – kaip ir pati kosminė logo ugnis, be 
kita ko, besireiškianti ir per mūsų mąstymą, – neiš
vengiamai „deginame“ tam tikros prigimties dalykus ir 
tam tikros rūšies antjuslinę „medžiagą“, nors to ir ne
patiriame įprastu fiziniu būdu, jusliškai, o savo ruožtu 
jusliškai regėdami fizinės ugnies šėlsmą, tos pačios pri
gimties pelenais verčiantį juslinių fenomenų skirtybes, 
galime būti tikri, kad netiesiogiai dalyvaujame mums 
nesuvokiamo ugninio dieviškojo mąstymo misterijo
je. Tiek dieviškojo logo ugniai, tiek žmogaus mąstymo 
ugniai, kuri yra tos pačios logo ugnies atmaina ir atvaiz
das, būdinga kataleptinė („griebiančioji, stveriančioji“) 
pagava bei šios pagavos galia, apie kurią, sekdami He
rakleitu, vėliau išsamiai svarstė filosofai stoikai, gali 
būti siejama su visoms mąstančioms – dieviškoms ir 
žmogiškoms – būtybėms būdingu proto alkiu, kuris yra 
ne kas kita kaip smalsumas, o šį galima įvardyti kaip 
vieną iš dvasinio alkio pavidalų.

Vadinasi, sekdami herakleitiškąja dieviškos logo 
ugnies samprata ir galbūt ją šiek tiek išplėsdami, gali
me teigti, kad žmogiškasis smalsumas, domėjimasis pa
sauliu ir noras jį tyrinėti, vis naujų įspūdžių troškimas 
bei siekis mintimi aprėpti pačius skirtingiausius da
lykus, mintimi juos subendravardiklinant ir susiejant 
į rišlų, koceptualiai darnų pasaulėvaizdį, kyla iš tam 
tikros rūšies stokos arba pats ją tiesiogiai įkūnija. Ki
taip tariant, be stokos nebūtų įmanomas nei fizinis bei 
dvasinis dieviškosios logo ugnies „rajumas“, nei žmo
nėms, kurių protai, sakytume, yra tos kosminės ugnies 
kibirkštys, būdingas smalsumas ir pasaulio pažinimo 
siekis. Tai nepaprastai svarbus pozityvusis stokos as
pektas, įžvelgtas dar senovės graikų. 

Kartu būtina pabrėžti, kad ši stoka nėra dieviškajai 
logo ugniai primesta iš išorės, kaip kažin koks neišven
giamas blogis, nes, pasak Herakleito, nėra nieko, kas 
egzistuotų anapus ugnies ir nebūtų iš jos kilę bei jos 
persmelkta: dieviškosios logo ugnies alkanumas, kaip 
ir noras šį alkį įveikti, nėra ugniai niekieno primestas 
iš išorės – jis yra imanentiškas ugniai, kyla iš jos pri
gimties ir, galėtume net pasakyti, yra ugniai mielas, 
nes jai patinka kartais būti alkanai, o kartais – sočiai, 
o smagiausia justi savąją dinamiką ir savąjį energišku
mą, savuosius pulsavimus, susijusius su ritmingais, pa
gal imanentinį saiką vykstančiais perėjimais nuo alkio 
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prie soties ir, priešingai, nuo soties prie alkio. Būtent 
ši paslaptinga stoka, kuri dieviškajai logo ugniai nėra 
primesta iš išorės ir kurios prigimtis yra tuo pat metu 
fizinė ir dvasinė, juslinė ir antjuslinė, apreiškia ugniai 
būdingą vidinę dinaminę struktūrą, liudijamą džiaugs
mingų ugnies, savaisiais virsmais patenkinančios jai 
mielą alkį, pulsavimų, o kartu – ritmiškai kintančių 
ugninės stichijos būsenų įvairovę bei saikui paklūstan
čio šios stichijos kismo potencijas. Ši ugniai būdinga 
stoka yra iš tiesų dieviškai įstabi – pasakyti, kad ji turi 
pozityvų aspektą, būtų tikrai per maža. 

Žmogiškąjį smalsumą ir iš jo kylantį pažinimo 
džiaugsmą, taip pat dvasinį malonumą, jaučiamą pa
tiriant savosios minties gyvastį bei ritmingą pulsavi
mą, reikėtų sieti būtent su šia dieviškajai logo ugniai 
imanentiškai būdinga stoka: panašiai kaip logo ugnis 
džiaugiasi tiek savo alkiu bei sotimi, tiek ir dinamišku 
apetityviu veržimusi nuo alkio prie soties ir nuo soties 
prie alkio, taip ir smalsus žmogaus protas džiaugiasi ne 
tik pažinimo rezultatu (sakytume, smalsumo sotimi) ar 
pažinimo procesu (perėjimu iš smalsumo alkio būsenos 
į smalsumo soties būseną), bet ir pačia dar nepažinta 
paslaptimi, kaip iššūkiu pažinimui, kitaip tariant, pačia 
smalsumo alkio būsena. Žmogui patinka ir būti įgijus 

tam tikrą pažinimą, ir būti pažinimo kelyje, ir turėti 
prieš akis vienokią ar kitokią dar nepažintą paslaptį 
kaip masalą alkanam protui, nes gyventi pasaulyje, ku
riame viskas jau pažinta, būtų labai nuobodu.

Šią situaciją gražiai iliustruoja pavyzdys, paimtas iš 
šiuolaikinės filosofijos konteksto: vienas recenzentas 
dienraštyje Le Monde išspausdintame savo atsiliepime 
apie Emmanuelio Lévino Etiką ir begalybę prisipažino 
jaučiąs pavydą tiems, kurie šio filosofo dar nėra skaitę, 
nes jų laukiąs malonumas atrasti jo įžvalgų pasaulį6. 
Vadinasi, galime teigti, kad iš dvasinio stokojimo kylan
tis filosofinis alkis bei sielos apetitas gali būti ne mažiau 
mielas nei filosofinės soties (juo labiau persisotinimo 
filosofija) būsena. Tą patį atskleidžia ir kiek banales
nis juslių plotmės pavyzdys: mums patinka ne tik būti 
fiziškai sotiems ir ne tik sotintis gardžiu maistu, pama
žu pereinant nuo alkio prie soties, bet ir paprasčiausiai 
jausti alkį, kaip soties stoką, jei tik šis nesuteikia fizinių 
kančių, nes būtent alkis kelia apetitą, o apetito turėjimo 
jausmas jau pats savaime yra mielas. Beje, lotyniškas 
daiktavardis appetitus, iš kurio kilo apetitą reiškiantis 
tarptautinis žodis, vartojamas ir lietuvių kalboje, yra su
darytas iš priešdėlio ad- ir veiksmažodžio petere „siekti, 
lėkti, veržtis“ (plg. tos pačios šaknies gr. petomai „skren
du“): sakytume, ne tik fizinis, bet ir bet kokios kitos rū
šies apetitas, kaip ir jį atitinkantis siekimas, veržlumas 
bei polėkis, atskleidžia, išryškina ar net apskritai pada
ro įmanomą mūsų prigimties dinamiškumą, kurio sto
kodami būtume tingios, vangios, inertiškos, polėkio sto
kojančios būtybės. Kitą pozityvųjį stokos aspektą, nors 
ir išreikštą ne taip tiesiogiai, kaip Herakleito ištarose, 
įžvelgiame Demokrito, kito ikisokratinio laikotarpio filo
sofo, svarstymuose apie būtį, nebūtį ir fenomeninę tikro
vę. Kritikuodamas parmenidiškąją tapačios sau, tobulos 
(taigi nieko nestokojančios), nejudančios ir kokybiniu at
žvilgiu niekaip nekintančios rutuliškos būties sampratą, 
taip pat Parmenido teiginį, jog egzistuoja tik ši tobula 
būtis, o nebūties apskritai nėra, Demokritas su būtimi 
tapatino atomus – absoliučiai kietas neperpjaunamas 
daleles, atomus skiriančią tuštumą laikė nebūtimi, o lai
kinus atomų derinius – atsirandančias, tam tikrą laiką 
tveriančias ir išsisklaidančias atomų konfigūracijas – 
aiškino kaip fenomeninės prigimties apraiškas.

Ši atomistinė tikrovės traktuotė, be kita ko, labai įdo
mi tuo, kad ontologinei nebūčiai atstovaujanti tuštuma 
(gr. to kenon), kurią bent netiesiogiai galėtume sieti 
su stoka, suvokdami tuštumą kaip atomų nebuvimą – 
„stoką“ – tam tikroje vietoje, apreiškia tam tikrą demo
kritiškai interpretuojamos nebūties pozityvumą: juk 

pozityviųjų stokos aspektų įžvaLgos senovės gRaikų fiLosofijoje

6 „Lévinas yra iš tų autorių, kuriuos taip mėgstame, kad pavydime 
tiems, kurie dar nėra jo skaitę ir kurių dar laukia malonumas jį atrasti“ 
(emmanuelis Lévinas, Etika ir begalybė: Pokalbiai su Philippe’u Nemo, 
iš prancūzų kalbos vertė arūnas sverdiolas, vilnius: baltos lankos, 
1994, reklama antroje viršelio pusėje).dalia juodakytė. olimpo puota iii. 2012. šilkografija
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jei nebūtų atomus skiriančios tuštumos, jie būtų tar
tum statiškai įmūryti lyg kokioje betono sienoje ar at
siskleistų kaip absoliučiai inertiškas sulipusių daiktan 
dalelių konglomeratas, o negalėdami judėti jie negalėtų 
sudaryti atomų konfigūracijų, dėl to fenomenų – ir, aki
vaizdu, paties fenomeninio daugio, pačios fenomeninės 
pasaulio įvairovės – egzistavimas pasaulyje būtų neį
manomas. Kitaip tariant, jei nebūtų ontologinei nebū
čiai atstovaujančios tuštumos, kaip atomų „stokos“ tam 
tikrose erdvės vietose, negalėtų susidaryti jokie laikini 
fenomeninės prigimties atomų deriniai, taigi būtų neį
manoma ir žmogaus juslėms bei protui atsiverianti įsta
bi fenomeninė pasaulio įvairovė. Remiantis atomistine 
tikrovės samprata, būtina pripažinti, kad absoliučiai 
būtina (kartu ir pakankama) fenomenų egzistavimo 
(tiksliau tariant, jų reiškimosi) sąlyga yra tiek pačių 
atomų, atstovaujančių būčiai, tiek tuštumos, atstovau
jančios nebūčiai, egzistavimas.

Šia proga verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad įvairių 
vienaip ar kitaip su nebūtimi susijusių stokos pavida
lų – tuštumos, erdvinio tarpo, neužpildyto ploto, taip pat 
pauzės (kaip laikinio tarpo) – svarbos suvokimą liudija 
ne tik teoriniai senovės graikų mąstytojų tekstai, bet ir 
pats helenų menas – tiek literatūros, tiek vaizduojamo
jo meno bei architektūros kūriniai, pasižymintys formos 
taupumu, neretai rafinuotu minimalistiniu skoniu, ne
perkrautumu detalėmis, itin saikingu dekoratyviųjų 
elementų panaudojimu, tobula kompozicija, kurioje iš
radingai derinami užpildyti (kompozicine prasme „so
tūs“) ir neužpildyti (kompozicine prasme stokojantys, 
„alkani“) meninės erdvės ar plokštumos plotai.

Platono, klasikiniam senovės graikų filosofijos laiko
tarpiui atstovaujančio iškiliausio helenų mąstytojo, teks
tuose taip pat aptinkame nemažai vaisingų bandymų te
mizuoti stoką ir įžvelgti pozityviuosius stokos aspektus.

Visų pirma, ontologiškai traktuotiną santykinį stokos 
pozityvumą regime platoniškojoje dalyvavimo, arba me
teksės (gr. methexis – „dalyvavimas, dalies turėjimas, 
(ko nors) turėjimas kartu su (kuo kitu); buvimas kartu 
su (kuo kitu)“), teorijoje: pasak Platono, laikini, nuolat 
kintantys šio pasaulio daiktai, neturėdami savo netobu
los būties šaltinio savyje pačiuose, apskritai egzistuoja 
tik todėl, kad turi dalį, t. y. „dalyvauja“ (gr. metekhousi) 
tobuloje amžinų idėjų būtyje. Kintančio pasaulio daiktų 
ontologinio statuso reliatyvumas atsiskleidžia juos pa
lyginant, viena vertus, su tobulomis idėjomis, atstovau
jančiomis tobulai Būčiai (to on, ta onta), ir, kita vertus, 
su absoliučia nebūtimi (to mē on), t. y. loginiu niekiu: 
dalyvaudami tobuloje idėjų būtyje, t. y. turėdami tam 
tikrą jos dalį, kintančio pasaulio daiktai turi galimybę 
bent netobulai – ir apskritai – egzistuoti, tačiau jiems 
esmingai trūksta būtiškojo idėjų intensyvumo ir idėjų 
būties tobulumo.

Kitaip tariant, kintantys šio pasaulio daiktai „stoko

ja“ tobulos idėjų būties būtent tuo laipsniu, kuriuo vis 
dėlto nepajėgia dalyvauti idėjų būtyje, nors, kita vertus, 
tam tikru laipsniu bei atžvilgiu joje vis dėlto dalyvauja 
(nes jei visiškai nedalyvautų, tada apskritai negalėtų 
egzistuoti): tobulos idėjų Būties (to on) atžvilgiu kintan
čio pasaulio daiktai atsiskleidžia kaip ne-Būtis (to ouk 
on) – kaip ne-Būtis vien kontradiktorine, o ne kontra
rine (radikalios poliarinės opozicijos) prasme. Tačiau, 
užimdami, sakytume, tarpinę poziciją tarp tikrosios 
Būties ir visiškos nebūties (loginio niekio), kintančio pa
saulio daiktai atsiskleidžia kaip palyginti būtiški visiš
kos nebūties (loginio niekio, to mē on) atžvilgiu: nors ir 
būdami ne-Būtis (to ouk on) tobulos idėjų Būties atžvil
giu, kintančio pasaulio daiktai atsiskleidžia ir kaip ne-
nebūtis visiškos nebūties atžvilgiu, absoliutaus loginio 
niekio akistatoje. Galėtume net pasakyti, kad, palyginti 
su visiška nebūtimi, kintančio pasaulio daiktai apsireiš
kia kaip būtiškai pilnatviški, o pati nebūtis (loginis nie
kis) savo ruožtu „stokoja“ kintančio pasaulio daiktams 
būdingo būtiškojo intensyvumo bei ontologinio statuso.

Jei, pasitelkę dažnai naudojamą analogiją, kintančio 
pasaulio daiktus, paimtus kaip visumą, įsivaizduotu
me kaip stiklinę, maždaug iki pusės pripildytą būties 
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vandens, tobulos idėjų Būties (sakytume, kupinai skli
dinos stiklinės) atžvilgiu ji atrodytų kaip pusiau tuščia, 
o visiškos nebūties (lyg visiškai tuščios stiklinės) atžvil
giu – kaip pusiau pilna. Tad įprasti kintančio pasaulio 
daiktai, Platono suvokimu, apreiškia įstabią stokos ir 
pilnatvės dialektiką, patys būdami grynosios būties ir 
grynosios nebūties dialektinių įtampų centre: jie tuo pat 
metu yra ir ontologiškai „pilni“, ir ontologiškai „tušti“, 
ontologiškai stokojantys.

Kiek išplėtodami paties Platono samprotavimus apie 
dalyvavimo prigimtį galėtume pasakyti, kad be stokos 
apskritai nebūtų bet kokio (ne tik ontologinio) dalyvavi
mo bei dalijimosi: išskyrus tuos radikalius atvejus, kai 
dalijantis įgyjama ne dalis to daikto, kuriuo dalijamasi, 
o jis visas, dalijimasis numano tam tikros integralios 
visumos laužymą į fragmeniškas dalis, taigi pradinės 
visumos fragmentaciją, trupinimą, kai dalydamiesi su 
kitu mes atsilaužiame dalį nuo tos visumos, kurią turi 
kitas, ir savo ruožtu atlaužiame kitam dalį nuo tos vi
sumos, kurią turime patys. Dalydamiesi su kitu mes 
beveik neišvengiamai prarandame dalį savęs, bet kar
tu dovanai įgyjame dalį kito. Dalijimosi rezultatas yra 
tai, kad, dalydamiesi ir netekdami tam tikros savo pa
čių – ar net savęs pačių – dalies, pradedame stokoti tos 
visumos, kurią, kaip nuosavą visumą, patys turėjome 
prieš dalijimosi veiksmo pradžią, bet mainais įgyjame 
dalį kieno nors kito turėtos visumos, tad, įgiję tam tikrą 
svetimos visumos dalį, mes įveikiame radikalią stoką 
būtent šios svetimos visumos atžvilgiu. Tą patį gali
ma pasakyti ir apie kitą, besidalijantį su mumis savą
ja visuma, kurios integralumą, turėtą prieš dalijimosi 
veiksmo pradžią, jis praranda mainais už tą dalį, kurią, 
kaip egzistencinės patirties fragmentą, „atsilaužia“ nuo 
mūsų turėtos visumos.

Kai kuo nors dalijamės su kitu, tiek mūsų stoka, tiek 
pilnatvė tampa santykinė ir abipusė, o kai kiekvienas 
savąją visumą pasilaikome tik sau, tiek mūsų pilnatvė, 
tiek ir stoka pasilieka absoliuti, nes kiekvienas liekame 
su savąja visuma, sau patiems būdinga pilnatve, abso
liučiai stokodami kito.

Beje, kaip minėjome, esama atvejų, kai dalijantis tam 
tikrais dalykais besidalijantys įgyja ne fragmentiškas 
vieno ar kito dalyko, kaip visumos, dalis, sakytume, 
laužomos duonos, kuria dalijamasi, trupinius, o visą 
dalyką, kaip visumą. Tai būdinga dalijimuisi informa
cija, kuri, jei tik iki galo adresato suvokiama ir daliji
mosi metu paties besidalijančiojo nepamirštama, nėra 
prarandama, ir – sakramentinių krikščionybės slėpinių 
kontekste – dalijimuisi šv. Mišių metu konsekruota 
duona ir vynu, kurie, pavirtę Kristaus kūnu ir krauju, 
išlaiko viso Kristaus kūno ir viso Kristaus kraujo integ-
ralumą kiekviename konsekruotos duonos trupinyje ir 
kiekviename konsekruoto vyno lašelyje, dėl to šv. Ko
munijos slėpinio dalyviai pajėgia dalytis visu Kristaus 

kūnu ir visu Kristaus krauju, o ne kokia nors mažesne 
už visumą kūno ar kraujo dalimi.

Vėlyvajame dialoge Timajas filosofinio mito forma 
pateiktoje kosmologinės tikrovės vizijoje aukščiausiojo 
dievo – demiurgo – sukurtas pasaulis yra nusakomas 
kaip pagimdytasis dievas, protingas kosminis gyvū
nas, pagaliau kaip visata, visybė (to pan), talpinanti 
savyje visus kitus gyvus ir negyvus esinius. Kosmas 
nusakomas kaip erdvėje ir laike gyvuojanti uždara to
bula sistema, anapus kurios nėra nei jokio kito pasau
lio, nei jokios kitos erdvės ar kito laiko apskritai. Nors 
kosmas – demiurgo pagimdytasis dievas – filosofiniame 
Timajo mite7 vaizduojamas kaip nieko nestokojantis, 
visiškai autarkiškas ir laimingas būtent dėl absoliučios 
savo pilnatvės, absoliutaus nestokojimo (arba – kiek 
pretenzingai pasakant – absoliutaus stokos stokojimo), 
procesams, vykstantiems šio kosminio gyvūno viduje, 
būdingi iš esmės tie patys stokos ir pilnio, alkio ir soties 
ritmai, kaip ir Herakleito ištarose aprašytai dieviškajai 
logo ugniai: mite teigiama, kad visus veiksmus ir kęs
mus kosmas atlieka savyje pačiame, nieko nepriimda
mas iš išorės (kurios, tiesą sakant, erdvėlaikine prasme 
net nėra) į vidų ir nieko nepašalindamas iš vidaus į iš
orę, bet, kadangi šis kosminis gyvūnas yra ne kas kita, 
kaip pasaulis, kuriame visi gyvename, aptikdami jame 
gausybę stokos apraiškų, stoką bei perviršį Platonas 
priskiria paskiroms kosmo dalims ir visų pirma kon
krečioms būtybėms, egzistuojančioms kosmo viduje ir 
mažesnėms už kosmą, kaip visumą.

Nors pats kosmas, kaip visuma, vaizduojamas nepa
tiriantis nei stokos, nei perviršio, o veikiau, sakytume, 
tobulą „nulinio“ – visiškai išlyginto – balanso būseną, 
kurią, nepaisant to, galima apibūdinti kaip šio pagim
dytojo dievo patiriamos laimės pilnatvę, paskiroms kos
mo viduje tveriančioms būtybėms tenka susidurti tiek 
su perviršio, tiek ir su stokos apraiškomis.

Itin originali Platono, pasakojančio šį filosofinį mitą, 
mintis yra ta, kad kosmas, kuriame yra tiek tobulų, tiek 
netobulų, tiek apskritai skirtingo tobulumo laispnio bū
tybių, yra, kaip visuma, labiau tobulas už kosmą, kurio 
viduje egzistuotų tik tobulos (arba vienodo tobulumo 
laipsnio) būtybės. Kitaip sakant, kosmo tobulumą le
mia ne tik pačių jo dalių kokybė, bet ir sisteminė kosmo, 
kaip hierarchiškai sutvarkytos visumos, įvairovė, kuri 
neformaliu ir nebanaliu pavidalu įmanoma tik tada, kai 
paskiros kosmo dalys yra įvairios ne tik kiekybiškai, bet 
ir kokybiškai, be kita ko, viena nuo kitos esmingai besi
skirdamos ir joms būdingu tobulumo laipsniu.

Vadinasi, būtent kai kurioms paskiroms kosmo da
lims būdinga stoka – visų pirma santykinė tobulumo 
stoka – lemia didesnį viso kosmo, kaip visumos, tobulu
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7 platonas, Timajas. Kritijas, iš graikų kalbos vertė, įvadą ir paaiškini-
mus parašė naglis kardelis, vilnius: aidai, 1995.
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mą, kuris nebūtų pasiektas, jei kai kurios kosmo dalys 
nebūtų stokojančios tobulumo arba jo stokotų vienodai. 
Jei šį dalyką aiškintume žvelgdami iš kitos pusės, gry
nai teleologiškai, galėtume pasakyti, kad pats ontolo
ginis imperatyvas kosmui, kaip visumai, būti tobulam, 
lemia būtinybę atsirasti didesnę įvairovę kuriančioms 
netobulumo saloms kosmo viduje, taigi ir skirtingiems 
stokos, būdingos paskirų kosme tveriančių būtybių eg
zistencijai, pavidalams8.

Dialoge Timajas pateikta skirtingo tobulumo laips
nių būtybių, gyvuojančių kosmo viduje, hierarchijos 
samprata, leidžianti bent iš dalies pateisinti ontologi
nės bei kosmologinės prigimties blogį, vėliau buvo vai
singai panaudota filosofiškai ir teologiškai grindžiamos 
teodicėjos sistemose. Beje, verta atkreipti dėmesį į tai, 
kad kitame originaliame blogio prigimties aiškinime, 
kurį randame Plotino ir ypač šv. Augustino veikaluo
se, blogis taip pat siejamas su stoka: traktuojant blogį 
kaip gėrio trūkumą (privatio boni), iš blogio, sakytume, 
atimamas jo ontologinis substanciškumas – blogis tarsi 
netenka didžiosios dalies būtiškojo svarumo ir egzisten
cinio grėsmingumo.

Aristotelio filosofijoje ne tik stokos tematika iškyla 
daugybe skirtingų pavidalų, bet ir pati stokos (gr. sterē-
sis „stoka, stokojimas, stygius, trūkumas“) sąvoka pra
dedama vartoti kaip gerokai preciziškiau apibrėžtas 
techninis filosofijos terminas. Stagiriečio mąstyme sto
ka mąstoma visų pirma kaip tam tikros rūšies tobulumą 
įkūnijančio etalono neatitikimas: jei šį etaloną įsivaiz
duotume kaip ilgio etaloną – kaip tam tikrą etaloninio 
ilgio liniuotę, tai tam tikrą stoką patiriantis dalykas 
savo ruožtu galėtų būti suvokiamas kaip trumpesnis 
ilgis, „netraukiantis“ iki etaloninio ilgio, nes iki tobulu
mo jam „trūksta“ tam tikros etaloninio ilgio dalies (plg. 
semantinį ryšį tarp lietuviškų žodžių „trūkumas“, „trū
kis“, „trūkti“ ir „traukti“, taip pat tipologiškai analogiš
ką sąsają tarp angliško būdvardžio short „trumpas“ ir 
daiktavardžio shortage „trūkumas, stygius“).

Nors labai įdomūs ir tie konkretūs bei temiškai įvai
rūs stokos apibūdinimai, Aristotelio pateikiami ekspli
kuotu ir išplėtotu pavidalu tuose filosofiniuose konteks
tuose, kuriuose stoką įvardijantis terminas minimas 
tiesiogiai (deja, trumpame straipsnyje neturime gali
mybės aptarti šių gausių pavyzdžių), vis dėlto, mūsų 
požiūriu, konceptualiąja prasme dar įdomesni yra tie 
atvejai, kuriuose stoka atsiskleidžia netiesiogiai ir, sa
kytume, neįkyriai.

Be jokios abejonės, stoka šiuo neįkyriu ir netiesiogi
niu pavidalu Aristotelio filosofijoje įdomiausiai pasiro
do galimybės, arba potencijos (gr. dunamis), ir veikimo, 
arba akto (gr. energeia), kaip dviejų entelechinę (į tikslo 
siekimą nukreiptą) substancijos raidą apibūdinančių 

poliariškai skirtingų taškų – pradžios taško, iš kurio 
grynosios galimybės pavidalu „išrieda“ dar teleologiš
kai nerealizuotos substancijos embrionas, ir pabaigos 
taško, žyminčio visiškai realizuotos, maksimaliai ener
giškos, ontologine prasme „veikiančios“ substancijos 
raidos tikslą, – ontologinėje įtampoje. Kiekviena subs
tancija tol, kol dar nėra pasiekusi savojo teleologinio 
išsipildymo, yra daugiau ar mažiau stokojanti tos to
bulumo pilnatvės, kurį įkūnija maksimaliai energiškas 
visiškai realizuotos prigimties taškas. Substancija, kaip 
pradiniame jos raidos taške slypinti grynoji galimybė, 
kaip dar net nepradėtų realizuoti potencijų embrionas, 
savojo raidos tikslo (telos) atžvilgiu yra stokojanti mak
simaliai, tačiau ir bet kuriame kitame į galutinį tikslą 
nukreiptos raidos taške besirealizuojanti substancija 
yra patirianti didesnę ar mažesnę stoką. Kitaip tariant, 
substancijai būdingas stokojimo laipsnis Aristotelio su
vokiamas kaip atvirkščiai proporcingas jos teleologinio 
išsipildymo (teleologinės realizacijos) laipsniui, o pats 
substancinio individo tobulėjimas mąstomas kaip ban
dymas įveikti tam tikrą stoką – sakytume, tam tikrą 
trūkumą, skiriantį substanciją nuo galutinio raidos taš
ko, žyminčio visišką substancijos prigimties išsipildy
mą, tam tikrą dar nenueitą ilgio atkarpą, kurios „trūks
ta“ iki etaloninės liniuotės ilgio.

Šioje sampratoje svarbiausia tai, kad save realizuojan
tis substancinis individas Aristotelio suvokiamas kaip 
tiesiog paprasčiausiai „atsiimantis“ iš pasaulio tai, kas 
jam, kaip tam tikros prigimties substancijai, teisėtai pri
klauso pagal jo prigimtį, o ne užkariaujantis kažin kokias 
svetimas, jam nepriklausančias ontologines teritorijas: 
negebėjimas pasiekti finalinę savo galimybių ribą – ar 
net nenoras apskritai jos siekti – substanciniam indivi
dui reikštų savosios prigimties išdavystę ir didžiausią 
įmanomą jo nedorumo laipsnį. Antai dirvon kritusi ir 
pradėjusi leisti šaknis gilė Stagiriečio būtų traktuojama 
kaip tiesiog „atsiimanti“ iš pasaulio jai pagal prigimtį 
priklausantį ontologinį didingo išsikerojusio ąžuolo sta
tusą, o tobulėjantis jaunas žmogus – „atsiimantis“ iš pa
saulio tai, kas jam priklauso pagal jo prigimtinio talento 
mastą. Nuolatinis savosios stokos mąstymas galutinio 
realizuojamo tikslo, nusakančio prigimtinių substanci
nio individo galimybių ribas, akivaizdoje yra labai įkve
piantis, egzistenciškai tonizuojantis ar net iššūkio pavi
dalu iškylantis kaip didingas ontologinės savirealizacijos  
imperatyvas.

Aristoteliškoji „aukso vidurio“ (khrusoun meson), su
vokiamo etine ar kokia kita prasme, samprata taip pat 
labai įdomiai – bet ir vėl tik netiesiogiai – siejasi su sto
ka: remiantis šia samprata, bet kurios dorybės (aretē) 
būseną galima lokalizuoti kaip įsivaizduojamą tašką 
tiesėje, jungiančioje nedorybes įkūnijančių poliarinių 
priešybių taškus. Pavyzdžiui, drąsa Aristotelio įsivaiz
duojama kaip taškas, įkūnijantis aukso vidurį tarp po

nagLis kaRdeLis

8 Ibid., p. 81.
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liariškai priešingų bailumo (drąsos su trūkumu, t. y. 
drąsos su stoka) ir įžūlumo (drąsos su perviršiu) taš
kų. Paradoksalu, bet aukso vidurio taške lokalizuota 
drąsa taip pat gali būti mąstoma negatyviai, kaip tam 
tikru atžvilgiu stokojanti – ir stokojanti dvejopai: mat 
ji, išsilaikydama auksiniame pusiausvyros taške, viena 
vertus, stokoja drąsos stokojimo, o kita vertus – stokoja 
drąsos perviršio. Tą patį galima pasakyti ir apie kitas 
dorybes, Aristotelio nagrinėjamas pasitelkiant aukso vi
durio sąvoką: žvelgiant aristoteliškai, kiekviena dorybė 
yra ne tik vienokia ar kitokia pozityvi etinė duotis, bet 
ir negatyviai nusakomas „trūkumo trūkumas“ ar „sto
kos stoka“.

Apžvelgę kosmologiniuose ir teleologiniuose senovės 
graikų filosofijos kontekstuose išryškėjančius pozityviuo
sius stokos aspektus, esame pasirengę visus ligšiolinius 
savo svarstymus apie stoką susieti su klausimu, kiek po
zityvi visais įmanomais būdais jaučiamos stokos patir
tis ir pozityvus mąstymas apie įvairius stokos pavidalus 
galėtų atsiskleisti kaip svarbūs šiuolaikiniam žmogui.

Pamėginti atsakyti į šį klausimą įmanoma tik pažvel
gus į stokos fenomeną iš laisvės perspektyvos – maksi
maliai laisvo žmogaus akimis.

stoka iR Laisvė: vietoj išvadų

Pateiktieji pozityviųjų stokos aspektų, atsiskleidžian
čių senovės graikų filosofijoje, pavyzdžiai parodo, kad 
stoka – tai absoliučiai būtina mūsų individualumo, 
mūsų fizinio bei dvasinio veržlumo, mūsų egzistenci
nio „apetito“, mūsų gebėjimo džiaugtis ne tik jau nea
titikimas: tobulumu, bet ir pačiu tobulumo geismu bei 
valingu troškimu siekti tobulumo – ir kartu lyg kil
ni avantiūra intriguojančiu tobulėjimo procesu, kuris 
neretai mielesnis už jau realizuotą tobulėjimo tikslą,  
sąlyga.

Stoka galų gale yra net ir mūsų laisvės sąlyga – ir 
juo didesnė mūsų laisvė, juo didesnė ir mūsų stoka: juk 
mūsų laisvę apibūdina visų įmanomų mūsų pasirinki
mų skaičius. Begalinės laisvės atveju šis pasirinkimų 
skaičius taip pat yra begalinis – kaip ir begalinis laisvės 
laipsnių skaičius hipotetinėje mechaninėje sistemoje. 
Turėdami begalinę laisvę mes pradiniame savo egzis
tencijos taške, kuriame renkamės iš begalinio skaičiaus 
galimų savo gyvenimo variantų, visus juos turime prieš 
akis kaip nerealizuotas galimybes – kiekvieną iš jų kaip 
vienas ar kitas hipotetiškai realizuotas tikslas mūsų 
lakioje vaizduotėje atitinka galutinis mūsų teleologinio 
išsipildymo taškas.

Būdami begalinės laisvės būseną atitinkančioje eg
zistencinių pasirinkimų starto pozicijoje, stovėdami 
visų įmanomų realizuoti, bet dar nerealizuotų galimy
bių akivaizdoje, mes tuo pat metu stokojame begalinio 
skaičiaus jau realizuotų gyvenimo tikslų, tų nesuskai
čiuojamų teleologinio išsipildymo variantų, apie kuriuos 
mums kužda mūsų vaizduotė, projektuojanti mūsų eg
zistenciją į ateitį, ir kurių siekti mus gundo šiuos ga
lutinius tikslus bei teleologinio išsipildymo variantus 
atitinkančios pasirinkimo galimybės – ir net atsidūrę 
finaliniame vieno ar kito gyvenimo tikslo pasiekimo taš
ke, esame priversti atminti, kad pasiekėme tik vieną 
tikslą iš begalinės jų gausybės, ir vėl stokodami visų 
įmanomų teleologinio išsipildymo variantų, atitinkan
čių įmanomas realizuoti galimybes, išskyrus tą vienin
telį variantą, kurį jau realizavome, būdami pasirinkę jį  
laisva valia.

Bet ar privalome dėl to jausti kartėlį, juo labiau ar 
turime, vengdami Buridano asilo dilemų ir frustraci
jos, jaučiamos mąstant apie begalinį nerealizuotų ga
limybių skaičių, atsisakyti laisvės? Vergovė visada blo
gesnė už laisvę – tiek etiniu, tiek ontologiniu atžvilgiu, 
o vergovei būdingas stokojimas, nors ir visiškai kitokios 
prigimties, yra visada ydingesnis ir baisesnis už visus 
begalinius laisvėje patiriamos stokos pavidalus.

O pasilikdami laisvės teritorijoje privalome atminti, 
kad už buvimą laisviems, už gyvenimą laisvėje ir už 
neaprėpiamą laisvų pasirinkimų įvairovę, be kita ko, 
turime būti dėkingi ir stokai...dalia juodakytė. olimpo puota vi. 2012. šilkografija 	
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apie jausmų politiką

TOMAS DAUGIRDAS

Politika postmoderniame pasaulyje 
tampa vis labiau „populistine“, – Lie
tuva čia anaiptol ne išimtis. Pažvelgus 
į pastarųjų metų virsmus matyti, kad 
mūsų šalyje politika yra tapusi nepa
tenkintųjų ar nepasitenkinimo jaus
mų politika. Politikai daugiausia dė
mesio kreipia ne į bendrąjį gėrį ir ne 
į valstybės suverenumą, net ne į gerą 
valdymą, o į blogas (ar geras) žmonių 
jausenas, jų liūdesį, nusivylimą ir ne
laimingumą. Proto politiką beveik vi
siškai yra pakeitusi jausmų politika, 
siekianti kurti palaimintos būklės gy
venimą. Lietuviškojo politinio populiz
mo pagrindinis bruožas yra palaimą 
teikianti politika.

Modernioje epochoje, kurios aiškiau
sia pradžia yra Prancūzijos revoliuci
ja, politika siejama su proto veikimu, 
o jos tikslai – su protingu visuomenės 
ir valstybės sutvarkymu. Modernios 
epochos politikos trūkumai ir stokos 
buvo pajausti XX a. pradžioje, kai buvo 
suvokiama jausmų ar net tam tikros, į 
religinę panašios mistikos svarba. Abu 
baisiausi amžiaus režimai, bolševikinis 
ir nacionalsocialistinis, politiką statė 
ant jausminių ir mistinių vaizdinių, po
litinę praktiką paversdami pseudosa
kraliniais ritualais. Proto ir racionalios 
pasaulio santvarkos idėjos po didžiųjų 
karų buvo veikiausiai paskutinis ryš
kiausias moderniosios epochos atodū
sis. Vis daugiau kalbama apie jausmų, 
paslapties ar net tam tik ro religingu
mo svarbą politikoje. Štai Alvydas Jo
kubaitis straipsnyje „Politika ir mis
tika“ kritikuoja liberalųjį protu grįstą 
politinį nešališkumo principą ir moks
lu grįstą „techninį“ visuomenės ir vals
tybės valdymą, tam priešpriešindamas 
klasikinę politikos sampratą: „Klasi
kiniai politikos filosofai rūpinosi pilie

čių sielos reikalais, manydami, kad bū
tent jie stipriausiai sąlygoja politinio 
gyvenimo kokybę. Modernieji politikos 
filosofai mąsto kitaip – jie politinį gy
venimą siūlo keisti taip, kaip keičia
mi kiti žmonių sukurti mechanizmai“ 
(Politologija, 2010, Nr. 2). Pažvelgę į 
dabarties politinę praktiką nesunkiai 
įsitikinsime, kad tokia moderni politi
nė tikrovė – jau praeitis, ir ją pakeitė 
ne „sielų“, o „jausmų politika“. Šiuo
laikiniai politikos teoretikai yra vie
šosios erdvės specialistai, kurie pata
ria, kaip vienas ar kitas politikų žodis, 
veiksmas ar sprendimas paliečia žmo
nių jausmus, kokias jų jausmines reak
cijas sukelia. Ši praktika tiek pat toli 
nuo rūpesčio žmonių sielos reikalais, 
kaip ir nuo rūpesčio valstybės mecha
nizmo sutvarkymu. Moderniąją epo
chą šiandien jau imame prisiminti su 
nostalgija. Ypač mes Lietuvoje, kurios 
politiniame gyvenime modernybė tetu
rėjo iškreiptus totalitarizmo pavidalus.

Paskutiniai rinkimai Lietuvoje at
skleidė, kad politika vis mažiau turi 
reikalų su protu ir vis daugiau – su 
jausmais. Maža to, politikos sfera per
pinama su pseudoreliginiais mistiniais 
jausmais. Tai, ką beveik prieš šimtme
tį taikė totalitariniai režimai, tampa ir 
demokratinės valstybės kasdienybe. 
Iki šiol tai neatrodė labai pavojinga, 
nes jausmų buvimas politikoje buvo 
suvokiamas kaip tam 
tik ra protingos politikos 
amalgama. Dabar jaus
mų politika išstumia pro
tingą politiką į veiksmų, 
tikslų bei visuomenės lū
kesčių paraštes. Politi
nė sfera tampa pseudo
sakraliąja, o politikai – į 
dievybes panašiomis bū

tybėmis, į kurias nukreipiami žmonių 
asmeninės laimės ir geros jausenos 
lūkesčiai. Iš politinių sprendimų tiki
masi paguodos, kurią anksčiau, nese
kuliarizuotoje visuomenėje žmonėms 
suteikdavo Dievas.

Vis daugiau kalbama apie tai, kad 
žmonės Lietuvoje jaučiasi nuliūdę ir 
nelaimingi. Ši būklė net neaiškinama 
visuomenės atitolimu nuo Dievo, ku
ris galėtų suteikti tvirčiausią paguodą. 
Dėmesys nukreipiamas į politikus. Pa
vyzdžiui, jie kaltinami tuo, kad nėra ar 
nebuvę „socialiai jautrūs“, todėl ir ne
surinkę rinkėjų balsų. Politinės politi
kų deklaracijos ir diskusijos dažniau
siai sukosi aplink žmonių jausenas ir 
asmeninius lūkesčius bei siekė juos at
liepti, stengiantis pašalinti betarpiškai 
išgyvenamus nesmagumus. Žmonėms 
nepatinka eilės poliklinikose? Panai
kinsime eiles. Jei tai sukels sveikatos 
priežiūros kokybės ir kitų problemų, 
tai gal ir nieko tokio, nes žmonės to iš 
karto nepajus. Visus ketverius metus 
buvo kompensuojamos pensijos, orien
tuojantis į didelės visuomenės grupės 
labiau jausminės nei finansinės būk-
lės gerinimą.

Politikai ieško įvairiausių būdų, 
kaip labiausiai užganėdinti žmonių 
jausmus ir kritikuoja oponentus, ku
rie elgiasi kitaip. Politika vis labiau 
tampa pažadu pasiekti tokią būklę, 

kai žmonės emociškai 
bus laimingi ir patenkin
ti gyvenimu. Krikščionis 
sakytų, kad tokios būklės 
šiame gyvenime pasiek
ti neįmanoma. Nieka
da negalėsime ilgą laiką 
jaustis visiškai laimingi, 
nes gyvendami netobula
me pasaulyje ir būdami 

akademybė
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netobuli patys, nuolat jausime stoką. 
Laimingi galime tapti vien tada, kai 
gyvenimo laimę atsiesime nuo savo 
netarpiškų jausmų ir išgyvenimų, ją 
susiesime su savo sielos lūkesčiais, ge
bėjimu tobulėti ar padaryti gerą darbą 
artimam savo, net jei tai veda į nepa
togias ir blogas būsenas ir jausenas. 
Laimė krikščioniui visada labiau susi
jusi su protu, jo laisve ir protingais pa
sirinkimais nei su jausmais.

Socialinių problemų Lietuvoje yra 
daug. Esama šeimų ar vienišų žmo
nių, kurie gyvena vargingai ir kuriems 
reikia padėti. Tačiau vargingas gyve
nimas ir nuskriaustumo ar nelaimin
gumo jausmas nėra tiesiogiai susiję. 
Didžiausias šiandienos varguolis Lie
tuvoje yra gana pasiturintis, jei jo gy
venimą lygintume su daugumos žmo
nių gyvenimu Lietuvoje kad ir prieš 
du šimtus metų. Sunkus darbas, var
gani rūbai, skurdžios sanitarinės sąly
gos, dažnas alkis, nuolatinės ir negy
domos ligos, trumpa gyvenimo trukmė 
ir kitos negandos buvo to gyvenimo 
kasdienybė. Šiuo metu esama ir tokių 
žmonių ar grupių, nemaža dalis jų į 
tokią padėtį patenka dėl alkoholio, ar
timųjų abejingumo, dalis – veikiausiai 
ir dėl iš gyvenimo vėžių išmušusių as
meninių negandų. Jei toks žmogus ar 
šeima randa ryšį su valstybės ar vi
suomenininkų socialine ir kita rūpy
ba, jis, nors ir vargingai, gali verstis. 
Kitas klausimas – kaip jis jaučiasi. 

Krikščionis manys, kad šis pasaulis 
suteikia daug daugiau progų jaustis 
blogai nei gerai. Didelė dalis žmogaus 
gyvenimo lūkesčių niekada neišsipil
do. Pavyzdžiui, jaunystėje kas nors 
svajojo atrasti naują gyvūnų rūšį, už
kariauti Arkties vandenyną, o dirba 
specialistu Maisto ir veterinarijos tar
nybos rajoniniame padalinyje. Kas 
nors kitas tikėjosi įsukti verslą, ku
ris atneštų didelius pinigus, o sėdi iki 
ausų paskendęs skolose, ir priverstas 
iš paskutiniųjų suktis paprasto vady
bininko darbe. Nekalbant apie lūžius 
ir griūtis asmeniniuose santykiuose, 
nesklandumus santykiuose su šeimos 
nariais. Kiekvienas gali papasako

ti gausybę tokių pavyzdžių. Daugelio 
žmonių asmeniniai lūkesčiai yra suby
rėję į šipulius, jausmai sudaužyti, o jie 
patys likę net ne prie suskilusios gel
dos, o su aliumininiu šaukštu. 

Krikščionis sakys, kad tokia būse
na yra veikiau normali ir ji neturėtų 
skatinti žmones jaustis beviltiškai. 
Prigimtinė nuodėmė, pasaulio neto
bulumas lemia tai, kad žmonių pla
nai nueina vėjais, jų viltys sudūžta 
ir jie nuolat gyvenime jaučia jausmų 
ir gėrybių stoką. Kiekvieną akimir
ką kasdieniame gyvenime gali įvykti 
nemalonių ir netikėtų atsitiktinumų: 
avarija skubant į susitikimą, trauma 
paslydus ant pirmojo ledo, atleidimas 
iš darbo mažinant darbuotojų skaičių 
ir panašiai. Krikščionis stebisi ne tiek 
šiais atsitiktinumais, kiek Viešpaties 
sukurtu pasauliu, jo protingu pagrin
du ir jame esančiu gėriu. Nepaisant 
visų nesklandumų, pasaulis yra labai 
patikimas ir jame esti labai daug tvar
kos. Paliestas nesklandumų ir blogio 
krikščionis guodžiasi tikėjimu ir sten
giasi dalyvauti bendrame pasaulio 
tvarkymo ir gėrio darbe. 

Netikinčiam žmogui paguodą ras
ti daug sunkiau, kaip ir vertinti pa
saulio protingą tvarką. Sekuliariza
cijos neišvengiamas palydovas yra 
politikos transformacija, kai neišpil
dyti asmeniniai lūkesčiai, žlugusios 
viltys susiejamos su politika. Papras
tas ir kenčiantis žmogus, „jautrumas“ 
jo atžvilgiu, atsigręžimas į kiekvieną 
stokojantį jau yra tapę politine mant-
ra. Politika demokratijose, atitrūks
tančiose nuo krikščioniško gyvenimo, 
buvo užprogramuota žengti šį žingsnį, 
siekdama pasitelkti tai, kas žmogiš
kai universalu (ir kas garantuoja di
džiausią potencialių rinkėjų aprėptį): 
liūdesį, dūžtančius lūkesčius, nerimą, 
nesaugumą. Politika vis labiau tam
pa blogos savijautos ir blogų jausmų 
generavimo mašina. Sekuliarus jaus
mų (ar aistrų) pasaulis yra nepasoti
namas. Jo niekada nepatenkins nei 
rūpestis, nei artimųjų meilės darbai. 
Jam niekada nebus gana ir „socialinio 
jautrumo“ ar politikų dėmesio. 

Vargstantiems žmonėms privalo
me padėti. Reali pagalba pirmiausia 
reiškia gerą visuomenės sutvarkymą 
ir pastangas sukurti „socialinį teisin
gumą“, kuris vien ir gali leisti manyti, 
kad visuomenėje yra daugiau ir socia
linio jautrumo. Socialinio teisingumo 
įgyvendinimas nebūtinai pagerina 
jausminę būklę tų, kurių realią padėtį 
pagerina. Jis gali sukelti ir blogų jaus
mų daliai visuomenės, pablogindama 
jos padėtį. Tad jausmų ekonomikoje 
teisingumas ir juo remti darbai gali 
nesunkiai būti paaukoti parodomajam 
jautrumui ir jausmingam žodiniam rū
pestingumui. 

Prieš keletą savaičių amerikiečių 
mokslininkų, vadovaujamų Williamo 
Chopiko, atliktas empatijos tyrimas 
atskleidė lietuviškosios visuomenės 
fizionomiją. Lietuviai yra mažiausiai 
empatiški, ir tai reiškia, kaip nurodo 
tyrėjas, kad turi menką savivertę ir la
bai menkai pasitiki savimi. Todėl lin
kę artimus santykius megzti siauruose 
draugų rateliuose, tačiau nedrįsta iš jų 
žengti į visuomenę ir megzti ryšius su 
nepažįstamaisiais. Savimi nepasitikin
tis ir blogai besijaučiantis sekuliarus 
žmogus kaip paskutinio šiaudo savo 
gyvenimui sutvarkyti ir blogai savi
jautai pagerinti griebiasi politikos. Jis 
tai jaučia, tuo naudojasi, tačiau drau
ge yra pasmerktas būti paaukotas ant 
kitų rinkimų laužo. Tai, ką gali pada
ryti vien Dievas amžinybėje, politikai 
žada įgyvendinti žemėje, ir dažniau
siai – per ketverių metų kadenciją.

Politika yra įsukta į žmonių jausmų 
ir lūkesčių verpetą, tapusi blogai besi
jaučiančių žmonių politika. Blogai be
sijaučiantis žmogus neieško, kas toje 
liūdnoje situacijoje jam suteiktų lai
mės ir paguodos, asmeniškai nesisten
gia sumažinti stoką ir nepatogumus, 
neieško ryšio su kitais žmonėmis. Blo
gas jausenas jis susieja su „bloga“ vals
tybe ir nejautriais nesirūpinančiais po
litikais. Tiesos sakymas, teisingumo 
siekis ir proto vedimas, regisi, ir šioje 
epochoje tebėra vienintelės atramos, 
kurios jausmuose įklimpusią politiką 
gali išvesti iš akligatvio. 	
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Slavutičius – jauniausias Ukrainos miestas. Tai pas-
kutinis Sovietų Sąjungoje pradėtas naujo miesto pro
jektas, paminklas „broliškų šalių draugystei“. Miestas 
draugiškas gamtai, kompaktiškas, humaniškas, netgi 
liberalus. Vis dėlto pabuvus čia ilgiau, pradedi supras
ti, kad visos šios Slavutičiui drąsiai klijuojamos etiketės 
labiau tinka vietos muziejuje dulkančiam jo maketui, 
o ne realiam, tarp tikrovės ir fantazijos pasiklydusiam, 
savo paties istorijos įkaitu tapusiam miestui.

Ilgą laiką Slavutičius, nedidelis provincijos miestas, 
buvo aktualus tik Černobylio katastrofos vietą lankan
tiems „juodiesiems turistams“ kaip artimiausia apsisto
jimo vieta. Vis dėlto pastaraisiais metais, be vis daugiau 
žmonių pritraukiančio kino festivalio, miestas dėl savo 
unikalios istorinės ir architektūrinės aplinkos sulau
kia ir kitokio tipo lankytojų. 2016 m. liepos mėnesį Vo
kietijos Heinricho Böllio fondo Ukrainos skyrius kartu 
su Vidurio Rytų Europos miesto istorijos tyrimų cent-
ru Slavutičiuje surengė antrą tarpdisciplininę vasaros 
mokyklą The Idea of the City: Reality Check. Jos metu 
dviem savaitėms iš 20 skirtingų šalių atvykę tyrėjai dir
bo trijose laboratorijose: miesto ekonomikos, atminties 
simbolių ir urbanistinės struktūros. Interviu su vietos 
gyventojais, darbo archyvuose ir lauko tyrimų metu 
surinkta medžiaga leido tyrėjams kritiškai pažvelgti į 
oficialųjį Slavutičiaus paveikslą.

bRoLiškos statybos

Trumpa Slavutičiaus istorija prasidėjo 1986 m. balan
džio 26 d. 1 val. 23 min., kai ketvirtajame Černobylio 
atominės elektrinės bloke įvyko branduolinio reakto
riaus sprogimas, didžiausia visų laikų technologinė ka
tastrofa. Kitos dienos popietę buvo evakuotas už dviejų 
kilometrų nuo elektrinės esantis atomininkų miestas 
Pripetė, o tų pačių metų rugsėjo 2 d. tuomečiai Sovietų 
Sąjungos lyderiai priėmė sprendimą įkurti naują mies

paskutinis pavyzdinio miesto 
pRojektas

Rugilė Rožėnė

tą elektrinės darbuotojams. Planavimas truko rekordiš
kai trumpai – vos du mėnesius, statybos vyko taip pat 
greitai – dvejus metus ir 1988 m. į iškilusį paskutinį 
SSRS atomogradą1 atsikraustė pirmieji gyventojai. Šio 
tipo miestus tyrinėjanti vokiečių istorikė Anna Verino
ka Wendland teigia, kad „atomogradas yra paskutinė 
Sovietų Sąjungos miesto utopija, idealaus socialistinio 
miesto modelis“2.

Naujojo miesto statybos vyko katastrofos fone, taigi 
krizės sąlygomis, todėl joms įgyvendinti buvo pasitelkta 
vadinamoji „savanoriška“ broliškų tautų pagalba. Su
projektuoti ir pastatyti 25 tūkst. gyventojų miestą buvo 
paskirta aštuonioms sovietų respublikoms: Azerbai
džanui, Armėnijai, Gruzijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, 
Rusijai ir Ukrainai. Maskvos centrinis miestų statybos, 
mokslo tyrimų ir projektavimo institutas parengė pasa
gos formos bendrąjį planą su viešaisiais pastatais miesto 
centre ir aplink juos išdėstytais gyvenamaisiais kvarta
lais. Šis miesto planas buvo parengtas remiantis tik te
ritorijos aeronuotraukomis. Kai Kijevo miestų statybos 
ir projektavimo instituto darbuotojai nuvyko į paskirtą 
vietą, paaiškėjo, kad naujo miesto statyti čia negalima – 
visur plytėjo pelkės. Miestui buvo paskirta nauja už 
20 km esanti teritorija nuo seno pasakomis ir legendo
mis apipintuose Polesės miškuose. Siekis pastatyti kuo 
greičiau ir tuo metu vyravusi formalistinė planavimo 
praktika lėmė, kad mintis rengti naują, šiai vietovei 
pritaikytą miesto planą net nebuvo svarstyta. Tad su
planuotoji pasaga lyg kosminis ateivių laivas nusileido 
į vidury miškų išvalytą, visiškai jokios infra struktūros 
su aplinkinėmis gyvenvietėmis neturinčią dykynę.

Naują miestą kūrusioms sovietų respublikoms val
džia nurodė pastatyti po vieną gyvenamąjį kvartalą. 
Kiekvienam jų buvo numatyta suteikti juos statančių 
respublikų sostinių pavadinimą. Šeimininkė Ukraina, 
be gyvenamojo kvartalo, buvo atsakinga ir už miesto 
centrinę dalį. Vieną iš stambiausių prekybai skirtų pas

architektūra

1 akademiniuose sluoksniuose paplitęs terminas, kuriuo įvardijami 
sovietiniai atominių elektrinių miestai, skirti jų darbuotojams su šeimo-
mis apgyvendinti. Lietuvoje šio tipo miestas yra visaginas.

2 anna v. Wendland, Atomogrady: Nuclear Cities between Utopia 
and Disaster in East Central Europe 1965–2011, [paskaitos medžiaga], 
visaginas, 2016.
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tatų Slavutičiui padovanojo Baltarusija, nors pati tuo 
metu sunkiai dorojosi su Černobylio sprogimo pasekmė
mis. Kiekviena šalis visiškai atsakė už savo kvartalo 
įgyvendinimą. Tai reiškė, kad ji savarankiškai turėjo 
parengti planą, pasirūpinti statybinėmis medžiagomis, 
pasiųsti savo inžinierius ir darbininkus. Butai gyvento
jams buvo skiriami jau visiškai paruošti gyventi, todėl 
respublikos privalėjo pasirūpinti ir jų apdaila bei įrengi
mu. Dabar svečiuodamasis Slavutičiuje gali patirti keis
tą jausmą, nes per vieną vakarą turi galimybę pasėdėti 
net keliose kiek skirtingose socialistinėse virtuvėse ir 
tyliai pabambėti, kad Talino spintelės žymiai moder
nesnės nei Slavutičiaus Vilniaus.

Siekiant maksimalios spartos, kvartaluose buvo stato
mi tipiniai, atitinkamoje respublikoje masiškai gamin
ti gyvenamieji namai. A. Krasilnikovos projektuotame 
Vilniaus kvartale buvo pastatyti architekto Broniaus 
Krūminio grupės sukurti trečios kartos stambiaplokš
čių namų serijos 120K daugiaaukščiai. Ši serija tuo 
metu buvo gaminama Kaune statomam Šilainių mikro
rajonui. Sunku paaiškinti kodėl, bet Vilniaus kvartalo 
penkiaaukščiams buvo panaudotas devynaukščiams 
skirtas serijos variantas. Tai lėmė, kad daugiabučiuose 

atsirado buitinėms atliekoms ir liftams skirtos šachtos, 
kurios niekada nebuvo panaudotos. Bet toks nesusi
pratimas atrodo nedidelis, palyginus su Baku kvartalo 
gyventojus ištikusiais nemalonumais. Sausam ir karš
tam klimatui skirtų stambiaplokščių namų fasadai dėl 
netinkamo Ukrainos klimatui betono mišinio jau po de
šimtmečio ėmė kristi gabalais.

Tiesa, tokios klaidos nėra tik nestandartinių Slavuti
čiaus statybų rezultatas. Priešingai – tai buvo Sovietų 
Sąjungoje gana paplitęs reiškinys. Antropologė Cat
herine Alexander sovietinės ir posovietinės Almatos 
(Kazachstanas) miesto studijoje teigia, kad po 1940 m. 
vietos planavimo sprendimų priėmimas buvo perkeltas 
į Maskvą ir Leningradą, todėl įsigalėjo universalizuo
ta statybų praktika, kuri skatino masinį gamtinių ir 
klimatinių sąlygų neatitinkančių medžiagų ir planų 
naudojimą3.

Architektūros istorikė Jevgenija Gubkina yra paren
gusi Slavutičiaus architektūrinį gidą. Jam tyrėja kalbi

paskutinis pavyzdinio miesto pRojektas

3 catherine alexander, „soviet and post-soviet planning in almaty, 
kazakhstan“, in: Critique of Anthropology, 2007, t. 27 (2), p. 165–181, in: 
http://coa.sagepub.com/content/27/2/165.full.pdf+html, (2016-06-13).

slavutičiaus miesto planas
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no vieną centrinės miesto dalies architektų Volodymy
rą Petrovą, kuris dirbo su šiuo projektu nuo 1986 iki 
1988 m. Dabar jau brandaus amžiaus gerbiamas Kijevo 
architektas interviu metu negailėjo gražių žodžių uni
kaliam miestui, tačiau paklaustas, ar padaryta klai
dų projektuojant ir statant Slavutičių, atvirai atsakė: 
didžiausia klaida viena – tokio projekto išvis neturėjo 
būti. Nebe tie laikai buvo, kad vidury miškų būtų ku
riamas miestas4.

Architektas Petrovas mano, kad elektrinės darbuo
tojų poreikiams patenkinti būtų pakakę santykinai ne
toli esančiame Černihivo mieste pastatyti naują rajo
ną. Toks sprendimas taip pat būtų padėjęs išvengti su 
Černobylio elektrinės uždarymu susijusių monofunk
cinio miesto, kurio ūkinė sistema remiasi viena įmone, 
problemų. 2000 m. uždarius trečiąjį atominės jėgainės 
bloką, vienu metu be darbo liko 6000 gyventojų. Bet 
priešingai nei racionalių poreikių, ideologinių užmo
jų toks sprendimas nebūtų patenkinęs. Nes ką reiš
kia dar vienas Černihivo rajonas palyginti su nauju, 
žaliu, vaikų reikmes pabrėžiančiu miestu, kruopščiai 
slepiamu atominės katastrofos padarinių ūkuose. Ir 
kas tos nedidelės, vietinės reikšmės statybos prieš in
ternacionalinį, nepalaužiamą broliškų tautų bendrystę 
demonstruojantį projektą, kai fone jau šviečia užrašas 
„Perestrojka“.

ekspeRimentų Laisvė iR pasekmės

Nors statybos vyko greitai ir naudoti standartiniai 
projektai, Slavutičius tapo unikaliu, skirtingų mokslo 
sričių tyrėjus traukiančiu objektu. Galima teigti, kad 
išskirtinumo miestui suteikė keli skirtingi veiksniai. 
Pirma, Slavutičius pradėtas statyti devinto dešimtme

čio pabaigoje. Šiuo laikotarpiu modernizmas buvo jau 
tiek susikompromitavęs, jog architektai aiškiai jautė, 
kad toliau taip statyti negalima. Daugiabučių kuria
ma monotonija buvo ne kažkieno reiškiama subjektyvi 
nuomonė, o visų pripažintas faktas. Taigi Slavutičiaus 
planuotojai, turėdami išskirtinę galimybę, švariame 
lape pradėjo kurti kitokį miestą. Praėjus porai dešimt-
mečių nuo miesto pastatymo, jie sakys, kad čia viskas 
buvo skirta žmonėms, kad viskas padaryta geriausiai, 
kaip tik tuo metu buvo galima įsivaizduoti. Sunku su
laikyti šypseną, kai šiuos žodžius iliustruojančiuose 
miesto projektiniuose piešiniuose pamatai nupieštą ir 
peliuką Mikį. 

Kad būtų išvengta monotonijos, mieste buvo pasirink
ta skirtinga gyvenamųjų namų tipologija. Kiekviename 
kvartale arčiau miesto centro išsidėstė ne aukštesni nei 
penkių aukštų daugiabučiai, o už jų, arčiau miško, pa
statyti vienbučiai. Tuo metu privačios nuosavybės kon
cepcija buvo svetima, todėl šie (kaimo vietovėms būdin
gi) pastatai nebuvo suvokiami kaip skirtingo gyvenimo 
būdo forma. Dėl šios priežasties namų valdų neribojo 
tvoros, nenumatyta erdvė sodininkystei ar rekreacijai. 
Tokia architektūra, grįsta tik vizualine dinamika, šian
dien turi aiškių pasekmių – nėra užtikrinta galimybė 
prie namo privažiuoti automobiliu. Tai reiškia, kad da
lis miesto centre stovinčių dabar jau privačių vienbučių 
yra pasiekiami tik pėsčiųjų taku.

RugiLė Rožėnė

4 ievgeniia gubkina, Slavutych Architectural Guide, berlin: dom 
pub lishers, 2016, p. 42.

slavutičiaus miesto statybos

slavutičiaus miesto vaizdas. autorės nuotrauka
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Panaši situacija susiklostė ir su kita to meto nau
jove – dviračių takais. Žalio miesto viziją turėjusi pa
pildyti infrastruktūra nesudaro vieningo tinklo ir ne
atitinka žmonių judėjimo mieste logikos, todėl buvo 
apleista ir nebefunkcionuoja. Matydami šiuos ir kitus 
gyvenimo realybe neparemtus sprendimus, galime teig
ti, kad Slavutičių projektavę specialistai, nepaisant jų 
novatoriškų užmojų, vis dar vadovavosi formalistinės 
modernizmo architektūros mokyklos išugdytais plana
vimo principais.

Antras miesto išskirtinumą lėmęs veiksnys buvo ne
tradicinis planavimo darbų organizavimas. Iš skirtingų 
šalių į Kijevą atvykę architektai kartu praleido tik porą 
savaičių, kurių metu suderino pagrindinius elementus, 
o detaliuosius planus baigė vykdyti individualiai, grį
žę namo. Kadangi už statybų procesą buvo atsakingos 
pačios respublikos, architektai taip pat jautėsi gana sa
varankiški priimti sprendimus. Prie hierarchinio me
chanizmo suardymo prisidėjo ir tai, kad trūko laiko 
konfliktams spręsti ir kompromisams ieškoti. Tokia 
netikėtai susiklosčiusi liberali atmosfera leido archi
tektams eksperimentuoti ir taikyti naujus sprendimus. 
Ir tik subjektyvios priežastys lėmė, kiek vienas ar kitas 
architektas savo laisve sugebėjo pasinaudoti.

Rusijos kvartalas, suprojektuotas tuometinio Mask-
vos vyriausiojo architekto Leonido Vavakino, nepasi
žymi jokiais išskirtiniais bruožais. Architektas pasi
naudojo standartinio mikrorajono modeliu, kokį galime 
nesunkiai atrasti ne vienoje buvusios SSRS valstybėje. 
Baltijos šalių architektų grupė su estu Martu Portu 
priešakyje ėjo kita kryptimi. Pirmiausia jie atsisakė 
griežtų kvartalus dalijančių ribų. Talinas, Ryga ir Vil
nius susipynė į vientisą urbanistinį darinį, kurį vietos 
žmonės praminė Baltija. Sunku pasakyti, ar tuo metu 
šis sprendimas turėjo politinę potekstę, bet būtent taip 
jis yra interpretuojamas dabar. Šie kvartalai taip pat 

išsiskyrė skandinaviška stilistika. Palyginti nedaug 
dėmesio skyrę dekoratyviniams elementams, architek
tai susitelkė į gamtos ir urbanistinių objektų santykio 
paieškas. Išsaugoję kiek įmanoma daugiau natūralaus 
miško, jie sukūrė ramybe dvelkiantį ansamblį. Laikui 
bėgant, romantiškas medžių pavėsis tapo patrauklia 
vieta vartoti alkoholį, bet juk tuo tikras miestas ir ski
riasi nuo popierinio maketo.

konkuRencija

Trečia ir svarbiausia miesto išskirtinumą lėmusia 
aplinkybe tapo tarp broliškų respublikų susikūru
si konkurencinė atmosfera. Kiekviena šalis stengėsi 
jai priimtiniausiomis priemonėmis atskleisti savo di
džiausius architektūrinius pasiekimus. Dėl skirtingo 
mentaliteto, etninių tradicijų ir kultūros respublikos 
pademonstravo įvairialypį gyvenamosios aplinkos ko
kybės įsivaizdavimą. Jeigu Baltijos šalys siekė įgyven
dinti aukščiausius kriterijus naudodamos urbanistinio 
planavimo priemones, turtingas ornamentikos tradici
jas turinčios Azijos valstybės pasitelkė dekoratyvinius  
elementus.

Turbūt žaviausiai šiose savotiškose varžytuvėse pa
sirodė Armėnijos statytas Jerevano kvartalas. Pastatų 
masteliais ir išdėstymu stalinistinės eros elito namus 
primenantys stambūs daugiabučiai buvo padengti lai
vais atgabento rausvo tiufo plokštėmis, o butų sienos 
užklotos aksominiais apmušalais. Kvartalo centre įreng
tas fontanas su monumentalia, bronzine karo ir ugnies 
dievo Vahagno mitą pasakojančia skulptūrine kompozi
cija. Didžiausią susižavėjimą kelia kieme įrengtos vie
šos, šamoto reljefais dekoruotos kepsninės – tam tikras 
ukrainiečių maisto kultūrai praturtinti skirtas elemen

paskutinis pavyzdinio miesto pRojektas

slavutičiaus miesto vaizdas. autorės nuotrauka

kepsninės jerevano kvartale. autorės nuotrauka
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tas. Ir tikrai nedaug sovietmečio ugdymo įstaigų galėtų 
pasigirti marmuru dengtu baseinu, kokį turi Jerevano 
kvartale įsikūręs darželis „Krunk“. Ši pertek linė Slavu
tičiuje sutinkama prabanga galėtų būti suprantama tik 
kaip kiek komiška ambicija, jei ne faktas, kad būtent dėl 
lėšų trūkumo buvo atsisakyta statyti keletą svarbių vie
šųjų pastatų ir miesto centras liko nebaigtas.

vietoj išvadų

Taip jau geografiškai susiklostė, kad šalia Slavuti
čiaus nėra nė vieno natūralaus vandens telkinio. Bet 
būtent vanduo, kaip neišsemiamas gyvybės šaltinis, 
architektams pasirodė būsiąs tinkamiausias šio miesto 
simbolis. Tad, be daugybės fontanų ir baseinų, miesto 
šerdimi turėjo tapti didelis dirbtinis ežeras su šalia be
siglaudžiančiu mažesniu ežerėliu vaikams. Projektas 
buvo patvirtintas ir kasybos darbai sėkmingai įgyven
dinti. Bet iškasti duobę yra viena, o smėlingame pušyne 
rasti vandens – visai kita. Jokios kitos paskirties šiai 
duobei sugalvoti nepavyko, todėl ji apaugo žolėmis ir 
susitraukė iki sarkastiško šio pavyzdinio socialistinio 
miesto komentaro.

Tačiau praėjo du dešimtmečiai, užaugo nauja gyven
tojų karta ir šalia vaikystės duobės jie pastatė medinę 
prieplauką. Ir ta vakarais jaunimo nusėsta prieplauka 
duobę pavertė ežeru. Ne, stebuklas Slavutičiuje neįvyko 
ir dykynėje vanduo veržtis nepradėjo. Ir Ežeras yra tik 
naujas duobės vardas. Bet ši lengva saviironija, nuo
širdi savirefleksija padeda ilgus metus propagandinėse 
iliuzijose skendėjusiam paskutiniam sovietų atomogra
dui virsti tikru, šį kartą jau laisvų žmonių miestu.

RugiLė Rožėnė

slavutičiaus miesto vaizdas. autorės nuotrauka

	

APIE KARALYSTĘ 
Petrą Dirgėlą kalbina  
Vilius Bartninkas

Vieną mįslingiausių ir mažiausiai pažįstamų lietuvių rašyto-
jų Petrą Dirgėlą kalbina filosofas Vilius Bartninkas. Ramus ir 
dėmesingas pokalbis lygia greta atskleidžia ir rašytojo gyveni-
mo, ir jo kūrybos prasmes. Nacionalinės premijos laurea to, 
didžiausio lietuvių tautos epo autoriaus pasakojime susiliečia 
žmogaus ir istorijos slėpiniai, Lietuvos priešistorė ir Sąjūdžio 
dienos, tauresnės ateities tautai ilgesys ir asmeniški gyvenimo 
saulėlydžio apmąstymai.

Knygos sudarytojas Vilius Bartninkas yra paskelbęs darbų, 
skir tų Antikos ir Lietuvos politinei minčiai, taip pat išvertęs 
Platono dialogą apie draugystę „Lisidas“ (2014) ir Hannos 
 Arendt veikalą „Eichmannas Jeruzalėje“ (2015).
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Pastaruoju metu istoriografijoje įsigali Rimvydo Pet-
rausko koncepcija apie XIV–XVI a. LDK diduomenės 
vykdytą naująją matrimonialinę politiką. Iš pradžių 
labiau iškelta kaip prielaida1, naujausiose publikaci
jose lietuvių, lenkų ir baltarusių kalbomis ši koncepci
ja įgijo teiginio statusą2, ja remiamasi istoriografijoje3. 
Kokia jos esmė? Autorius bando paaiškinti kai kurių 
LDK didikų, kaip antai Alšėniškių, Davainų, Goštau
tų, Iljiničių, Kęsgailų, Mantautų ir kitų giminių išnyki
mą per XV ir XVI a. Jo teigimu, XIV a. pabaigoje atvi
ros, plačios bajorų giminės struktūros transformavosi į 
agnatinę ir atskirų giminės šakų stiprėjimą įteisinančią 
giminę su jai būdingais heraldiniais ir kitais ženklais. 
Stiprindamos savo socialines pozicijas, giminės ėmė ieš
koti būdų, kaip telkti valdžią ir turtus vienose rankose 
ir išvengti žemėvaldos išsidalijimo tarp šeimos narių. 
Juos tik iš dalies kompensavo valdovų beneficijos ar su
sitarimai tarp brolių laikytis „neišsidalijimo“ principo. 
Vienas rimtesnių būdų išsidalijimui stabdyti buvo nau
jas giminės organizavimas, t. y. vedyboms skirtų sūnų 
skaičiaus mažinimas ir dukterų teisių į nekilnojamo 
turto paveldėjimą ribojimas.

Pirmieji tokius principus, anot Petrausko, pradėję 
taikyti Goštautai, išsiskyrę ir ankstyvu paveldimu gi
minės vardu. XIV a. gyvenusio Veliuonos seniūno Goš
tauto sūnus buvo Andrius Goštautas, šio sūnūs – Jonas, 
Talvaiša, Petras; o Jono Goštauto – Martynas, Albertas, 
Jurgis. Tarp žinomų kelių Goštautų atstovų palikuo
nių visuomet turėdavo tik vienas, ir tai pasitarnavo 
giminės valdų koncentracijai. Be to, pradėta naudotis 
Bažnyčios teikiamomis galimybėmis aprūpinti vedy
boms neskirtus sūnus. Dėl to, anot Petrausko, vienas 

naujoji Xv–Xvi a. Ldk didikų vedybinė 
poLitika aR papRasčiausias išnykimas?

Raimonda Ragauskienė

Jono sūnų tapo pirmuoju iš didikų kilusiu dvasininku 
(Vilniaus katedros prepozitas), tik jo karjerai sutrukdė 
ankstyva mirtis, o dukrai buvo parinktas vienuoliškasis 
kelias. Ilgainiui vieno Goštautо, Alberto, rankose buvo 
sukoncentruotas visas giminės valdų kompleksas. Kar
tu tokia žemėvaldos koncentracija sukūrė realų giminės 
išmirimo pavojų. Istorikas daro išvadą, kad „neabejoti
nai ne koks nors likimas ar epidemijos, kurios kildavo 
kartas nuo karto per kelis dešimtmečius, sunaikino 
seną politinį Lietuvos elitą. Santuokinės strategijos, 
vedybiniai ir paveldėjimo apribojimai, giminės sampra
tos siaurėjimas ne tik formavo naujas ir galingas didikų 
dinastijas, bet ir grėsė jų egzistencijai“4. Kaip minėta, 
tokia nauja matrimonialinė politika – kai kurių vaikų 
vedybų galimybių apribojimas, idant nebūtų išskaidy
tas sukauptas turtas, aiškinamas ne tik Goštautų, bet 
ir Alšėniškių, Kęsgailų, Manvydų, Mantigirdų, Zabere
zinskių giminių išnykimas XV–XVI a.

Šioje koncepcijoje viena rimčiausių spragų – dėme
sio biologiniams klausimo aspektams stoka. Nekyla 
abejonių dėl XIV a. pabaigoje – XV a. vykusių LDK 
diduomenės giminės struktūrų pokyčių. Šie procesai 
jau buvo gerokai įsibėgėję Vakarų Europoje. Tokie la
biau dinamiški nei statiški institutai kaip giminė ir 
šeima Europoje transformavosi pereinant iš Viduram
žių į ankstyvuosius Naujuosius amžius. Kartu reikia 
patikslinti, kad vieningo europinio diduomenės šeimos 
ar giminės modelio nebuvo. Kai kuriuose regionuose, 
pavyzdžiui, atskirose Italijos ar Škotijos dalyse, išliko 
korporatyvinės giminės grupės, nors daugumoje vietų 
horizontalusis plačios giminės tinklas skaidėsi į atski
ras šakas, akcentuojant vyrišką paveldėjimo liniją. Ir 

Pro et contra

Лiтоускага“, in: Arche: Mагнатэрыя Вялiкага Княства Лiтоускага, 
2014, nr. 6, p. 21–22; Rimvydas petrauskas, Galia ir tradicija: Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės giminių istorijos, vilnius: baltos lankos, 
2016, p. 29.

3 marzena Liedke, „strategie małżeńskie magnaterii w Wielkim 
księs twie Litewskim w dobie wczesno nowożytnej: problemy badaw-
cze“, in: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–
XX wieku: Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. ce-
zary kuklo, Warszawa: dig, 2008, p. 67.

4 Рымвідас Пятраускас, op. cit., p. 22.

1 Rimvydas petrauskas, Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV 
a.: Sudėtis, struktūra, valdžia, vilnius: aidai, 2003, p. 115.

2 Rimvydas petrauskas, „stosunki pokrewieństwa“, in: Kultura Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego: Analizy i obrazy, red. vytautas ališaus-
kas et al., kraków: universitas, 2006, p. 706–707; Rimvydas petraus-
kas, „šeima ir individas luominėje visuomenėje“, in: jūratė kiaupienė, 
Rimvydas petrauskas, Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 m., (ser. Lietuvos istorija, 
t. iv), vilnius: baltos lankos, 2009, p. 246–247; Рымвідас Пятраускас, 
„Чаму вымiрае магнатэрыя: лесы магнацкiх родау Вялiкага Княства 
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jau tokia mažoji elito šeima tapo pagrindine Renesanso 
visuomenės ir kultūros veikėja5.

Nepaisant įvairių būdų, kurių Europos diduomenė 
ėmėsi savo (pirmiausia ekonominei) padėčiai ne tik ap
saugoti, bet ir pagerinti, nuo pat XI a. pastebimas Euro
pos didikų šeimų išmirimas ir jų kaita. Ši mažiausia vi
suomenės grupė niekada nebuvo uždara ar nekintanti. 
Prancūzijoje per XV a. išnyko penktadalis žemesnio ly
gio diduomenės šeimų. Daugiau ar mažiau šie procesai 
palietė Vokietiją, pavyzdžiui, Žemutinėje Saksonijoje 
tarp 1430–1550 m. išmirė beveik pusė didikų giminių. 
Ispanijoje tarp 1520 m. išvardytų 55 garsių diduomenės 
giminių buvo likę tik 6, buvusios žymios 1330 m. Tas 
pats vyko ir Anglijoje. Iš 136 Anglijos kilmingųjų šeimų 
(perų) 1300 m. mažiau nei pusė pagal vyrišką liniją iš
silaikė 1400 m., ir tik 17 jų buvo išlikę 1500 m. Tai buvo 
turtingiausi Anglijos žemės savininkai, kurie susidūrė 
su mažiausiais sunkumais išlaikant savo padėtį. Pana
ši kaita palietė ir eilinę Anglijos bajoriją. Pavyzdžiui, 
Šiauriniame Jorkšyre 1603–1642 m. iš 859 bajorų šei
mų vyriškos lyties palikuonių susilaukė tik 1026. 

Tokio masto diduomenės šeimų nykimą sąlygojo bend-
ri to meto gyvenimo veiksniai ir taip pat tik diduomenei 
būdingas specifinis spaudimas. 

Tarp vienos svarbiausių diduomenės kaitos priežas
čių buvo apskritai visai visuomenei labai ilgai – iki pat 
XVIII a. vidurio7 – išlikęs būdingas aukštas mirtingumo 
lygis8. Pagal epidemiologinio perėjimo teorijos autorių 
Abdelį Omraną, kiekviena populiacija pereina tris mir
tingumo raidos etapus. Iki XVIII a. vidurio klasikinio 
tipo šalys išgyveno pirmąjį – marų ir badmečių etapą 
(periodą). Tuomet labai aukštam mirtingumo lygiui 
buvo būdingi dideli amplitudės pokyčiai ir sezonišku
mas. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė nuo gimimo 
buvo žema ir svyravo nuo 20 iki 40 metų (pvz., vidu
ramžių Anglijoje – 35 metai; Ženevoje XVI a. – 22 me
tai, XVII a. – 26 metai ir XVIII a. – 34 metai. Dar vie
na iš to laikotarpio visuomenės ypatybių – infekcinių 
ligų vyravimas. Antai dar ir XVII a. viduryje Londone 
(mirčių registrų knygų duomenimis) tris ketvirtada
lius visų mirčių sukėlė infekcinės ligos, pogimdyminės 
komp likacijos; dėl širdies ir kraujagyslių ligų bei vėži
nių susirgimų mirė tik mažiau nei 6 proc. gyventojų. 
Net ir kitame – epidemijų atsitraukimo – etape klasi

kinio tipo šalyse vis dar vyravo infekcinės ligos, nors 
jų dalis mažėjo, augant kraujotakos sistemos ligoms9. 
Be to, Europoje didikai vyrai santykinai dažniau nei 
kiti visuomenės atstovai mirdavo dėl karų ar politinių 
kovų. Taip XV a. Anglijoje beveik pusė perų žuvo smur
tine mirtimi. 

Tarp specifinių tik diduomenei būdingų požymių 
svarbiausias buvo ekonominis spaudimas, ypač majora
to teisės taikymas, veikęs didikų šeimos organizavimą 
ir jų reprodukcijos galimybes. Derybos dėl vedybų pir
miausia buvo derybos dėl turto10. Norėdami sukoncent-
ruoti turtą, didikai jaunesnius sūnus ir dukras palikda
vo menkiau aprūpintus. Taip šie nebeturėjo galimybių 
vesti/ištekėti ir pratęsti šakos linijos arba, vedybų atve
ju, tokios šakos susmulkėdavo iki eilinės bajorijos lygio. 
O kai dėl pirmagimystės teisės didžiausius turtus gavęs 
pagrindinis šakos atstovas nesulaukdavo vyriškos ly
ties palikuonių, giminė iš viso dingdavo11. 

Tokia buvo europinė vėlyvųjų Viduramžių – anksty
vųjų Naujųjų amžių diduomenės (ne)išgyvenimo patir
tis. Tačiau ji nebuvo visiškai identiška LDK patirčiai. 
Todėl grįžtant prie XV–XVI a. Goštautų pavyzdžio, tikė
tiniau, kad ši giminė, kaip ir daugelis kitų, išnyko ne dėl 
jų sąmoningos matrimonialinės politikos (vedybų riboji
mų), bet dėl paprastesnių, tiesiog biologinių priežasčių: 
ankstyvų kūdikių mirčių ir pilnamečių paveldėtojų ligų. 
Pagal vyrišką liniją suprantamos giminės išnykimą 
reiškė ir tai, kad šeimoje gimdavo ar pilnametystės su
laukdavo tik dukros, nutekėjusios į kitas gimines. Kas 
leidžia taip manyti? Pirmiausia Petrausko akcentuota 
XV a. šaltinių tyla apie Goštautų palikuonių likimą. Šį 
faktą reikėtų interpretuoti kitaip. Goštautų palikuonių 
neminėjimas nereiškia, kad jų visai nebuvo, tai veikiau 
byloja apie šaltinių stygių bei tikėtiną ankstyvą Goš
tautų kūdikių išmirimą. Tokį teiginį grindžiu vėlesne 
XVI–XVII a. didikų šeimų patirtimi, kai informacijos 
šia tema išlikę nepalyginti daugiau.

Aptariamuoju laikotarpiu LDK visuomenė gyveno 
giliu agrariniu (arba „iki demografinio perėjimo“) re
žimu, su jam būdinga demografine pusiausvyra, pa
laikoma esant aukštiems gimstamumo ir mirtingumo 
rodikliams12. Kaip minėta, šį periodą demografai isto
riškai veda iki XVIII a. vidurio, o Lietuvoje – iki XIX a. 
vidurio. Dėl didelio mirtingumo nesistengta kontroliuo

5 plačiau žr. joanne m. ferraro, „family and clan in the Renaissance 
World“, in: A Companion to the Worlds of the Renaissance, edited by 
guido Ruggiero, blackwell publishing, 2002, p. 173–174.

6 jonathan dewald, The European Nobility, 1400–1800, cambridge 
university press, 1996, p. 16–18. 

7 jacques vallin, france meslé, „convergences and divergences in 
mortality: a new approach to Health transition“, in: Demographic Re-
search, 2004, april, p. 14.

8 dėkoju vdu demografinių tyrimų centro vadovei prof. habil. dr. 
vladai stankūnienei ir maxo plancko demografinių tyrimų instituto 
mokslo darbuotojui dr. domantui jasilioniui už konsultaciją.

9 abdel R. omran, „the epidemiologic transition: a theory of the 
epidemiology of population change“, in: The Milbank Memorial Fund 
Quarterly, 1971, t. XLiX, nr. 3, d. 2, p. 512–517; domantas jasilionis, 
„Lietuvos gyventojų mirtingumo raida – epidemiologinio perėjimo teo-
rijos išimtis“, in: Filosofija. Sociologija, 2003, nr. 2, p. 63–64.

10 Lawrence stone, Uncertain unions: Marriage in England 1660–
1753, oxford university press, 1992, p. 15.

11 jonathan dewald, op. cit., p. 19.
12 aiva jonkarytė, „antrojo demografinio perėjimo teorijos bruožai“, 

in: Filosofija. Sociologija, 2002, nr. 3, p. 35.
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ti šeimų dydžio, reprodukcinės nuostatos buvo orien
tuotos į daugiavaikę šeimą. Puikiai suprasti iškylantys 
biologinės egzistencijos pavojai: didelis vaikų mirtingu
mas, bejėgiškumas prieš daugelį, pirmiausia infekci
nių, ligų. Pavyzdžiui, Biržų ir Dubingių Radvilų šako
je XVI–XVII a. gimė ir nė penkių metų neišgyveno 18 
vaikų, tačiau tik vos keli jų įrašyti į giminės genealogi
jas13. Nepaisant net ir nemažo gimstamumo, kai kurios 
šeimos prarasdavo visus savo kūdikius, kokią tragediją 
teko patirti XVII a. pradžioje Trakų kaštelionui Jurgiui 
II Radvilai. Kūdikystėje mirė visi 5 didiko vaikai. Tik 2 
iš 6 vaikų išgyveno Vilniaus vaivados Kristupo II Radvi
los ir Onos Kiškaitės šeimoje, ir pan. O kur dar žemas 
to meto medicinos lygis. Be galo svarbi epidemijoms ir 
infekcijoms plisti kelią užkertanti rimtesnė valstybinio 
lygio „medicinos politika“ netgi Vakarų Europos valsty
bėse pradėta taikyti tik XVIII a.14

Ir netgi tos LDK didikų giminės, kurių palikuonys 
vyrai sulaukė pilnametystės, nebuvo apdraustos nuo 
išmirimo. Pirmiausiai dėl ligų, taip pat turėtų tik pil
nametystės sulaukusių dukrų, o ne dėl specifinės vedy
binės politikos XV–XVI a. užgeso Manvydų, Kęsgailų, 
Iljiničių ar kunigaikščių Sluckių giminės. Šios giminės, 
užauginusios nuo 5 iki 9 kartų, savo istoriją skaičiavo 
nuo 100 (Manvydai) iki 300 metų (Ostrogiškiai). Vienos 
jų visai išnyko, kitų istoriją pratęsė dukrų šeimos, arba, 
kaip Kiškų atveju, netiesioginė, Palenkės Kiškų linija. 

XV a. antroje pusėje išmirė Manvydų giminė. Pasku
tinėje Manvydų kartoje buvo du broliai, tačiau nė vie
nas jų nepaliko vyriškos lyties palikuonių: neužėmęs 

jokių postų Jonas Manvydaitis mirė apie 1460 m., o 
jo brolis Vilniaus kaštelionas Albertas Jonaitis Man
vydas († 1475) su nežinomos kilmės žmona Elžbieta 
(† po 1492) turėjo tik dukrą Oną († apie 1492). Ši gi
minė veikiausiai dar būtų ilgai gyvavusi, jei ne staigi 
Vilniaus kašteliono mirtis dėl infekcinės ligos. 1475 m. 
dalyvavęs Kazimiero Jogailaičio dukros Jadvygos ir 
Bavarijos kunigaikščio Jurgio vestuvėse Landshute, di
dikas kelionės iš iškilmių metu užsikrėtė dėl tuo metu 
Bavarijoje siautusios maro epidemijos ir mirė 1475 m. 
pabaigoje Lenkijoje, Kolos mieste15. Pagal vyrišką liniją 
dėl ligų XVI a. viduryje užgeso Kęsgailų dinastija. Nors 
ji XVI a., kaip ir kitos didikų giminės, šakojosi į kelias 
linijas, likimas jiems buvo nepalankus. Po Žemaitijos 
seniūno Stanislovo Kęsgailos († 1532) mirties du likę 
mažamečiai vaikai – sūnus Vaitiekus († po 1542) ir duk-
ra Ona († prieš 1545) – pilnametystės nesulaukė. Kitos 
linijos paskutinysis giminės atstovas LDK pataurinin
kis Stanislovas Kęsgaila jau 1553 m. pabaigoje rimtai 
sirgo, galbūt atsiliepė patirtas sužeidimas 1553 m. bir
želį per riterių turnyrą Krokuvoje. Turnyras Vavelyje 
buvo surengtas Žygimanto Augusto vedybų su Kotryna 
Habsburgaite proga, o Stanislovas susirungė su Len
kijos kardininku Zigmantu Volskiu. 1554 m. pradžioje 
didikas nusprendė vykti gydytis į Krokuvą. Blogai pasi
jutęs kelionės metu, tų metų sausio 18 d. Knišine surašė 
testamentą ir, tikėtina, ten mirė. Tais pačiais metais, 
tėvą pergyvenęs vos keliais mėnesiais, mirė ir jo nauja
gimis sūnus Jonas16.

Tašką Iljiničių giminės istorijoje padėjo Jurgis (apie 

13 plačiau žr. Raimonda Ragauskienė, Su mirtimi susitarti nepavyko: 
Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pab. – 
XVII a.), vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, 
[spausdinama].

14 Demography Analysis and Synthesis: A Treatise in Population 

Studies, t. 4, edited by graziella caselli, jacques vallin, guillaume 
Wunsch, elsevier academic press, 2006, p. 164.

15 Raimonda Ragauskienė, „manvydai“, in: Lietuvos didikai, kaunas: 
šviesa, 2011, p. 117–118.

16 Lietuvos metrika, Российский государственный архив древних 
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Lentelė. XV–XVII a. išmirusių LDK didikų giminių gyvavimo trukmė

Giminė Gyvavimo laikotarpis Kartos Gyvavimo trukmė
Alšėniškiai (Kentauro h.) XIV a. pirma/antra pusė – 1556 m. 7 ~250 metų

Astikai (Ragų h.) XV a. vidurys – 1611 m. 6 virš 150 metų
Dorohostaiskiai (Leliva h.) XV a. pirma pusė – 1638 m. 6 virš 200 metų

Goštautai (Habdank h.) XIV a. antra pusė – 1542 m. 6 ~200 metų
Hlebavičiai (Leliva h.) XV a. vidurys – 1669 m. 8 virš 200 metų
Iljiničiai (Korczak h.) XV a. pradžia – 1569 m. 5 ~150 metų
Kęsgailos (Zadora h.) XIV a. antra pusė – 1554 m. 8 ~200 metų
Kiškos (Dąbrowa h.) XV a. vidurys – 1654 m. 6 ~200 metų
Manvydai (Leliva h.) XIV a. pabaiga – 1475 m. 5 ~100 metų

Ostrogiškiai (Ostrog h.) XIV a. pirma pusė – 1654 m. 9 virš 300 metų
Sluckiai (Vytis h.) XIV a. vidurys – 1612 m. 9 virš 250 metų
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1540–1569). Didikas galbūt sirgo kažkokia nepagydo
ma liga, neteikusia vilties ilgai gyventi ar susilaukti 
palikuonių. Arba susirgo 1560 m. kelionės po Euro
pą metu, nes grįžęs iš jos nevedė, bet informavo Žygi
mantą Augustą, kad ketina užrašyti visas savo valdas 
ir turtus buvusio globėjo Mikalojaus Radvilos Juodojo 
vyriausiajam sūnui, su kuriuo kartu augo ir lavinosi – 
Mikalojui Kristupui Radvilai Našlaitėliui17. XVI a. už
geso Algirdaičių, kunigaikščių Sluckių dinastija. Šios 
giminės genealoginiai tyrimai rodo, kad kunigaikščiai 
neribojo gimstamumo. Jų šeimose visuomet buvo 2–3 
vyriškos lyties palikuonys, ir dėl to giminė dar XV a. 
pabaigoje išsiskaidė į kelias šakas. Nepaisant to, XVI a. 
pabaigoje vienas po kito išmirė visi Sluckių kunigaikš
čiai: Jurgis (1559–1586), Jonas Semionas (1560–1592) 
ir jo mažametis sūnus (1591) bei jauniausias iš Sluckių 
Aleksand ras (1562–1591). Vos savaitę ilgiau už pas
kutinįjį iš kunigaikščių išgyveno jų motina – Kotryna 
Tenčinska, tuomet Vilniaus vaivados Kristupo Radvilos 
Perkūno trečioji žmona. Visi šie didikai iškeliavo į am
žinybę pakirsti ligų18: lėtinių, kaip tuberkuliozė (Alek
sandras Sluckis), ūmių virusinių (Jonas Semionas ir jo 
sūnus) ar tiesiog dėl silpnos sveikatos ir supuolusių ligų 
(Jurgis). Taip baigėsi vienos seniausių LDK giminių Al
girdaičių linija.

Kiškų ir Hlebavičių giminės užgeso tiesiog dėl vyriš
kos lyties palikuonių neturėjimo. Nors priešpaskutinėje 
Kiškų kartoje buvo net 5 vyrai ir visi jie vedė, tačiau jų 
šeimose pilnametystės sulaukė tik dukros, ištekėjusios 
į kitas gimines. Paskutinysis vyriškos lyties Hlebavi
čių giminės atstovas, LDK pastalininkis Jurgis Karo
lis Hlebavičius († 1669) turėjo dvi pilnametes dukras: 
LDK kanclerienę Oną Marcibelę Oginskienę ir Vilniaus 
vaivadienę Kristiną Barborą Sapiegienę. Taip pat ir 
paskutinis Manvydų Dorohostaiskių atstovas Vladislo
vas mirė jaunas, palikdamas vienintelę dukrą Zofiją. Ši 
1647 m. buvo ištekinta už LDK stovyklininko Tomo Sa
piegos ir mirė bevaikė 1653 m.19 Visą laiką buvusi labai 
gausi devintoje kartoje dėl tos pačios priežasties išnyko 
kunigaikščių Ostrogiškių giminė. Alšėniškiai išmirė 
septintoje kartoje – paskutinysis Semionas Jurjevičius, 
LDK stalininkas, mirė 1556 m.20

LDK diduomenės giminių egzistencijai įtakos turėjo ir 
socialinis, ir ekonominis veiksniai. Siekdami išsilaikyti 

elite, didikai kaip įmanydami gausino turtus. XV a. – 
XVI a. viduryje valdos plėstos teisėtomis ir neteisėtomis 
priemonėmis, o nuo XVI a. vidurio jau vykdyta aristo
kratinė strategija, stengiantis apjungti, sustambinti ne
kilnojamą turtą, sudaryti jų kompleksus (grafystes ar 
kunigaikštystes). Kęsgailos, Astikai, Goštautai ir kita 
diduomenė sugebėjo sukurti didžiulius privačių valdų 
masyvus. Tokiu gebėjimu lietuviškoji diduomenė skyrė
si ir nuo lenkų magnatų. Pasiekę tokį lygį, LDK didikai 
jau nebeįžvelgė pavojaus ištekindami ar apvesdindami 
visus savo vaikus. Vedybos jiems nebereiškė esminio 
turto išskaidymo ar jo sumažėjimo. Vaikų santuokos su 
to paties rango atstovėmis ar atstovais arba dar labiau 
gausino nekilnojamąjį turtą, arba strategiškai stiprino 
politinę giminės padėtį. Tokios buvo, pavyzdžiui, LDK 
pataurininkio Alberto Goštauto vedybos su kunigaikš
tyte Zofija Verėjska. Kaip tik sėkmingos vedybos (san
tuoka su Ona Kiškaite) Žemaitijos seniūną Stanislovą 
Kęsgailą († 1532) kilstelėjo į turtingiausių LDK didikų 
viršūnę – 1528 m. nuo savo valdų jis išrengė net 617 
raitelių. Į valdžios viršūnes Iljiničiai pateko beveik vien 
sėkmingos vedybinės politikos dėka, susigiminiuodami 
su Zaberezinskiais, Kęsgailomis ir Radvilomis. Svar
biausia šioje vedybinėje strategijoje – pasirinkti tin
kamus partnerius. Kelių sūnų apvesdinimas teikė dar 
didesnes garantijas giminės išlikimui. Todėl nebijota 
skaidytis į šakas. Šis procesas ryškus nuo XVI a. pra
džios. Vienai šakai gresiant išnykti, kitos rūpinosi, kad 
turtas neišeitų iš giminės. Tai buvo tarsi nerašyta tai
syklė, nuo XVI a. vidurio kai kuriose giminėse apibrėžta 
ir formaliai. Taip atsirado pirmosios Radvilų ir Chod
kevičių ordinacijos, kurias vėliau keitė majoratai. Tik 
dėl giminės išsiplėtimo ilgus šimtmečius pagal vyrišką 
liniją išsilaikė tokios giminės kaip Chodkevičiai, Pacai, 
Radvilos, Sapiegos ar Valavičiai.

LDK susiklostė specifinė turto paveldėjimo tvarka, 
mat čia nežinotas Viduramžių Europoje susiformavęs 
majorato (ar pirmagimystės teisės į turtą) principas. 
LDK diduomenės šeimos nepatyrė tokio socialinio spau
dimo, jų visi palikuonys turėjo didesnes ar mažesnes 
turtines garantijas. Dėl šios priežasties vaikų nukrei
pimas į bažnytinę karjerą XV–XVI a. neleido jiems „su
taupyti“ valdų sąskaita. Nekilnojamą tėvoninį turtą 
vis tiek reikėjo dalyti ir sūnums, parinktiems dvasi

актов, f. 389, ap. 1, d. 1–2, (toliau – LM); Lietuvos valstybės istorijos 
archyve saugomi mikrofilmai], kn. 35, l. 159v–162v; krzysztof pietkie-
wicz, Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku, poznań: 
Wydawnictwo naukowe uam, 1982, p. 57–58.

17 Рагнеда Аляхновiч, Сергей Рыбчонак, Алексей  Шаланда, Род Іл
лі нічаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XV–XVI стст.: Pадавод, гербы, 
уладанні, Мiр: Музей „Замкавы комплекс Мiр“, 2015, p. 122–125.

18 Анастасія Скеп‘ян, Князi Слуцкiя, Мiнск: Беларусь, 2013, p. 130–
146.

19 nijolė asadauskienė, Kiškų giminė LDK XV–XVII a.: genealogi-
nis tyrimas, vilnius: vaga, 2003, p. 309; jan seredyka, Kunigaikštytė 

ir plikbajoris Zofija Radvilaitė-Dorohostaiska ir Stanisławas Tymińskis, 
vilnius: vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 181; Rai-
monda Ragauskienė, „Xvi a. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didi-
kų archyvo atvejis: dubrovnos linijos Hlebavičių dokumentų aprašai 
Lietuvos metrikoje“, in: Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, sudarė artūras 
dubonis, vilnius, 2012, p. 132.

20 tomasz kempa, Dzieje rodu Ostrogskich, toruń: adam marszałek, 
2002; marceli antoniewicz, „manifestacja genealogiczna w herbie 
złożonym biskupa pawła olgimuta księcia Holszańskiego“, in: Prace 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty 
Historyczne, częstochowa, 1997, sąs. 4, p. 387–433.
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ninko keliui. Taip pat teko solidžiai aprūpinti dukras, 
stojančias į vienuolynus. Nematyta net skirtumo, kur 
dukra išeis. 1587 m. testamente trims dukroms Elžbie
tai, Kristinai ir Kotrynai 2009 kapas grašių pasoginėje 
Koreličių valdoje paskyrusi Elžbieta Višniovecka Rad-
vilienė rašė, „nesvarbu, kokiai padėčiai: ar dvasinei į 
vienuolyną, ar už vyro ištekinant ponas Viešpats norės 
jas matyti“21. Pasogos stojant į vienuolyną dydis prilygo 
minimaliam kraičiui ištekėjimo atveju. Dukroms, sto
jančioms į vienuolynus, XVII a. didikai tėvai skirdavo 
mažiausiai 2000–3000 auksinų. Tačiau būta ir kitokių 
atvejų. Antai Konstancija Zofija Radvilaitė (1635–1687), 
tapdama Vilniaus karmelitų vienuole, gavo 50 000 auk
sinų, tai yra tiek, kiek pasogos testamentu jai skyrė 
tėvas22. Nesugebant tinkamai aprūpinti vienuolėmis 
tapusių dukrų, dėl turto jos bylinėjosi su giminaičiais. 
Taip ekonominių įsipareigojimų Kauno benediktinių 
vienuolynui XVII a. viduryje nevykdę Lackiai turėjo 
bylinėtis su benediktine tapusia Marija Eufemija Lac
kyte. Galiausiai 1685 m. Lackiai grąžino vienuolynui 
10 000 auksinų23.

Tai patvirtina ir didikų, padariusių dvasininkų kar
jerą, gyvenimo pavyzdžiai. Antai Žemaitijos vyskupas 
Mikalojus Radvila († 1529/1530) 1526 m. gavo ketvir
tąją visos Raigardo-Goniondzo tėvonijos dalį. Po trijų 
metų dvasininkas nuo privačių valdų į kariuomenę iš
rengė 79 raitelius. Kaip tik dėl Žemaitijos vyskupo kal
tės ši Radvilų šaka prarado vieną svarbiausių valdų, 
giminės perlą Knišiną, kurį 1528 m. testamentu jis už
rašė paskutiniajam Jogailaičiui24. Lucko, po to Vilniaus 
vyskupu tapęs Vaitiekus Radvila (apie 1476–1519) jam 
priklausančią valdų dalį gavo iš tėvo dar šiam esant 
gyvam. Tai įvyko apie 1500 m., maždaug tuomet, kai 
didikas buvo paskirtas Lucko vyskupu. Tarp gautųjų 
tėvoninių valdų buvo Choreckas, Biguškis, Krėva, Lips

kas ir kitos valdos. Dvasininkas rūpinosi jų ekonomine 
padėtimi, bylinėjosi dėl jam priklausančių dvarų, jų 
ribų ir kitos joms daromos žalos25. Mikalojaus Radvi
los Juodojo jauniausias sūnus Jurgis (1556–1600), ta
pęs Katalikų Bažnyčios kardinolu, iš vyriausiojo brolio 
gavo savo tėvonijos dalį. Turto dalybos jam pradžioje 
pasirodė nelygios, o nesutarimai su broliu užsitęsė ke
letą metų26. Žygimantas Senasis savo nesantuokiniam 
sūnui Jonui iš Lietuvos kunigaikščių (1499–1538) sky
rė didelę Ldk nuosavybės Lietuvoje (Šiauliai, Joniškio 
valdos etc.) dalį. Ne veltui jis priklausė turtingiausių 
LDK magnatų šešetukui27. Tad didikų vaikų nukreipi
mo bažnytinės karjeros keliu negalima aiškinti valdų 
koncentracijos siekiu. Juolab kad XV–XVI a. tarp LDK 
didikų buvo ir stačiatikių (pavyzdžiui, Ostrogiškiai), o 
nuo XVI a. vidurio – ir protestantų. Šiose konfesijose 
nebūta tokių iškilimo galimybių, o ir kurti šeimas buvo  
leidžiama.

Taigi galima apibendrinti. XV–XVI a. LDK didikų 
giminių (ne)išgyvenimo negalima supaprastinti ir sie
ti su diduomenės valia – specialios vedybinės politikos 
vykdymu. Juolab kad trūksta duomenų apie jų šeimų 
dydžius, o vedyboms skirtų katalikų didikų vaikų skai
čiaus mažinimas nukreipiant juos dvasiniu keliu nebu
vo veiksmingas būdas sukoncentruoti turtą. Kalbant 
apie didikų giminių (ne)išgyvenimą, negalima atmesti 
biologinės rizikos faktoriaus. Būtina prisiminti, kad 
aptariamu laikotarpiu LDK diduomenės egzistencijai 
labai didelę įtaką darė bendrieji – iki demografinio perė
jimo – visuomenei būdingi gyvenimo veiksniai: aukštas 
gimstamumo ir mirtingumo lygis, pirmiausia mirtin
gumas nuo infekcinių ligų, gimimų nekontroliavimas ir 
kontracepcijos neveiksmingumas. Tokiomis sąlygomis 
likimas vieniems tiesiog suteikė galimybes išgyventi, o 
kitiems jis buvo negailestingas.

21 alojzy sajkowski, Staropolska miłość: Z dawnych listów i 
pamiętników, poznań: Wydawn. poznańskie, 1981,p. 55.

22 małgorzata borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów 
żeńskich w XVII–XVIII wieku, Warszawa: państwowy instytut Wydaw-
niczy, 1996, p. 40.

23 vaida kamuntavičienė, „kauno benediktinių vienuolynas 1655–
1696 m.“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijos: 
Istorija ir paveldas, sudarytoja aušra vasiliauskienė, vilnius: versus 
 aureus, 2015, p. 133.

24 maria michalewiczowa, „Radziwiłł mikołaj“, in: Polski Słownik 

Biograficzny, Wrocław: Wydawnictwo polskiej akademii nauk, 1987, 
t. 30, p. 320; mirosława malczewska, Latyfundium Radziwiłłów w XV 
do połowy XVI wieku, Warszawa-poznań: państowe Wydawnictwo 
naukowe, 1985, p. 96–98.

25 maria michalewiczowa, „Radziwiłł Wojciech“, in: Polski Słownik 
Biograficzny, t. 30, p. 378; mirosława malczewska, op. cit., p. 57–59.

26 Raimonda Ragauskienė, „Radvilos“, in: Lietuvos didikai, p. 164.
27 Ludwik kolankowski, Zygmunt August wielki książę Litwy do roku 

1548, Lwów: nakładem towarzystwa dla popierania nauki polskiej, 
1913, p. 110, 191 ir t.
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Pastaruoju metu akademinėje literatūroje galima pa
stebėti įsivyraujant madą ieškoti vieno ar kito soviet-
mečio reiškinio ištakų1. Nors paprastai autoriai nurodo 
kažko ieškosiantys, tačiau iš tikrųjų ten nieko neieško
ma – dar iki tyrimo pradžios ištakų suvokimas būna 
aiškus ar mažų mažiausiai numanomas, tad visas ieš
kojimas apsiriboja sąsajų tarp menamų ištakų ir vėliau 
susiformavusio reiškinio išdėstymu. Šį tekstą galima 
priskirti tokio pat pobūdžio darbams: stengiamasi Lie
tuvos laisvės lygos (LLL) ištakų ieškoti ginkluotoje par
tizanų kovoje pirmaisiais pokario metais. 

Prireikus progiškai ar didaktiškai įvertinti partizanų 
kovos reikšmę, dažniausiai nuskamba teiginys, jog pa
sipriešinimas įkvėpęs ateities kartas tolimesnei kovai 
su okupacija, o šio proceso kulminacija, matyt, buvo 
Sąjūdžio mitingai2. Ir politikos pragmatikų aplinkoje, ir 
istoriškai motyvuotoje visuomenėje tai priimama kone 
kaip aksioma, nors akademikai į tokį sąryšį žiūri skep
tiškai. Bernardo Gailiaus teigimu, ne laisvi žmonės su
sirinko į Sąjūdžio mitingus, o homo sovieticus – politinė 
tauta iš esmės buvo nužudyta su partizanų karo pabai
ga3. Tarp Sąjūdžio ir partizanų būta didžiulės prarajos, 
kurią užlieti bendra „pasipriešinimo dvasia“ yra labai 
sunku, iš esmės neįmanoma. Nerijus Šepetys, apsvars
tydamas šią prarają teigė, jog partizanų karą sovietinės 
Lietuvos visuomenei, tam pilkam stebėtojui, buvo (yra) 
priimti labai sunku: „Sąjūdis, Kovo 11-oji buvo taikin
gos, dainuojančios revoliucijos. Taikingą rezistenciją, 
vykusią žodžiu ir raštu, įsisavinti lengviau, nei tą, kuri 
vyko ginklu. Todėl ir partizanų atsiminimai bei knygos 
apie juos Atgimimo pradžioje buvo niekis, palyginti su 
Vytautu Didžiuoju ir Adolfo Šapokos istorija. Mums rei
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kėjo didingos, garbingos, herojiškos istorijos, o partiza
nų karas buvo praradimų ir nuostolių istorija“4. Dėl to 
lietuviams į partizanus (ir apskritai – sovietmetį) kur 
kas lengviau žvelgti per Vytauto Žalakevičiaus ar Jus
tino Marcinkevičiaus akinius5. 

Vis dėlto sąryšis tarp ginkluotosios ir neginkluotosios 
kovos yra pripažįstamas ir istoriografijoje. Monikos Ka
reniauskaitės teigimu, daugelis istorikų – Bernardas 
Gailius, Nijolė Gaškaitė, Živilė Račkauskaitė, Egidijus 
Jaseliūnas ir kt. – pritaria hipotezei, „partizaninį karą 
laikančiai Lietuvos neginkluotąjį pasipriešinimą 1953–
1990 m. inspiravusiu veiksniu ir viena pagrindinių jo 
priežasčių“6. Tai ypač pastebima kalbant apie negink-
luotąjį jaunimo pasipriešinimą šeštame ir septintame 
dešimtmetyje, kai organizacijų įsikūrimą neretai inspi
ruodavo būtent ryšiai su partizanais. Šią hipotezę užsi

1 Sąjūdžio ištakų beieškant: Nepaklusniųjų tinklaveikos galia, moks-
linės redaktorės jūratė kavaliauskaitė, ainė Ramonaitė, vilnius: baltos 
lankos, 2011; mindaugas peleckis, Lietuvos rokas: Ištakos ir raida, vil-
nius: mintis, 2011; Sąjūdis ateina iš toli: Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
ir Sąjūdžio Seimo Tarybos narių kalbos, atsiminimai, apmąstymai, pa-
rengė Romas gudaitis, antanas Rybelis, angonita Rupšytė, vilnius: 
margi raštai, 2008 ir kt.

2 pvz., vytautas Landsbergis, „Rezistencijos reikšmė“, in: Lietuvos 
naikinimas ir tautos kova (1940–1998), sudarė izidorius ignatavičius, 
vilnius: vaga, 1999, p. 255–256; nijolė gaškaitė, Pasipriešinimo is-
torija: 1944–1953 metai, vilnius: aidai, 2006, p. 148; algimantas 
Lelešius, „tauro apygardai – 70“, in: http://www.llks.lt/pdf2/Lele-
sius%20tauro%20apygardai70.pdf; Laurynas kasčiūnas, „tautiškumas 
yra ginklas nuo rytinių stepių vilkolakio“, in: http://www.tspmi.vu.lt/
tinklarastis/2016/03/l-kasciunas-tautiskumas-yra-ginklas-nuo-rytiniu-
stepiu-vilkolakio.

3 bernardas gailius, Partizanai tada ir šiandien, vilnius: versus au-
reus, 2006, p. 212–213, 219.

4 „kas mums trukdo suprasti pokarį. istoriko nerijaus šepečio mintys“, 
parengė zigmas vitkus, in: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-
04-04-kas-mums-trukdo-suprasti-pokari-istoriko-nerijaus-sepecio-min-
tys-trakiniu-partizanu-konferencijoje/98577.

5 antanas žeminis, „partizanų karas: „kas gali, tepadaro geriau“, in: 
Naujasis Židinys-Aidai, 2013, nr. 2, p. 145.

6 monika kareniauskaitė, „Lietuvos neginkluotojo antisovietinio pasi-
priešinimo antrosios sovietų okupacijos metais ištakos ir veiksniai“, in: 
Genocidas ir rezistencija, 2011, nr. 2 (30), p. 140.

atmintis

antanas teRLeckas (g. 1994) – vilniaus universiteto isto-
rijos fakulteto studentas, atminties ir istorijos tyrinėtojas. NŽ-A 
anksčiau yra publikavęs straipsnį „Lietuvos istorija per vienos 
giminės patirtį: veitų šeima“ (2015, nr. 8).
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mojusi pagrįsti Kareniauskaitė teigia, kad ši užduotis 
jai pavyko7. Tačiau į visą neginkluotąjį pasipriešinimą 
iš esmės žvelgdama kaip į vientisą bloką, Kareniaus
kaitė kiek pasiduoda deterministinei nuostatai, todėl 
derėtų į šį reiškinį pažvelgti kiek detaliau, analizuojant 
atskirus atvejus.

LLL pasirinkta dėl kelių priežasčių (neskaičiuojant 
akivaizdžios, kyšančios po šio teksto antrašte). Visų 
pirma, istoriografijoje LLL vadinama radikaliausia pa
sipriešinimo organizacija Lietuvoje vėlyvuoju sovietme
čiu8. Iš kitų pasipriešinimo grupių ji išsiskyrė ir tiks
lais, ir veiklos pobūdžiu: LLL neakcentavo žmogaus 
teisių varžymo kaip esminės savo veiklos platformos. 
Kitas, ne mažiau svarbus aspektas – prasidėjus peres
trojkai, daugelis pasipriešinimo organizacijų nutraukė 
savo veiklą, o LLL, priešingai – ją suaktyvino, įsitrauk
dama į viešąjį gyvenimą greta Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio (LPS). Kareniauskaitė tiksliai identifikavo ir 
kitus veiksnius, paskatinusius neginkluotąjį pasiprie
šinimą: „laisvą“ (intelektine prasme) gyvenimą lage
riuose, paties režimo pokyčius, bendradarbiavimą su 
rusų disidentais, bendrąjį Šaltojo karo kontekstą, įvy
kius Vengrijoje, Prahoje, sovietinės tikrovės pilkumą 
etc. Todėl šiame tekste bus telkiamasi tik į sąsajas tarp 
partizanų kovos ir LLL. Galiausiai akstiną šiam tekstui 
suteikė ir nesibaigiančios diskusijos dėl Justino Marcin
kevičiaus, tautinės-sovietinės ar dar bala žino kokios 
lietuvių tapatybės. Užsiimant ar rungiantis su nuolat 
kovojusios tautos apologija dažnai taikomas kiekybinis 
argumentas: metusiųjų atvirą iššūkį režimui vėlyvuo
ju sovietmečiu buvo tik saujelė. Drauge kiekybinis ar
gumentas virsta kokybiniu: keli rezistentai esą nieko 
nepakeitė. Na, o svarbiausia – „laikas buvo toks, koks 
buvo“9. Užuot tuščiai ginčijusis su lietuviškaisiais prus
tininkais dėl jų argumentų pagrįstumo, šiuo tekstu pa
mėginta priminti apie kitokį požiūrį į kokybę.

vyčių sąjunga kaip neginkLuotojo 
pasipRiešinimo pagRindas

Dėl savaime suprantamų priežasčių LLL kovos pobū
dis ir akcentai kardinaliai skyrėsi nuo Lietuvos partiza
nų. Todėl mąstant apie bendros pasipriešinimo linijos 
galimybę gali kilti mintis, jog tokį tęstinumą galima pa
rodyti tik simboliniame lygmenyje10. Tačiau šiuo tekstu 
pasistengsime įrodyti, kad LLL partizanų kovas pratę
sė ne vien simboliškai. 

Partizanai nuolat stengdavosi prisitaikyti prie besi
keičiančių kovos sąlygų: nuo 1946 m. imta vis labiau 
vengti tiesioginių susidūrimų, mūšių su priešu, sukles
tėjo tikrasis pogrindis – gyvenimas bunkeriuose, rašant 
ir platinant spaudą, atsišaukimus. Lietuvos partiza
nų kova visuomet turėjo ir neginkluotojo pasipriešini
mo bruožų. Vis mažėjant partizanų gretoms, jie patys 
bandė paruošti pagrindą tolimesniam, neginkluotajam 
pasipriešinimui. 1949 m. vasarį vykusiame Lietuvos 
partizanų vadų sąskrydyje buvo kalbama apie būtiny
bę „duoti pagrindus išaugti ateityje naujam sąjūdžiui, 
kuris vestų kovą kultūros fronte“11. 

1952 m. pabaigoje Vakarų (Jūros) srities vadas Anta
nas Bakšys-Germantas įkūrė Vyčių sąjungą, turėjusią 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) padėtais pama

paRtizanų kovos tęstinumo pRobLema: Lietuvos Laisvės Lygos kLausimu

7 Ibid., p. 150.
8 živilė Račkauskaitė, „pasipriešinimas sovietiniam režimui Lietuvoje 

aštuntajame dešimtmetyje“, in: Genocidas ir rezistencija, 1998, nr. 2 
(4), in: http://genocid.lt/Leidyba/6/zivile6.htm; Lietuva 1940–1990: 
Okupuotos Lietuvos istorija, sudarė arvydas anušauskas ir kt., vilnius: 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, p. 
536; Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais, sudarė arvy-
das anušauskas, juozapas Romualdas bagušauskas, česlovas bauža ir 
kt., vilnius: diemedis, 2000, p. 103.

9 valentinas sventickas, „apie justiną marcinkevičių: kas pa-
meluota ir kas neperskaityta“, in: http://www.delfi.lt/news/ringas/
lit /v-sventickas-apie-justina-marcinkeviciu-kas-pameluota-ir-kas-
neperskaityta.d?id=70643572.

10 nerija putinaitė, valdemaras klumbys, „diskusija“, in: Demokratija 
Lietuvoje: Pilietiškumas ir totalitarizmas XX amžiaus istorijos lūžiuose, 
sudarytojai mingailė jurkutė, nerijus šepetys, vilnius: naujasis židi-
nys-aidai, 2011, p. 170.

11 „Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos posėdžio protokolas“, 
in: Laisvės kovos 1944–1953 metais: Dokumentų rinkinys, sudarė da-
lia kuodytė, algis kašėta, kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga, 1996, p. 298.

elena ir antanas terleckai su dukrele vilija ir elenos motina 
uršule keraitiene. vilnius, nemenčinės pl. 68, 1957-03-10
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tais pereiti į neginkluotąjį pasipriešinimą12. Vyčių Są
jungos tikslas buvo toks pats kaip ir LLKS – nepriklau
somos Lietuvos atkūrimas, tačiau akcentuojami veiklos 
metodai, kurie vėliau bus būdingi pasipriešinimui Lie
tuvoje: „Per spaudą, atsišaukimus ir gyvu žodžiu įsąmo
ninti, paruošti ir suorganizuoti tautą vieningai kovai dėl 

demokratinės, socialiniai teisingos santvarkos sukūri
mo bei socialinių – kultūrinių reformų įgyvendinimo“13. 
LLKS pradėjus riboti naujų narių įtraukimą į partiza
nų struktūras, Vyčių sąjunga apeliavo būtent į legaliai 
gyvenančius asmenis, ragindama juos prisijungti prie 
bendro pasipriešinimo: „Į V[yčių] S[ąjungą] priimami 
abiejų lyčių patikimi, sąmoningi lietuviai, nenusikaltę 
savo tautai, nepaisant išsilavinimo, profesijos, religijos 
ir priklausomybės laisvės laikais buvusioms partijoms 
bei organizacijoms“14. 

1953 m. pradžioje žuvus Bakšiui-Germantui, Vyčių 
sąjungai taip ir nepavyko virsti platesnio masto orga
nizacija, tačiau pats jos įkūrimas leidžia kalbėti apie 
partizanų vadovybės manymą, jog abi pasipriešinimo 
srovės turėjo būti glaudžiai susijusios ir viena kitą rem
ti. Neginkluotas pasipriešinimas turėjęs vykti ant par
tizanų kovos padėtų pamatų.

Bendros pasipriešinimo linijos paieškas ypač apsun
kina faktinė aplinkybė, kad neginkluoto pasipriešinimo 
dalyviai tiesiog stokojo informacijos apie partizanų karą. 
Patys LLL nariai nieko nežinojo apie Vyčių sąjungą, 
praktiškai neturėjo galimybių disponuoti ir kitais par
tizanų dokumentais. Tačiau būta kitų aplinkybių, bent 

iš dalies kompensavusių šį informacijos stygių. Vienas 
svarbiausių LLL veikėjų ir įkūrėjų Antanas Terleckas 
prisiminimuose15 teigia, kad jo pasukimas priešinimo
si keliu buvęs sąlygotas ne asmeninio apsisprendimo, 
o daugiau ar mažiau objektyvių priežasčių, tarp kurių 
išsiskiria patirtys pirmaisiais reokupacijos metais. Pats 
Terleckas vos neišėjo į partizanus, tačiau būrio vado 
buvo nepriimtas dėl pernelyg jauno amžiaus, beveik 
visi vaikystės draugai žuvo 1945 m. kovo 11–12 d. vy
kusiame Kiauneliškio mūšyje. Tais pačiais metais Ter
leckas buvo suimtas ir tardytas Švenčionių kalėjime. 

Terlecko žmonos Elenos, taip pat aktyvios LLL narės, 
brolis Stasys Keraitis-Varnas buvo Algimanto apygar
dos Kuprio būrio vadas, žuvęs 1948 m. Vienas pagrin
dinių Laisvės šauklio leidėjų Kęstutis Jokubynas pir
maisiais pokario metais taip pat dalyvavo pogrindinėje 
veikloje ir buvo areštuotas. Aktyviai LLL veikloje daly
vavo buvę partizanai Leonas Laurinskas, Jonas Petke
vičius, Jadvyga Petkevičienė, Jonas Protusevičius. Tarp 
1979 m. „45 Pabaltijiečių memorandumo“ signatarų 
galima rasti ir kitų asmenų, vienaip ar kitaip susiju
sių su partizanų kova: kun. Algirdą Mocių, Mečislovą 
Jurevičių, dar į antinacinį pogrindį įsitraukusį Algir
dą Statkevičių16. Prasidėjus Atgimimui, ryšiai su bu
vusiais partizanais tik stiprėjo. Savaime suprantama, 
tarp kitų pasipriešinimo srovių, ypač katalikiškame po
grindyje, taip pat būta žmonių, susijusių su partizanais, 
tačiau LLL idėjinė programa buvo kur kas artimesnė 
LLKS plėtotoms idėjoms nei kurios nors kitos pogrin- 
džio srovės.

sovietinės sistemos atmetimas

LLKS kova rėmėsi principine nuostata bet kokio
mis priemonėmis priešintis Lietuvos sovietizacijai, at
metant visas kompromiso galimybes. Kovos galutinis 
tikslas buvo Lietuvos nepriklausomybė. Iš esmės labai 
panaši buvo ir LLL pozicija: vienintelis tikslas – nepri
klausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Nors apie 
partizanų kovą LLL žinojo palyginti nedaug, tačiau 
1978 m. LLL steigiamojoje deklaracijoje aiškiai identi
fikuojamos ištakos, vedamos nuo 1941 m. birželio suki
limo, per Lietuvos partizanų kovą ir vėlesnį neginkluo
tą pasipriešinimą17. Deklaruodama nepriklausomybės 
siekį, LLL netelpa tradiciniuose disidentizmo rėmuose 
ir pereina į tiesioginę, politinę opoziciją režimui18. Isto
riko ir buvusio LLL nario Gintaro Šidlausko teigimu, 
LLL artimiausiu kovos pavyzdžiu buvo būtent ginkluo

antanas teRLeckas

12 „vyčių sąjungos laikinieji įstatai“, in: Ibid., p. 372.
13 Ibid., p. 373.
14 Ibid., p. 378. 
15 žr. antanas terleckas, Ne pats pasirinkau savo dalią, vilnius: vers-

mė, 2013.
16 žr. arvydas anušauskas, birutė burauskaitė, Baltijos laisvė – Euro-

pos atsakomybė, vilnius: valstybės žinios, 2002.
17 „LLL steigiamoji deklaracija“, in: antanas terleckas, Lietuvos Lais-

vės Lygos kova už laisvę ir nepriklausomybę, d. ii, vilnius, 2002, p. 10.
18 aleksandras štromas, Laisvės horizontai, sudarė Liūtas mockūnas, 

vilnius: baltos lankos, 2001, p. 251.

antanas terleckas ir andrius tučkus Lietuvos laisvės lygos 
organizuotame mitinge katedros aikštėje, palydint tsRs 
deputatus į maskvą. vilnius, 1988-11-26. andriaus petrulevičiaus 
nuotrauka
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ta partizanų kova19. Partizanų kovos svarba buvo pa
brėžiama ne tik LLL spaudoje, bet ir asmeninėje kores
pondencijoje. Po teismo tremtyje Magadane atsidūręs 
Terleckas likimo draugui Juliui Sasnauskui 1983 m. 
rugpjūčio 9 d. rašė: „Esu įtikinęs, kad saujelė mūsų 
rezistentų (ypač partizanai) atėmė iš priešų teisę nie
kinti lietuvių tautą... Didžiuokimės tuo ir nepulkime 
į neviltį“20. Simbolinę prasmę šiame kontekste įgyja 
ir pats LLL pavadinimas, „nusižiūrėtas“ nuo Lietuvos 
Laisvės Armijos – pagrindinės organizacijos, dar nacių 
okupacijos laikais ėmusios ruoštis ginkluotai kovai su 
sovietiniu okupantu. 

Tikslui pasiekti LLL išsikėlė du uždavinius: „religi-
nės, tautinės ir politinės sąmonės ugdymas“ bei „Lie
tuvos laisvės klausimo kėlimas tarptautiniuose fo-
rumuose“21. Panašius teiginius galima rasti ir LLKS 
1949 m. deklaracijoje: „Konstatuojama teigiama religi
jos įtaka ugdant tautos moralę ir palaikant jos atspa
rumą sunkiausiu laisvės kovų laikotarpiu“22, prašoma 
Vakarų pasaulio pagalbos, identifikuojamasi su Vakarų 
pasauliu civilizaciniame lygmenyje. Lyginant su kitu 
tautinius klausimus kėlusiu pogrindžio leidiniu Aušra, 
puoselėjusia panašius tikslus, t. y. ugdyti lietuvius dva
siškai, išryškėja ir akivaizdus skirtumas: apsibrėždami 
savo veiklos barus, jos leidėjai teigė, kad „nesiekia po

litinių tikslų – sukelti revoliuciją ar grąžinti kapitalis
tinę santvarką“23. Kiti katalikiško pogrindžio leidiniai 
irgi atrado savo nišą kultūriniame, o ne politiniame 
lygmenyje24.

LLL vizija dėl nepriklausomybės atkūrimo rėmėsi 
Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmių likvidavimo idė
ja25. Tai buvo konkretus reikalavimas, kurį bandyta 
rea lizuoti atkreipiant viso pasaulio dėmesį į 1939 m. 
sudaryto pakto aktualumą ir po Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos. Vizijos „o kas po to?“ LLL neturėjo bent iki At
gimimo, o ir tuo metu, panašu, kad detalios valstybin
gumo programos nebūta, išskyrus esmines atspirtis: po 
Nepriklausomybės paskelbimo turėjo įvykti okupacinės 
kariuomenės išvedimas bei liustracija. Šia linkme kur 
kas produktyviau darbavosi Perspektyvos, kurių leidėjų 
siūlymai išeiti iš sovietinės aklavietės rėmėsi Lietuvos 
komunistų sąjungos įkūrimu ir tolimesne veikla, atsi
spiriant nuo SSRS įstatymų pagrindo26 ir LLL buvo ab
soliučiai nepriimtini27.

paRtizaniškasis naRatyvas LLL 
spaudoje

Nors LLL įsikūrė 1978 m. birželį, tačiau nuo jos isto
rijos neatskiriamas dar 1976 m. pasirodęs pogrindinis 
Laisvės šauklys, leistas daugiausia Jokubyno, Terlec
ko ir Sasnausko iniciatyva. Plačiausiai jo turinį ana
lizavęs Algirdas Jakubčionis pastebi, kad nors didžioji 
dalis straipsnių yra skirti istorijai, aprašant ir 1941 m. 
birželio sukilimą, ir sovietines represijas, nėra nė vie
nos publikacijos partizanų tematika28. Iš tiesų Laisvės 
šauklyje partizanams skirtų straipsnių nebuvo, tačiau 
ginkluotos kovos motyvas vis dėlto egzistavo, tegul tik 
kontekste, dažniausiai apsiribojant „nutilusių partiza

paRtizanų kovos tęstinumo pRobLema: Lietuvos Laisvės Lygos kLausimu

19 gintaras šidlauskas, „Lietuvos laisvės lygos pastangos pagerbti 
gink luotos rezistencijos dalyvių kovą“, in: Lietuvos laisvės lyga: Nuo 
laisvės šauklio iki nepriklausomybės, kn. 1, sudarė gintaras šidlauskas, 
vilnius: naujoji matrica, 2004, p. 430.

20 antanas terleckas, Laisvės priešaušryje: Rezistento prisiminimai 
1970–1986 m., vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centras, 2011, p. 252.

21 Ibid.
22 „Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos politinė deklaracija“, in: 

Laisvės kovos 1944–1953 metais, p. 313.
23 „pirmieji „aušros“ spinduliai“, in: Aušra, [t. 1]: 1975.10 – 1977.02.16: 

Nr. 1/40–5/45, redaktorius jonas dainauskas, čikaga: akademinės 
skautijos leidykla, 1977, p. 9–10.

24 egidijus jaseliūnas, „Lietuvos katalikiška periodinė spauda XX a. 
8-ajame dešimtmetyje“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos met-
raštis, 1999, t. 15, p. 250–251.

25 Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais, p. 103. 
26 vilma vasiliauskaitė, Tautinė ir liberalioji pogrindžio spauda Lietu-

voje 1976–1981, vilnius: gairės, 2002, p. 46.
27 „perspektyvos be perspektyvų“, in: Vytis, nr. 1–3, sudarė antanas 

terleckas, vilnius: Lietuvos Laisvės Lyga, 1993, p. 17–21.
28 algirdas jakubčionis, „prasmingu pavadinimu“, in: Laisvės šauklys, 

sudarė antanas terleckas, vilnius: asociacija „kultūros, meno ir moks-
lo rūmai“, 2002, p. 15.antanas terleckas ir būsima žmona elena vilniuje. 1948-06-13
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nų šūvių“ prisiminimu29. Jakubčionis Laisvės šauklį 
apibūdina kaip leidinį, paruošusį dirvą LLL susidary
mui ir kitam pogrindiniam leidiniui – Vytis30. 

Pirmojo Vyčio numerio vedamasis „Laisvę reikia išsi
kovoti“ apibrėžia idėjinę leidėjų programą, kuri iš esmės 
sutapo su LLL deklaracijos nuostatomis, prašyta lietu
vių išeivijos pagalbos formuojant lietuvių politinę są
monę, pabrėžta, kad didžiausi sąjungininkai kovoje su 
SSRS yra kitos pavergtosios tautos. Partizanų kova pa
vadinta riboženkliu, po kurio „mes dvidešimt metų trau
kėmės, lyg akmenys ritomės nuo principų kalno, ir štai 
atėjo metas, kai trauktis jau nėra kur“31. Partizanų kova 
tampa atspirties tašku, į kurį atsirėmus, 1979 m. leidė
jų požiūriu, tautai telikę du keliai: žūti arba prisikelti32. 

Partizanų kovos naratyvas Vytyje sustiprėjo. Čia 
svarbiausias veiksnys buvo į leidėjų rankas patekęs 
(veikiausiai per Protusevičių, partizanavusį Dainavos 
apygardoje) 1949 m. Pietų Lietuvos srities laisvės ko
votojų Partizanas, kurio ištraukos publikuotos jau pir
majame Vyčio numeryje. Leidėjai žadėjo supažindinti 
ir su kitų Partizano numerių medžiaga, deja, šis planas 
realizuotas nebuvo33. LLL nariai apmąstė ir partizaniš
kosios kovos svarbą bei mastą:

Nutilę partizanų šūviai užbaigė vieną herojiškiau
sių etapų ne tik mūsų, bet ir viso pasaulio istorijoje, 
[...] savo mastu, trukme ši kova nedaug teturi pa
vyzdžių. [...] Žuvo apie 50 tūkst. partizanų – pačių 

šviesiausių, pajėgiausių mūsų tautos sūnų. Tik tokia 
kaina okupantai pasiekė fizinę pergalę. [...] Moralinės 
pergalės okupantas niekada nepasieks! Tai nulemia 
ir partizaninės kovos istorinė reikšmė: ji sulėtino ko
lonizaciją, privertė okupantus skaitytis, ji ir šiandien 
įkvepia mus pasipriešinimui.34

Tai 30 metų skiriamus pasipriešinimus jungianti pub
likacija, kuri atskleidžia, kad patys Vyčio leidėjai susi
vokė tęsiantys partizanų kovą. Vis dėlto partizaniška 
tematika netapo pagrindine Vyčio ašimi. Galima tai 
aiškinti objektyvios informacijos apie partizanų karą 
stoka, tačiau šis argumentas tikslus tik iš dalies. Sep
tintame dešimtmetyje sovietų valdžios ideologai leido 
publikuoti medžiagą apie Lietuvos partizanų nusikalti
mus, vaizduoti jų kovą akivaizdžiai tendencingai. LLL 
nariai nevengdavo polemizuoti su oficialia sovietine is
toriografija, tad vien informacijos stoka visko nepaaiš
kina: serija Faktai kaltina leidėjams turėjo būti prieina
ma. Nors Vytyje ir toliau buvo daug dėmesio skiriama 
istorijai, tačiau jo turinys buvo gerokai politiškesnis nei 
Laisvės šauklio, atitinkamai sumažėjo ir dėmesio istori
jai. Partizanų karas buvo tik viena iš daugelio istorinių 
temų. Kur kas svarbesni buvo to meto įvykiai, naujų 
pasipriešinimo formų paieškos, disidentų ir politinių 
kalinių likimai, pavyzdžiui, visas antrasis Vyčio nume
ris skirtas Viktoro Petkaus teismui. 

Ir vis dėlto svarbu vien tai, kad atsirado publikaci
jų, skirtų būtent partizanams, ne tik paminint jų kovą 
fone. Pirmame numeryje tekstas „Tikrieji žudikai“ nag-
rinėjo mokytojo ir rašytojo Mato Untulio mirtį, kurios 
kaltininkais sovietinėje istoriografijoje buvo vadinami 
Lietuvos partizanai35. Šeštame Vyčio numeryje pasako
jama apie Kosto Kubilinsko ir Algirdo Skinkio išdavys
tę, pradėta spausdinti iki tol nepublikuota Kubilinsko 
poema Raudonasis rojus36. Septintame Vyčio numeryje, 
kuris taip ir nepasirodė iki Atgimimo, buvo planuota 
paskelbti buvusios partizanų ryšininkės Izabelės Nava
rackienės parengtą tekstą apie aukščiausiu LLKS ap
dovanojimu – Laisvės Kovos Karžygio vardu – įvertintą 
Konstantiną Bajerčių-Garibaldį37. 

antanas teRLeckas

29 „Laisvieji lietuviai pavergtoje tėvynėje“, in: Ibid., p. 23; „Leiskite 
nušluostyti jums ašaras arba sniečkaus nuopelnai Lietuvai“, in: Ibid., 
p. 55; „iš Lietuvos pasipriešinimo sąjūdžio istorijos“, in: Ibid., p. 63; 
„korikas ii: michailo suslovo nusikaltimus Lietuvoje prisimenant“, in: 
Ibid., p. 78 ir kt.

30 Ibid., p. 7, 21.
31 „Laisvę reikia išsikovoti“, in: Vytis, nr. 1–3, sudarė antanas terlec-

kas, vilnius: Lietuvos Laisvės Lyga, 1993, p. 9.
32 Ibid.
33 „partizanui“ – 30 metų“, in: Ibid., p. 27.
34 Ibid., p. 26.
35 „tikrieji žudikai“, in: Ibid., p. 46–48.
36 „Raudonasis Rojus“, in: Vytis, chicago, 1981, nr. 6, p. 25.
37 izabelės navarackienės prisiminimai, druskininkai, 2016-02-19, 

in: autoriaus asmeninis archyvas.antanas terleckas kolymoje. 1986-09-17



45naujasis židinys-aidai   2016  /  7

Nors Aušroje irgi galima aptikti tokių rašinių, kuriuo
se bent užsimenama apie partizanų karą ir jo reikšmę38, 
tačiau, kaip minėta, toliau einama nebuvo ir, sekant jų 
pavyzdžiu, nereikalauta nepriklausomybės.

atgimimo metai:  
desovietizacijos ReikaLavimas

Prasidėjus Atgimimui ir LLL išėjus iš pogrindžio, 
partizanų kovos motyvas jos retorikoje dar sustiprėjo. 
Imta aiškiau formuluoti partizanų kovos prasmę Atgi
mimo sąlygomis, teigta, kad tik dėl pasipriešinimo (nuo 
1941 m. sukilėlių iki vėlyvojo sovietmečio disidentų) lie
tuviams suteikta galimybė patiems apsispręsti dėl savo 
likimo39. 1988 m. liepos 3 d. paskelbtoje LLL programoje 
buvo įtrauktas tikslas „pastatyti Vilniuje ir kitose vie
tovėse paminklus Lietuvos partizanams“40. Svarbiau
siu LLL retorikos objektu išliko Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasekmių likvidavimas, savaime turėjęs paversti 
Lietuvą nepriklausoma valstybe. 

Simbolikai ir jos naudojimo aplinkybėms LLL nariai 
teikė ypač didelę svarbą. Tai, kad 1988 m. valdžia pa
siūlė „reabilituoti“ Lietuvos valstybingumo simboliką – 
Tautišką giesmę, Gedimino stulpus, Vytį – LLL sutiko 
itin neigiamai: „Valstybingumo neturinčios Lietuvos 
simbolius paversti valstybiniais – pasityčiojimas“41. 
LLL suvokimu, reikėjo atsiriboti nuo bet kokių sąsajų 
su sovietine santvarka ir LSSR. Pirmąkart viešai Lie
tuvos trispalvė buvo iškelta LLL mitingo metu 1988 m. 
birželio 14 d., tą padarė partizanas Leonas Laurins
kas42. LLL priekaištavo ir Sąjūdžiui, kad 1988 m. spalio 
7 d., iškėlus trispalvę Gedimino bokšte, ši garbė nebuvo 
patikėta partizanui, politiniam kaliniui ar tremtiniui43. 
LLL iniciatyva buvo surengtas pirmasis viešas mitin
gas, skirtas paminėti partizanų kovai, pastatytas ir pir
mas paminklas Lietuvoje partizanams atminti44. Imta 
reikalauti, jog partizanų palaikai būtų perlaidojami su 
derama pagarba, įamžinti jų atminimą, LLL nariai ėmė 
lankyti buvusius partizanus, ryšininkus ir rėmėjus, už
rašinėjo jų prisiminimus45.

sąjūdis, LLL iR Lkp

Perestrojka suteikė daugiau erdvės viešai nebaudžia
mai formuluoti politinius reikalavimus. Radosi dialogas 
tarp valdžios ir greitai opozicinį pobūdį įgijusio Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio (LPS). Sąjūdis, kurio iniciatyvi
nėje grupėje buvo 17 LKP narių, ėmėsi diplomatiškes
nės taktikos nei LLL, ypač savo veiklos pradžioje veng
damas tiesioginės konfrontacijos su valdžia. Galų gale, 
kaip pastebi Tomas Daugirdas, Sąjūdis buvo komp-
romisas tarp demokratinių Lietuvos jėgų ir sovietinės 
nomenklatūros: „Sąjūdis buvo, net jei nepasirašytas, 
sandoris, kai atsisakymas kritiškai vertinti ir smerkti 
lietuvių komunistų kolaboravimą buvo išmainytas į jų 
paramą naujajai Lietuvai“46. Kompromisas, kurį nu
matė dar patys partizanai. Justinas Lelešius-Grafas 
dienoraštyje rašė: „Skaudu taip pat konstatuoti faktą, 
kad ir mūsų inteligentija bolševikų okupacijos metu ne
atlaiko savo uždavinio. Jie geriau tarnaus okupantams, 
vergiškai nulenks galvas Kremliaus dievaičiui, išsiža
dės Tėvynės, kad tik jiems būtų gera, kad jų nekabintų 
enkavėdė, kad tik šiaip taip išlaviravus, o paskui, kai 
Lietuva kelsis nepriklausomam gyvenimui, kad ir pu
siau susiteršus raudonu skarmalu, garsiai šaukti, kad 
ir mes mylime Tėvynę, mes aukojomės dėl Lietuvos, 
mums grėsė Sibiras, kalėjimai“47. LPS steigiamajame 
suvažiavime Antanas Terleckas, ragindamas Sąjūdį 
neiti į kompromisus su valdžia, nepamiršo partizanų: 

paRtizanų kovos tęstinumo pRobLema: Lietuvos Laisvės Lygos kLausimu

38 pvz., „tarptautiniame tribunole“, in: Aušra, [t. 1], 1977, p. 12–13.
39 Laisvės šauklys, nr. 16 (21) – 30 (35), sudarė antanas terleckas, 

vilnius: Lietuvos Laisvės Lyga, 1993, p. 13.
40 „Lietuvos laisvės lygos programa“, in: Lietuvos laisvės lyga, kn. 1, p. 197.
41 „Lietuvos Laisvės Lygos kreipimasis į tautą“, in: Laisvės šauklys, 

nr. 1 (6) – 15 (20), sudarė antanas terleckas, vilnius: Lietuvos Laisvės 
Lyga, 1993, p. 10.

42 virgilijus čepaitis, Su Sąjūdžiu už Lietuvą, vilnius: tvermė, 2007, p. 34.
43 antanas terleckas, „viešas laiškas profesoriui v. Landsbergiui“, 

in: antanas terleckas, Vytautui Landsbergiui, vilnius: Lietuvos Laisvės 
Lyga, 1993, p. 59.

44 gintaras šidlauskas, op. cit., p. 430.
45 Ibid.
46 tomas daugirdas „sąjūdžio kompromisas ir inteligentų neapykan-

ta“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2016, nr. 3, p. 23.
47 justinas Lelešius-grafas, Partizanų kapeliono dienoraštis, kaunas: 

„į Laisvę“ fondo Lietuvos filialas, 2006, p. 104. antanas terleckas su būsima žmona elena vilniuje. 1949-06-04
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„Koks esu laimingas, kad šioje salėje sėdi konclageriuo
se Stalino nesuspėti supūdyti Lietuvos partizanai – Jo
nas Petkevičius, Jonas Protusevičius ir Leonas Lau
rinskas. [...] Jeigu Lietuvoje nėra tokios demografinės 
krizės kaip Latvijoje ir Estijoje, ačiū pokario metų pa
sipriešinimui“48.

Istoriografijoje teigiama, kad LLL ir toliau laikėsi 
principinės, bekompromisės nuostatos ir į jokias kal
bas su LKP nesileido49. Šį teiginį derėtų kiek išplėsti. 
Savaime suprantama, LKP 1988 m. nebuvo tas pats, 
kaip ir 1944–1953 m. Jeigu pirmaisiais reokupacijos 
metais priklausymas LKP prilygo kolaboravimui, tai 
vėlyvuoju sovietmečiu tenka kalbėti apie prisitaikymo 
reiškinį. Ir vis dėlto LLL pozicija LKP atžvilgiu buvo 
kur kas radikalesnė: partija laikyta okupantų įrankiu, 
todėl dažniausiai, kreipiantis į Sąjūdį bei kitas organi
zacijas, LKP buvo ignoruojama arba įvardijama kaip 
nusikalstama organizacija. LLL stengėsi laikytis pozi
cijos, kurios visai neseniai įtvirtinti nepavyko Lietuvos 
Respublikos Seimui50 ir kurią aptinkame 1949 m. LLKS 
deklaracijoje: „Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš 
esmės priešinga pagrindiniam lietuvių tautos siekimui 
ir kertiniam Konstitucijos nuostatui – Lietuvos nepri
klausomumui, nelaikoma teisine partija“51. Tačiau tam 
tikro nenuoseklumo būta ir LLL pozicijose, pavyzdžiui, 
Gotlando komunikatą 1989 m. pasirašė ir Terleckas, ir 
Justas Vincas Paleckis – LKP CK ideologijos skyriaus 
vedėjas. Dalyvaudamas Lietuvos darbininkų sąjungos 
susirinkime 1989 m. rugpjūčio 19 d. Terleckas pabandė 
paaiškinti šio poelgio motyvus: „Komunistų partiją trak
tavau kaip nusikalstamą organizaciją. Nė viena partija 
nepadarė tiek blogo Lietuvai, kiek Komunistų partija. 
Tačiau šiandien KP yra ir dorų žmonių. Jeigu įvyks 
partijos suvažiavimas, kuriame LKP jau veiks ne srities 
organizacijos teisėmis, tada ji pati išsirinks savo politinį 
biurą ir sekretorių. Tada jau bus galima su ja kalbėtis. 
[...] Mano nuomone, šis dokumentas – tai avansas Lie
tuvos kompartijai. Jeigu būčiau žinojęs, kad LKP imsis 
visų priemonių sutrukdyti mūsų rugpjūčio 23 dienos 
protesto akciją, aš nebūčiau jo pasirašęs“52. Taigi steng
tasi laikytis principinės nuostatos, tačiau nuoseklumo 
kartais pristigdavo. Esminė LKP problema buvo laiko
mas jos pavaldumas Maskvai iki jos XX suvažiavimo.

okupacinės vaLdžios institucijų 
veRtinimas

Nuo pat reokupacijos Lietuvos partizanai skatindavo 
boikotuoti rinkimus į valdžios organus, įvairiais būdais 
stengdavosi juos sabotuoti, traktuodami šias struktū
ras kaip okupantų įrankį. Panašios nuostatos laikėsi 
ir LLL Atgimimo metais. Anksčiau ši problema nebu
vo laikoma svarbia: tremtyje būdamas Terleckas laiš
ke Sasnauskui aprašo situaciją, kaip vienas lietuvių 
kilmės asmuo grasino nedalyvauti rinkimuose, jeigu 
valdžia Kolymoje nepravalys kelio iki jo namų: „Jeigu 
ir laikyčiau jį tėvynainiu, neagituočiau prieš rinkimus. 
Kam? Kokia prasmė? Kas pasikeis, jeigu nebalsuos? 
Ši problema niekada manęs nejaudino“53. Tačiau, atsi
žvelgiant į pokyčius režimo viduje, prieš 1989 m. kovą 
vykusius rinkimus į SSRS Aukščiausiąjį Sovietą (AS), 
LLL pakeitė savo nuostatas. Kreiptasi į Lietuvos rinkė
ją, įspėjant, kad: „balsuodamas ir už pačius doriausius 
kandidatus į deputatus vis tiek balsuosi už kolonijinės 
imperijos valdymo aparatą. Dalyvaudamas rinkimuose 
Tu pritarsi TSRS ir LTSR Konstitucijoms, įteisinan
čioms Lietuvos aneksiją“54 bei paragino pasinaudoti tei
se nedalyvauti rinkimuose. Labai panašius argumentus 
randame 1946 m. partizanų A apygardos laikraštyje 
Laisvės varpas: „Lietuvos įjungimas į Sov. Sąjungą tei

antanas teRLeckas

48 antano terlecko kalba sąjūdžio steigiamajame suvažiavime, in: 
Lietuvos laisvės lyga, kn. 1, p. 70.

49 Lietuva 1940–1990, p. 617.
50 kęstutis girnius, „Lietuvos komunistų partija – nusikalstama orga-

nizacija?“, in: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/k-girnius-lietuvos-ko-
munistu-partija-nusikalstama-organizacija.d?id=71532678.

51 „Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos politinė deklaracija“, in: 
Laisvės kovos 1944–1953 metais, p. 313.

52 „gotlando deklaracija“, in: Lietuvos laisvės lyga, kn. 1, p. 320–321.
53 julius sasnauskas, antanas terleckas, Jei esame čia: Laiškai, vil-

nius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000, p. 260.
54 „LLL kreipimasis į Lietuvos gyventojus rinkimų į sssR at proga“, 

in: antanas terleckas, Vytautui Landsbergiui, p. 54.

julius sasnauskas. kitoje nuotraukos pusėje parašyta: 
„tik nesakyk, kad nabagas!“ 
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sinai nei vienos valstybės nėra pripažintas ir bolševiki
nė valdžia yra okupacinė. O kaip tokia, ji neturi teisės 
Lietuvoje daryti rinkimų į savo tarybas. Rinkdami at
stovus į Sov. Sąjungos aukščiausiąjį įstatymus leidžia
mąjį organą, mes atliktume laisva valia plebiscitą ir 
bolševikinio smurto bei apgaulės faktą patvirtintume 
teisiniu aktu“55. 

Kiek kitokia situacija susiklostė su LSSR AS vertini
mu, čia išsiskyrė ir pačių LLL narių nuomonės. Prag-
matiškesnieji siūlė patiems kelti kandidatūras rinki
muose, konservatyvieji – pozicijos nekeisti dėl tų pačių 
priežasčių, kurios paskatino ignoruoti rinkimus į SSRS 
AS. Galų gale, artėjant rinkimams, LLL nariai siūlė 
visoms Lietuvos politinėms jėgoms (be LKP) burtis į 
Lietuvos Nepriklausomybės Sąjūdį, surengti steigia
mąjį suvažiavimą ir išrinkti šio Sąjūdžio Seimą, kuris 
turėjo būti alternatyva okupacinei AS institucijai56. Pa
laikymo iš LPS pusės nesulaukusi LLL savo kandidatų 
lemiamiems rinkimams į LTSR AS taip ir neiškėlė. Čia 
būta ir kito argumento, ne tik principinio: LLL spaudoje 
teigta, kad rinkimų rezultatai bus suklastoti, kadangi 
įrankiai tam (kariuomenė) vis dar buvo režimo ranko
se, o ilgametė praktika liudijo, kad svarbu ne kas bal
suoja, o kas skaičiuoja. Tačiau LPS atstovams aiškia 
persvara triumfavus rinkimuose, LLL išreiškė paramą 
ir prieš pirmąjį AS posėdį siūlė kuo greičiau paskelbti 
nepriklausomybę57.

apibendRinimas

Panašu, kad partizanai netapo atsikūrusios Lietuvos 
idėjiniu pamatu, tačiau šis procesas dar nesibaigė. Pri
reikė beveik dešimtmečio, kad 1999 m. LLKS Taryba 
būtų pripažinta vienintele teisėta valdžia okupuotos 
Lietuvos teritorijoje58, dar po 10 metų Jonui Žemaičiui 
buvo suteiktas Lietuvos valstybės vadovo titulas. 

Prarajos, atsivėrusios tarp partizanų karo ir 1990 m. 
Kovo 11-osios, užpildyti nepavyksta iki šiol. Prasidė
jus Atgimimui ir net po Nepriklausomybės įtvirtinimo 
daug kam buvo neaišku, kaip reikėtų vertinti partizanų 
karą, kaip jau minėta, kur kas svarbesnis buvo vadi
namosios Šapokos istorijos sugrįžimas į viešąją erdvę. 
Būnant visažiniu pasakotoju, kuris žino, kuo baigėsi 
vienas ar kitas procesas, nesunku nuklysti į anachro
nizmus. Ryškiausias to pavyzdys – istorikas Liudas 
Truska, kuris, apmąstydamas partizanų karo prasmę 

Lietuvai, teigia: „1941 m. birželio sukilimas ir pokario 
partizaninis karas buvo nukrypimas nuo lietuviškosios 
tradicijos (priešintis dvasiškai, be ginklo, – A. T.). Du 
kartus naujausiųjų laikų istorijoje lietuviams vadovavo 
radikalai ir abu kartus viskas baigėsi apverktinai, net 
katastrofa. Bene svarbiausias partizaninio karo nuo
pelnas – tauta pasimokė ir atsigavusi ėjo į laisvę kitu – 
neginkluoto disidentinio sąjūdžio ir dainuojančios revo
liucijos – keliu, savo vedliais pasirinkdama anaiptol ne 
radikalaus tipo veikėjus“59. 

LLL, nors ginklų ir nenaudojo ir nieku gyvu nesiūlė 
ginkluoto sukilimo galimybės, neabejotinai priklauso 
prie „radikaliojo tipo veikėjų“. Ji perėmė bekompromi
sės kovos su okupacija idėją ir jos laikėsi, priešingai nei 
LPS. 1990 m. Kovo 11-ąją susikūrusi Lietuva, be jokios 
abejonės, rėmėsi Sąjūdžio dvasia, kuri nelabai ką bend-
ra turėjo su Lietuvos partizanais ir visu antisovietiniu 
pasipriešinimu, – šiuo požiūriu su Truska reikia sutik
ti60. LPS nuo pat savo susikūrimo, įtraukdama į veiki
mą ir partijos narius, negalėjo remtis kitokia valstybės 
koncepcija, kurioje nebūtų erdvės kompromisui ir (eks)-
komunistams. Tačiau lygiai toks pat faktas, kad būta 
jėgų, plėtojusių gerokai LLKS pamatams artimesnes 
idėjas ir Atgimimo laikais.

LLL sąjūdininkų buvo kritikuojama už radikalumą, 
kurio šie bijojo, tačiau drauge ir vertino už viešosios 
erdvės ribų plėtimą61. Jeigu LLL būtų galima vertinti 
kaip Sąjūdžio (ir Lietuvos viešosios erdvės) moralinį 
kompasą, tai tas moralės suvokimas neabejotinai buvo 
susijęs su LLKS padėtų pamatų vertybinėmis nuosta
tomis. 

Vis dėlto LLL Atgimimo laikais neturėjo jokių ga
limybių atsistoti atsikuriančios valstybės avangarde. 
Visų pirma tam labai trukdė byrantis režimas, kurio 
veiksmai neleido LLL užsitikrinti masių paramos. Ryš
kiausias to pavyzdys, ko gero, yra 1988 m. rugsėjo 28 d. 
mitingas, pramintas „bananų baliumi“. Tačiau ir pati 
savaime LLL buvo ribota: ji neturėjo aiškios valstybės 
koncepcijos, jai aiškiai trūko ir intelektinių pajėgumų, 
diplomatinio talento. Politinė erdvė, kaip ir Aristotelio, 
buvo vertinta visų pirma per moralės (etikos) prizmę62. 
Toks politikos suvokimas tam tikra prasme vėlgi pri
artina LLL prie partizanų: Gailius pastebi, kad pasi
priešinimo dalyvių atsiminimuose ryški nuostata, jog 
jų sprendimas priešintis buvo suvokiamas kaip „vie
nintelis padoraus žmogaus kelias“63. Panašu, kad šiuos 

paRtizanų kovos tęstinumo pRobLema: Lietuvos Laisvės Lygos kLausimu

kologija, 2012, p. 187.
60 Liudas truska, „1988–1991 metų sąjūdžio revoliucija lietuvių an-

titarybinės kovos kontekste“, in: Ibid., p. 349.
61 virgilijus čepaitis, Su Sąjūdžiu už Lietuvą, p. 57–59; Lietuva 1940–

1990, p. 619.
62 alfred erich senn, Gorbačiovo nesėkmė Lietuvoje, iš anglų kalbos 

vertė marijus žiedas, vilnius: baltos lankos, 1997, p. 19.
63 bernardas gailius, op cit., p. 168.

55 „kodėl mes turime suboikotuoti bolševikinius rinkimus?“, in: Lais-
vės kovos 1944–1953 metais, p. 206.

56 „į Lietuvos visuomenę: sukursime alternatyvą okupacinei adminis-
tracijai“, in: Laisvės šauklys, nr. 16 (21) – 30 (35), p. 38.

57 „Lietuvos ssR aukščiausiajai tarybai: dėl pirmosios sesijos dieno-
tvarkės“, in: Ibid., p. 45.

58 bernardas gailius, op. cit., p. 42.
59 Liudas truska, „1944–1953 metai: ką davė Lietuvai partizaninis 

karas?“, in: Liudas truska, Tautinis atgimimas ir istorija, vilnius: edu-
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trūkumus suprato ir patys LLL nariai, pavyzdžiui, dar 
1991 m. Terleckas pripažino Alfredui Erichui Sennui, 
kad Vytautas Landsbergis yra „nepakeičiamas“64. Nors 
tai jau balansuoja ant alternatyviosios istorijos ribos, 
tačiau tikėtina, kad LLL sprendimas nedalyvauti rin
kimuose į LTSR AS galėjo būti viena esminių priežas
čių, kodėl partizanų susiejimo su atsikūrusia Lietuvos 
valstybe reikėjo laukti tiek ilgai. Paradoksalu, tačiau 
partizaniškosios vertybinės pozicijos laikymasis 1989–
1990 m. galėjo būti priežastis, kodėl tik 2009 m. Jonui 
Žemaičiui buvo suteiktas valstybės vadovo titulas. Nors 
Sąjūdis turėjo kur kas didesnį palaikymą visuomenėje, 
tačiau į LLL mitingus taip pat susirinkdavo tūkstanti
nės minios, tad realu manyti, kad 1990 m. į LTSR AS 
galėjo patekti bent 10–15 LLL narių (aišku, su LPS 
parama). Atsižvelgiant į tai, kaip dažnai Terleckas ir 
vėliau kreipdavosi į Seimą dėl partizanų atminimo65, 
realu manyti, kad jų indėlis politiniame lygmenyje ga
lėjo būti įvertintas kur kas anksčiau. 

Kita vertus, LLL politinė nesėkmė įgyja dar vieną 
simbolinę prasmę. Partizanai, panašu, taip pat neturėjo 
vizijos „O kas po to?“ LLKS deklaracijoje kalbama apie 
„1922 m. Konstitucijos dvasią“, tam tikras priemones 
sovietizacijai sustabdyti ir likviduoti, tačiau tai – la
biau gairės, o ne nuosekli programa. Veikiausiai nieko 
kito ir negalima tikėtis iš ginkluotų karių, ir taip nu
veikusių milžinišką darbą bandant suvienyti ginkluo
tąjį pasipriešinimą ir iki pat pabaigos besipriešinusių 
okupantui. Partizanai negalvojo apie karinę diktatūrą: 
deklaracijoje buvo kalbama apie demokratinę Lietuvą, 
t. y. iškovojus nepriklausomybę politinius sprendimus 
turėjo priimti tauta visuotiniuose rinkimuose: partiza
nai būtų pasitraukę iš valdančiųjų pozicijų. Panašiai 
įvyko ir su LLL: įnešusi savo indėlį į pasipriešinimo 
kovą, po nepriklausomybės paskelbimo LLL pamažu 
ėmė trauktis, o politinių ir visuomeninių procesų avan
garde atsistojo kiti.

antanas teRLeckas

64 alfred erich senn, op. cit., p. 150.
65 pavyzdžiui, 2000 m., apdovanojus marijoną misiukonį gedimino 

3 laipsnio ordinu; žr. janina šyvokienė, Gyvenimą paaukojęs Tėvynei: 

Antano Kraujelio sesers ir artimųjų prisiminimai, vilnius: Lietuvos Res-
publikos krašto apsaugos ministerija, 2006, p. 215.

	

Alvydas Jokubaitis

FILOSOFAS KALTINA 
MOKSLININKUS
Arba kas blogai su politikos mokslu?

Filosofas kaltina mokslininkus, arba Kas blogai su politikos mokslu? yra šviežias, aktualus ir provokuo-
jantis žvilgsnis į gamtos mokslo kuriamą pasaulėžiūrą, kuri ekspansyviai veržiasi į kitas žmogiškojo 
patyrimo sritis. Autorius užsimoja atskleisti moderniojo politikos mokslo pamatuose glūdinčią filo-
sofiją, įvardydamas jos prielaidas ir išryškindamas svarbiausius požymius. Tai fundamentalus ir gyvas 
poleminis svarstymas: Argi politikos mokslas yra neutralus pažinimo įrankis? Kaip šis mokslas keičia 
kasdienį politikos suvokimą? Kokią politikos sampratą jis siūlo? Savąja politikos mokslo kritika Joku-
baitis siūlo novatorišką žvilgsnį į žmogaus mokslų prigimties, esmės ir paskirties klausimus.

alvydas jokubaitis – vienas įdomiausių politikos mąstytojų 
Lietuvoje. Tęsiant knygų seriją – Trys politikos aspektai: Praktika, 
teorija, menas (2005), Politika be vertybių (2008), Vertybių tironija 
ir politika (2012) – jam pavyko sukurti kaip reta originalų veikalą. 



49naujasis židinys-aidai   2016  /  7

alasdairas macintyre’as (g. 1929) pripažįstamas kaip vienas įžval-
giausių XX a. pabaigos moralės ir politikos filosofų. knygose Po 
dorybės (1981), Kieno teisingumas? Kuris racionalumas? (1988) 
ir Trys skirtingos moralinio mąstymo versijos (1990) macintyre’as 
kritikuoja šiuolaikinę kapitalistinę visuomenę, kuri esą negali pa-
siūlyti savitos žmogaus prigimties sampratos, vienijančio moralinio 
kodekso ir pasiduoda etinio reliatyvizmo arba, dar blogiau, savi-
destruktyvaus nihilizmo apžavams. pradėjęs nuo marksizmo (Lie-
tuvoje šį ankstyvąjį mąstytojo kūrybos periodą bandė aktualizuoti 
andrius bielskis), macintyre’as galiausiai atsivertė į katalikybę ir 
pastarąjį dešimtmetį daug dėmesio skiria katalikiškosios filosofinės 
tradicijos refleksijai.

čia publikuojamas tekstas – paskutinis skyrius iš knygos Die-
vas, filosofija, universitetai: Selektyvi katalikiškosios filosofinės 
tradicijos istorija (God, Philosophy, Universities: A Selective His-
tory of the Catholic Philosophical Tradition, Lanham: Rowman & 
Littlefield publishers, 2009). jame macintyre’as apmąsto dabartinę 
universitetinių studijų būklę ir katalikiškosios filosofijos galimybę 
jai nepalankiais ar net priešiškais laikais. filosofas siekia iš tingaus 
snaudulio pažadinti retėjančias katalikų mąstytojų gretas ir kviečia 
prisiminti autentiškąją universitetų misiją – siekti vieningo visumi-
nio žinojimo, o ne vis labiau specializuotis fragmentiškuose moks-
lo burbuluose. verta pabrėžti, kad macintyre’as nemenkina atskirų 
mokslo disciplinų reikšmės – atvirkščiai, visuminio pažinimo impe-
ratyvas reikalauja integruoti visų žmogų tyrinėjančių mokslo šakų 
atradimus. šis imperatyvas, kuriuo vadovavosi didieji macintyre’o 
autoritetai aristotelis ir šv. tomas akvinietis, ypač aktualus Lietuvai, 
kur ne vienas humanitarinių studijų atstovas iš aukšto žiūri į kitas, 
ypač „kietąsias“ mokslo disciplinas. šiame tekste macintyre’as sub-
tiliai ir savalaikiškai primena apie nebemadingą, tačiau nesenstan-
čią universitetinių studijų ambiciją – visuminio pažinimo siekinį.

tekstą iš anglų kalbos vertė ir pratarmę parašė Simas Čelutka.

Pradėkime nuo aplinkos, kurioje daugiausia darbuo
jasi nūdienos akademiniai filosofai, – kalbu apie mokslo 
universitetą. Bent trimis atžvilgiais modernusis mokslo 
universitetas veikia sėkmingai. Pirmiausia, ir tai neste
bina, sėkmė jį lydi mokslinių tyrimų srityje: topologijo
je ir skaičių teorijoje, dalelių fizikoje ir kosmologijoje, 

biochemijoje ir neurofiziologijoje, archeologijoje, isto
rijoje ir daugelyje kitų sričių. Kone kasmet pažangos 
ir atradimų sąrašas pildomas neįtikėtinais tempais. 
Sėkmę mokslo tyrimų srityje lemia sėkmingas paruo
šimas tyrėjų, siaurai ir intensyviai susitelkusių spręsti 
aiškiai apibrėžtas problemas, remiantis giliu konkre
taus tyrimų lauko išmanymu. Tiesa, mokslinių tyrimų 
kryptis paprastai diktuoja ne mokslininkai, o tie, kurie 
finansuoja jų tyrimus. Kam skiriamas finansavimas, 
priklauso nuo įvairių idėjinių, ekonominių ir politinių 
interesų.

Antroji mokslo universiteto sėkmė susijusi su pirmą
ja. Siūlydami įvairias magistro programas išsivysčiu
sioms kapitalistinėms visuomenėms, šie universitetai 
tiekia specializuotus profesinius žmogiškuosius ištek-
lius ir įgūdžius. Kalba eina ne tik apie mokslininkus, 
bet ir gydytojus, ekonomistus, teisininkus, verslo admi
nistratorius, inžinierius, reklamos ir viešųjų ryšių eks
pertus. Bakalauro studijos iš esmės suvokiamos kaip 
įžanga į specializaciją ir profesionalizaciją, šių studijų 
prestižas pirmiausia siejamas su tomis institucijomis, 
kurios savo studentus geriausiai paruošia priėmimui 
į prestižines magistro programas. Studijų programos 
vis sparčiau virsta nedarniomis mozaikomis, suside
dančiomis iš įvairių disciplinų ir subdisciplinų, iš kurių 
kiekviena plėtojama ir dėstoma santykinai nepriklau
somai nuo visų kitų. Didžiausiu pasiekimu šiose dis
ciplinose laikomas pasišventusio specialisto sąmonės 
susiformavimas.

Trečiasis mokslo universiteto sėkmės požymis susijęs 
su pirmaisiais dviem. Šie universitetai laikui bėgant 
tampa vis turtingesni ir kartu brangesni. Turtus jiems 
krauna milžiniškos sumos, kurias skiria vyriausybės, 
korporacijos ir mecenatai, – tai apibrėžia šių institucijų 
vietą bendroje ekonominėje struktūroje ir įtaką studen
tams, siekiantiems išsiugdyti savybes ir įgyti kvalifika
cijas, kurios leistų jiems tapti itin sėkmingais. Univer
sitetai tapo brangesni, nes reikalauja mokėti tiek, kiek 
išgali rinka. XXI a. pradžioje mokslo universitetai tapo 
įspūdingai funkcionuojančiomis verslo korporacijomis, 
kurioms taikomos mokesčių lengvatos ir būdingos am

šiandiena:  
univeRsitetai, fiLosofija, dievas

Alasdair MacIntyre

kultūros kritika
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aLasdaiR macintyRe

bicijos plėstis bei įsigyti kuo daugiau, – šiais atžvilgiais 
jos panašios į kitas tokio tipo korporacijas.

Tai, į ką šiuolaikiniuose universitetuose žvelgiama 
pro pirštus ir kas juos esmingai skiria nuo pirmtakų, 
yra dvejopa: pirma, bendresnis supratimas ir ambicija 
perprasti sąryšius tarp skirtingų disciplinų, antra, su
vokimas, kad kiekviena iš jų laikytina įnašu į vienin

gą bendrą veiklą. Šios veiklos pagrindinis tikslas – ne 
sustiprinti ekonomiką ar pagerinti studentų karjeros 
galimybes, o subrandinti tam tikrą mokytojus ir stu
dentus vienijančią savivoką. Universitetai virto, galbūt 
jau nebepataisomai, fragmentuotomis ir padalintomis 
institucijomis, kurias tiktų pervadinti „multiversite
tais“, kaip prieš maždaug penkiasdešimt metų pasiūlė 
Clarkas Kerras. Minėjau, kad šv. Tomo Akviniečio (taip 
pat ir Johno Henry Newmano) universiteto idėja yra 
pagrįsta jo Visatos samprata. Tuo tarpu šiandienė uni
versiteto idėja, įkūnyta nūdienos mokslo universitetų 
veikloje ir jų instituciniuose pavidaluose, ne tik nesu
sieta su jokia specifine Visatos samprata – ji pagrįsta 
tvirtu įsitikinimu, kad apskritai nėra tokio dalyko kaip 
Visata ar visuma, kurios sudedamosios dalys ar aspek
tai yra įvairių disciplinų tyrinėjami dalykai. Vietoj to 
suponuojama, kad egzistuoja tik įvairialypių temų ir 
klausimų asorti.

Taigi šiuolaikinis mokslo universitetas yra vieta, ku
rioje tam tikri klausimai apskritai nekeliami, o jei ir 
keliami, nebent pavienių asmenybių ir tokiomis aplin
kybėmis, kad kuo mažiau žmonių juos išgirstų. Vis dėlto 
kai kuriuos iš šių klausimų išprovokuoja net ir minimali 
refleksija apie mokslininkų, besidarbuojančių savo dis
ciplinų ribose ir tyrinėjančių mokslo universitetuose ofi
cialiai pripažintus dalykus, veiklą. Pasižiūrėkime, kaip 
didžiosios mokslo disciplinos apibūdina žmogų.

Žvelgiant iš fizikinio požiūrio taško, žmonės sudaryti 
iš fundamentaliųjų dalelių, kurių sąveikos aiškinamos 
kvantinės mechanikos tikimybiniais apibendrinimais. 
Chemikams mes esame cheminių sąveikų telkiniai, 
elementų ir jų junginių kombinacijos. Biologai žmones 
traktuoja kaip daugialąsčius organizmus, priklausan
čius rūšims, iš kurių kiekviena turi savitą evoliucinę 
istoriją. Istorikai mus suvokia kaip ilgalaikių socialinių 
ir ekonominių transformacijų padarinius, ekonomis
tai – kaip racionalius sprendėjus, išskirtinai orientuotus 
į pelno didinimą. Žiūrint iš psichologijos ir sociologijos 
varpinės, formuojame ir esame formuojami mūsų per
cepcijų, emocijų, socialinių vaidmenų ir institucijų. Tuo 
tarpu literatūros ir menų atstovų požiūriu žmogaus iš
skirtinumas glūdi jo vaizduotėje. Tačiau kaip visos šios 
perspektyvos dera tarpusavyje? Kas vienija žmogaus 
egzistenciją? Ir kaip kiekvienos iš šių disciplinų atradi
mai prisideda prie mūsų savivokos ir vietos pasaulyje 
supratimo?

Anksčiau šių klausimų formulavimu ir performula
vimu, atsakymų paieškomis ir persvarstymais užsiėmė 
filosofai. Šis uždavinys buvo paliktas jiems, nes many
ta, kad visų šių specialiųjų disciplinų atstovai nebus 
pajėgūs visiškai perprasti to, ką jie veikia ir atranda, 
prasmę. Tai padaryti gali tik tie, kurie yra įgiję filosofi
nį savo dalyko ir jo sąryšių su kitomis disciplinomis su
pratimą. Teologinio sukirpimo filosofai, nesvarbu, ar tai 
būtų katalikai, žydai ar musulmonai, pasižymėjo savitu 
požiūriu, kad filosofams nepavyks užčiuopti visumos tol, 
kol jie neįsisąmonins, jog kitos disciplinos – taip pat ir 
filosofija – gali būti tinkamai įvertintos tik santykyje 
su teologija. Taip manyta dėl dviejų priežasčių. Pirma, 
Visatos vienovė ir protingumas tegali būti adekvačiai 
suvoktas per skirtingų jos dalių ir aspektų santykį su 
Dievu. Antra, siekiant perprasti žmogaus vienovę ir pri
gimtį, taip pat reikalinga teologinė perspektyva.

Tuo tarpu šiuolaikiniame mokslo universitete savo 
vietos negali rasti nei filosofija, nei teologija. Teologija 
yra visiškai išstumta iš mokslo universitetų, o filosofija 
marginalizuota dviem aspektais. Pirma, geriausiu atve
ju ji traktuojama tiesiog kaip viena iš daugelio dalykų, 
kuris neturi susilaukti didesnio studentų ir dėstytojų 
dėmesio nei bet kuri kita disciplina. Tiek, kiek filosofi
ja paruošia studentus jų būsimoms karjeroms, ji verti
nama taip pat, kaip ir bet kuri kita disciplina. Tačiau 
mokslo universiteto etosui visiškai svetima nuostata, 
kad žmonėms reikia filosofijos, kad filosofija artikuliuoja 
ir skatina ieškoti atsakymų į klausimus, kurių kėlimas 
yra būtinas žmogaus dvasiniam klestėjimui. Ir tai ne 
vienintelis būdas, kuriuo filosofija stumiama į paraštes.

Vienas iš disciplinų profesionalizacijos ir specializaci
jos ypatumų yra tas, kad kiekvienos iš jų atstovai linkę 
bendrauti tik su savo kolegomis, o ne kitų sričių žino
vais, didžiąją laiko dalį jie bendrauja tik su tais, kurie 
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gilinasi į tų pačių problemų sprendimo smulkmenas. Jų 
rašymo pobūdis grindžiamas ne tik to paties eksperti
zės lauko ir pusiau techninio žodyno, bet ir svarbiausios 
profesinės literatūros išmanymu. Kiekvienai specifinei 
filosofinei problemai aptarti skirtos literatūros apimtys 
yra neišmatuojamos ir vis auga, tad nenuostabu, kad ją 
išmano vos keli specialistai. Tokia specializacija neretai 
trukdo tyrėjams matyti tai, kas jų aiškinimams galėtų 
suteikti bendresnio pobūdžio reikšmę. Iš savo diskusijų 
lauko jie sėkmingai pašalina visus, išskyrus keletą ko
legų. Tokie filosofai nesąmoningai stiprina filosofiškai 
neišprususių žmonių įspūdį, kad filosofija yra ne tik 
sudėtinga (ji tokia ir yra), bet ir neprieinama, o tokia ji 
neturėtų būti.

Vienas iš pagrindinių šiandien katalikų filosofams 
tenkančių uždavinių – vadovautis šv. Jono Pauliaus II 
enciklikoje Fides et Ratio randamu priesaku filosofuoti 
tokiu būdu, kad filosofija paliestų giliausius žmogaus 
egzistencijos rūpesčius ir pamatines problemas, ne
aukojant filosofinio griežtumo ir gelmės. Šią būtiny
bę patvirtina ir kita mintis. Daugeliu fundamentalių 
klausimų, kuriuos tyrinėja šiuolaikiniai akademiniai 
filosofai – nėra didelio skirtumo, ar jų filosofiniai moky
tojai yra Wittgensteinas, Quine’as, Davidsonas, Husser
lis, Heideggeris ar Derrida, – išsiskiria dvi ar daugiau 
alternatyvių ir viena kitai prieštaraujančių pozicijų, 
paklojančių pamatus kardinaliems filosofų tarpusavio 
nesutarimams. Šiuo metu nematyti ženklų, kad kuris 
nors iš šių nesutarimų bus išspręstas artimiausioje atei
tyje. Kiekviena iš besiginčijančių pusių siūlo savo argu
mentus, pateikia savitą pagrindinių sąvokų supratimą 
ir atsako į kritiką bei prieštaravimus jų pačių standar
tus atitinkančiais būdais, tačiau kritikams nesuteikia 
pakankamo pagrindo atmesti jų pirmines prielaidas.

Tai nereiškia, kad retkarčiais diskusijos nepasistū
mėja reikšmingai į priekį. Besiginčijančių pusių pozici
jos ilgainiui tampa subtilesnės ir rafinuotesnės, kartais 
įžvalgesnės. Todėl kartkartėmis tampa aiškiau, kokias 
sąlygas šiame konkrečiame teminiame lauke turi ati
tikti kiekviena į validumą pretenduojanti pozicija, o tai 
jau nemažas pasiekimas. Bet net ir tokiu atveju išori
niai stebėtojai, trokštantys sužinoti, kuris iš besivar
žančių požiūrių yra teisingas ar bent jau racionalesnis 
už kitą, veikiausiai padarys išvadą, kad kažkas kita 
nei filosofinės analizės ir argumentai nulemia, kodėl 
filosofus labiau įtikina vienas, o ne kitas prielaidų ir 
argumentų visetas. Susidaro įspūdis, kad tokie filosofai 
remiasi tam tikrais ikifilosofiniais įsitikinimais ir kad 
būtent šie galiausiai nulemia jų filosofines išvadas. Be 
abejo, taip teigdamas dabartinei filosofijos būklei taikau 
tas formuluotes, kuriomis XVIII–XIX a. dominavusius 
filosofus apibūdino Nietzsche. Verta pastebėti, kad aka
deminiai filosofai vis dar labai lengvabūdiškai leidžia 
sau ignoruoti Nietzsche’s įžvalgas.

Suprantama, kad filosofai katalikai neišvengiamai 
privalo įsisąmoninti aštrią takoskyrą tarp ikifilosofinių 
nuostatų, t. y. įsipareigojimo apreikštosioms katalikų 
tikėjimo tiesoms, ir filosofinių ieškojimų. Jų katalikiš
kas tikėjimas kaip toks reikalauja turėti įtikinamų ar
gumentų, kurie patvirtintų tam tikras tiesas apie Dievo 
buvimą ir prigimtį, ir tam tikras tiesas apie prigimtinę 

teisę. Šie filosofai privalo rasti atsakymą Nietzsche’s 
priekaištui, esą jų filosofiniai argumentai ir filosofiniu 
argumentavimo keliu pasiekiamos išvados tėra kaukės, 
slepiančios kerštingą valią galiai. Adekvatus atsakymas 
į šį iššūkį reikalauja dviejų dalykų. Pirma, filosofai ka
talikai turi pateikti savo filosofinių argumentų ir išvadų 
sampratą, patvirtinančią, kad jie turi pakankamai gerą 
pagrindą tokiems argumentams ir išvadoms formuluo
ti. Antra, jie turi įrodyti, kad jų savivoka leidžia jiems 
atskirti svetimus įsitikinimus ir įsipareigojimus, ku
riems perimti trūksta pakankamai gerų priežasčių, nuo 
įsitikinimų ir įsipareigojimų, kurie virto savais vien dėl 
kokio nors neracionalaus motyvo. Apie ką svarstydami 
katalikai filosofai turėtų pateikti tokią koncepciją?

Atsakymas: apie tai, ką reiškia būti žmogumi. Dabar 
jau aišku, kad mano ką tik išskirti du filosofo kataliko 
uždaviniai yra vienos ir tos pačios misijos aspektai, mat 
bet kokia adekvati buvimo žmogumi koncepcija turi pa
aiškinti, kaip ir kodėl žmonės pajėgūs išsiugdyti savivo
ką. Tokia žmogaus egzistencijos samprata turės suvie
nyti tai, ko apie žmogaus prigimtį ir sandarą mus moko 
fizikai, chemikai, biologai, istorikai, ekonomistai ir so
ciologai, su žmogaus supratimu, kurį tegali pasiūlyti 
teologai. Kokį pavidalą galėtų įgauti tokia samprata?

Tokia samprata parodytų, kad žmonės – ne tik filo
sofai – patys mėgina pateikti tokio pobūdžio sampratą 
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apie pačius save ir stengiasi suprasti, ką jie daro ugdy
dami savo savivoką, leidžiančią atskirti tai, kuo verta 
labai atsakingai rūpintis, nuo to, kuo vertėtų rūpintis 
kur kas mažiau, arba abu nuo to, kuo išvis neverta rū
pintis. Taigi tarp metafizikos ir etikos esama esminio 
sąryšio. Mat tik tiek, kiek suvokiame Visatos, taip pat 
ir savo pačių, egzistenciją kaip priklausančią nuo Die
vo, galime suvokti save kaip nukreiptus Dievo link, ir 
kuo šis nukreiptumas Dievop mūsų reikalauja rūpintis 
šiame gyvenime. Tokios sampratos sukūrimą įgalinan
tys filosofiniai šaltiniai glūdi katalikiškosios filosofinės 
tradicijos istorijoje, o tai reiškia, kad tokia samprata 
turėtų gimti kaip šią tradiciją formavusių (kaip įsiti
kinome nagrinėdami Fides et Ratio) dialogų, debatų ir 
nesutarimų išdava.

Tai turėtų būti tomistinė koncepcija dėl jos visaapi
mančio tiesos ir mūsų santykio su Dievu kaip pirmąja 
ir galutine priežastimi supratimo, tačiau joje taip pat 
būtina išsamiai išnagrinėti tokias temas kaip mokslinio 
paaiškinimo ribos, kūno-sielos-sąmonės santykis, savi
vokos ugdyba, saviapgaulės įveika ir socialinė žmogaus 
veiklos dimensija. Argumentų ir įžvalgų šiuose lau
kuose reikia semtis iš tokių įvairių katalikų mąstytojų 
kaip Anzelmas ir Škotas, Suarezas ir Pascalis, Stein, 
Marcelis ir Anscombe, žinoma, taip pat ir tokių didžių 
nekatalikų mąstytojų kaip Kierkegaardas, Husserlis ir 
Wittgensteinas. Koncepcija turėtų būti pagrįsta augus
tiniška teologija vien todėl, kad ji grindžia iš esmės visą 
katalikišką filosofinę tradiciją.

Tam, kad tokia koncepcija pasiektų savo filosofinius 
tikslus, jai teks susidurti ir įveikti ne vieną kliuvinį. Ji 
turės įgalinti katalikų filosofus ginčytis su visa plejada 
įtakingiausių šiuolaikinių filosofinių mokyklų, kurių 
prielaidos nesuderinamos arba atvirai priešiškos kata
likų tikėjimui. Čia galima paminėti skirtingas natūra
lizmo versijas (redukcionistinę ir antiredukcionistinę), 
haidegeriškus ir posthaidegeriškus romantinius ontolo
gijos, grindžiančios katalikų tikėjimą, atmetimus, taip 
pat tiesos sampratos pragmatiškus performulavimus 
ar postmodernistinius atmetimus, galiausiai dažnai 
savaime suprantamybe laikomą siaurą nusausintą neo-
kantizmą, kuris toks madingas šiuolaikinėje filosofijo
je. Būtinybė skaitytis su visais šiais šiandien yra dalis 
kainos, kurią katalikiška mintis privalo sumokėti už 
pasitraukimą iš filosofinės scenos tais laikotarpiais, kai 
buvo plėtojamos šios sekuliarios minties formos.

Diskutuojant su konkrečiomis filosofinėmis pers
pektyvomis, reikia identifikuoti, kokius žmogaus eg
zistencijos ypatumus jos linkusios ignoruoti, iškreipti, 
subanalinti ar paslėpti. Kiekvienas toks ignoravimo, iš
kraipymo, trivializacijos ar paslėpties atvejis bus glau
džiai susijęs su tam tikromis autentiškomis įžvalgomis 
ar tiesomis, kurių akcentavimas klaidingai pasirodė 
reikalaujantis vienu ar kitu būdu sujaukti žmogaus pri

gimties supratimą. Pavyzdžiui, viena pozicija gali teigti, 
kad natūralistiniam moksliniam žmogaus supratimui 
skiriama nepelnytai daug reikšmės, kita – kad per ma
žai. Vienai atrodys, kad metafizinio tyrinėjimo galimy
bės yra nepamatuotos ir perspaustos, kitai – kad nepa
kankamai įvertintos. Ir taip toliau. Tačiau kiekvieną 
kartą paklydimą nulems negebėjimas ar atsisakymas 
suvokti žmones kaip nukreiptus Dievop, tiek jų prak
tiniuose, tiek ir teoriniuose ieškojimuose. Prieš tokį po
žiūrį, žinoma, bus protestuojama, jam prieštaraujama.

Juk gali pasirodyti, kad tai, ką siūlau, yra absurdiš
kai ambicinga filosofinės veiklos programa. Vis dėlto 
būtent šiame taške, iki kurio mus atvedė katalikiškos 
filosofinės tradicijos istorija, tokia programa yra rei
kalinga. Nuo to, ar ir kiek adekvačiai pavyks aprašyti 
ir įgyvendinti tokio pobūdžio programą, priklauso šios 
tradicijos ateitis, nors jos sėkmės perspektyva neteikia 
daug vilčių dėl kitokio pobūdžio priežasties. Mat mums 
reikalingas dialogas ir diskusija, tiek tradicijos viduje, 
tiek tarp tradicijos atstovų ir tų, su kuriais filosofiškai 
nesutariame; tai, kam esame įsipareigoję, yra milžiniš
kas kooperatyvinis sumanymas. Kadangi katalikiškoje 
tradicijoje filosofija visuomet pasižymėjo integracine 
funkcija, kadangi filosofija atveria ir nušviečia teologi
jos ir įvairių sekuliarių disciplinų sąsajas, filosofiniai ty
rinėjimai negali būti atliekami izoliacijoje, atsietai nuo 
šių disciplinų. Dėl abiejų priežasčių filosofiniai projektai 
reikalingi universitetui kaip tyrinėjimų erdvės. Tačiau, 
kaip įsitikinome, šiuolaikinio mokslo universiteto san
dara yra giliai priešiška tokiems sumanymams. Todėl 
katalikiškas universitetas, kuriame būtų sėkmingai 
įgyvendinami tokie sumanymai, privalės turėti visiškai 
kitokią sandarą ir tikslus nei didieji sekuliarieji mokslo 
universitetai, ir ne vien dėl to, kad centrinę studijų vie
tą turės užimti teologija. Tiek bakalauro, tiek magistro 
studijos, ypač filosofijos srityje, bet ir apskritai, turėtų 
būti organizuojamos visiškai kitaip.

Vietoj to patys prestižiškiausi katalikiškieji universi
tetai linkę imituoti pačių prestižiškiausių sekuliariųjų 
universitetų struktūras ir tikslus, ir daro tai nesuvok
dami, kad kažko akivaizdžiai trūksta. Jeigu padėtis ne
sikeis, institucinės katalikiškosios filosofinės tradicijos 
ateities perspektyvos bus gana niūrios, jau nė neminint 
gąsdinančio šios tradicijos intelektinių poreikių ir ambi
cijų pobūdžio. Vis dėlto jei trumpam permąstytume šios 
tradicijos istoriją, ji mums primintų, kad retai, jei kada 
nors apskritai, buvo kitaip – tikrai ne Anzelmui ar Abe
lardui, ne Akviniečiui, Vitoriai ar Suarezui, ką ir kalbė
ti apie Newmaną. Augustinas mums nuolat primena, 
kaip baigtinybė ir nuodėmingumas nulemia visų mūsų 
sumanymų, taip pat ir čia aptariamo, trapumą. Kaip ir 
aniems mąstytojams, drąsos mums gali įkvėpti mintis, 
kad sąmonės gyvenime, kaip ir visur kitur, vilties visuo
met yra daugiau nei galėtų tikėtis mūsų protas. 
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Sakysit, rinkimai buvo neeiliniai: da
lyvavo rekordiškai daug jaunimo, ra
dosi naujos debatų formos, daugelis 
balsavo už permainas ir netgi išrinko 
naują partiją su daug viešumoje ne
matytų veidų. Bet pažiūrėkim, apie 
kokias permainas kalbama? Apie per
mainas politikų pusėje. Kad jie bus są
žiningi ir skaidrūs. Kad neims kyšių ir 
kitiems neleis. Kad neskirs žmonių į 
postus pagal asmeninius ar partinius 
interesus, o žiūrės, kaip geriau reika
lui. Kad bus socialiai jautrūs – kalbė
sis su žmonėmis ir reaguos į jų bėdas. 

Neturiu nė vieno priekaišto. Žinoma, 
turiu abejonių, kaip tai pasiekti pa
vyks, bet palikime jas šone. Tarkime, 
pavyks. Ar įvyks proveržis ir Lietu
vos žmonės valdžios vyrus bei moteris 
priims kaip bendražygius ir pasirai
toję rankoves imsis gražinti ir turtin
ti mūsų valstybę: grįš iš emigracijos, 
gerai dirbs, puoselės viltis dėl ateities, 
dėl to gimdys vaikus, investuos pini
gus ir laiką, rūpinsis bendrais reika
lais? Manau, kad ne. Ir ne dėl to, kad 
priklausyčiau išrinktiesiems mąstyto
jams, kurie kiekvieną kartą mielai įro
do, kaip viskas yra neteisinga ir bevil
tiška (ir, žinoma, dėl to kalta valdžia). 
Manau, kad permainų politikoje esmi
nių nebus, kol nepasikeis pačių žmo
nių lūkesčiai dėl politikos.

Nėra ko slėpti, visuomenė su poli
tikais Lietuvoje iki rinkimų momen
to buvo smarkiai susipykusi. Gal net 
smarkiausiai per visą Nepriklausomy
bės laiką, nors objektyviai bjaurių val
džios veiksmų būta ir anksčiau. Tačiau 
šiemet apogėjų pasiekė nemokšišku
mas: žmonės labai aktyviai ir piktai 
reagavo į aukštų valdžios asmenų ne
atitikimą pareigoms. Seimo pirminin
kę, kuri nusišneka nuo pat savo inau

guracinio posėdžio, premjerą, kuris 
keičia nuomonę du kartus per dieną ir 
negali priimti jokio sprendimo, už nu
garos neturėdamas specialios to klau
simo darbo grupės. Švietimo ministrę, 
kuri žiniomis pralaimėtų vidutiniam 
mokiniui, ministrus ir ministres, ku
rie niekaip neatskiria privačių intere
sų nuo svetimų, kontrabandininkų di
nastijų atstovus Seime, partijų vadus 
ir vadukus, pagautus ir dar nepagau
tus su kyšiais. Visi šie veiksmai gero
kai skiriasi nuo to, kuo buvo kaltinami 
konservatorių lyderiai: „sugriovė ko
lūkius“, „sumažino pensijas“, „pakėlė 
PVM“ ir kitaip pasunkino gyvenimą. 
Tada nukentėjo daugelio žmonių ma
terialūs interesai. 

Dabartinė valdžia nieko apčiuopia
mai žalingo žmonėms nepadarė. Ji 
tiesiog buvo neverta būti savo vietoje. 
Žmonėms dėl atsakingų politikų buvo 
gėda. Šiame kontekste drįsčiau teigti, 
kad netiesa, jog Lietuvos gyventojai 
nėra tauta ir valstybė. Jei žmonėms 
labiau gėda dėl nevykėlių politikoje 
nei skaudu dėl prarastų pinigų, – ma
tyt, valstybė jiems rūpi. Žinoma, ne vi
siems, bet tikrai didelei daliai, puikiai 
galėjome stebėti žiniasklaidoje ir so
cialiniuose tinkluose. Bet nevykėliai 
valdžioje nėra vienintelė valdžios ir 
tautos susipykimo priežastis.

Kiekvienas psichologas ir derybų 
specialistas pasakys, kad nebūna konf
liktų, kuriuos nulemia 
tik viena pusė. Antra 
pusė taip pat yra ak
tyvi konfliktinės situ
acijos kūrėja, – savo 
veiksmais arba nevei
kimu. Aptariamą konf
liktą patys žmonės 
kuria ne mažiau nei 

politikai. Aš visų pirma turiu omenyje 
neadekvačius lūkesčius. Žmonės tikisi 
iš politikų konkrečiai apčiuopiamų da
lykų, o ne efektyvaus valdymo, ilgalai
kių tikslų siekimo, struktūrinių refor
mų. Tikisi didesnės pašalpos, pensijos, 
algos, geresnių darbo sąlygų, daugiau 
darbo vietų, geresnio gyvenimo. Ir po
litikai sako: taip, mes duosim. Toliau 
galima netęsti – fiasko ir abipusis ne
pasitenkinimas užprogramuotas. 

Taip, politikai gali pakelti pensijas 
ir pašalpas, pakeisti jų skyrimo krite
rijus, pakelti minimalią algą. Tačiau 
jei jie tai darys kitaip, nei leidžia eko
nominės sąlygos, tai tiesiogiai pakenks 
visiems žmonėms, – netgi tiems, ku
riems pajamos bus pakeltos. Nes po
litikai nekuria vertės, tik derina inte
resus ir reguliuoja vertės kūrėjus. Jie 
turėtų taip dirbti, kad žmonės patys 
investuotų, kurtų darbo vietas, gerėtų 
verslo sąlygos ir darbo efektyvumas 
ir dėl to pakiltų atlyginimai, pensijos 
ir pašalpos. Bet žmonėms sunku tai 
suprasti, todėl politikams neapsimo
ka žadėti. Lengviau pažadėti butus vi
siems Lazdynų gyventojams. 

Liūdniausia, kad politinis populiz
mas nėra išskirtinai lietuviškas reiš
kinys. Juo užsikrėtę rinkėjai ir politi
kai visose demokratijose, ir nė vienos 
jų tai į gėrį nenuvedė. (Taigi negalime 
to nurašyti politinei nebrandai ir ti
kėtis tiesiog išaugti.) Realių politinių 

klausimų niekaip negalima 
suformuluoti į visiems su
prantamą lozungą. Bet pa
gal ką tada rinkėjui rinkti? 
Pagal vertybines nuosta
tas? Jiems tai nėra įdomu. 
Tyrėjų teigimu, daugelis 
jų net perskaityti sudėtin
gesnio teksto nepajėgia. 

po eilinių rinkimų ir ne apie rezultatus

GUODA AZGURIDIENė

nustebimai
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O nesudominti rinkėjai tiesiog neateis 
balsuoti. Čia atsiranda siūlymų keis
ti pačią rinkimų sistemą. Gali būti, 
kad tai kiek nors pagerins situaciją, 
ypač jei į politiką ateis doresni žmo
nės. Bet esminio problemos židinio ne
panaikins. O židinys yra faktas, kad 
politikai žada tai, kas realiai ne nuo jų 
priklauso, o žmonės noriai už tai bal
suoja. Galime sakyti ir piktintis, kad 
politikai rinkėjus apgaudinėja, bet rin
kėjai labai nori būti apgauti ir tik ieš
ko tam progos.

Šis lūkesčių neatitikimas yra daug 
platesnio masto nei iki šiol įprasta kal
bėti. Esą žmonės dėl išsilavinimo sto
kos nesupranta, iš kur randasi gėry
bės, investicijos, ekonomikos plėtra ir 
darbo vietos, lėšos policijai ir mokyto
jų atlyginimams, – todėl reikia žmones 
mokyti ir šviesti. Tada jie supras, kur 
šuva pakastas. Nieko jie nesupras, jei 
nenorės suprasti.

Būtent prieš šiuos rinkimus stipriai 
įsisiūbavo visai kitos rinkėjų katego
rijos, labiausiai išsilavinusios visuo
menės dalies, neadekvačių lūkesčių 
laivas. Jie neprašo butų ir padidintų 
algų, užtat rimtai dėsto, kaip tautos 
išrinkti politikai turi tą tautą formuo
ti, keisti, įkvėpti ir netgi išvaduoti nuo 
žmogiškųjų nuodėmių. Tai jie turi da
ryti savo pavyzdžiu, švietimo turiniu 
bei valdymu, tobulais sprendimais 
vidaus bei užsienio politikoje. Mintis 
apie filosofus valdžioje (tariant, kad fi
losofai yra tobuliausi žmonijos atsto
vai) yra minties klasika. Bet ji niekur 
nebuvo įgyvendinta, o demokratijos 
sąlygomis ir negali. Žmonės išrenka 
politikus iš tų kandidatų, kurie baloti
ruojasi, ne iš kokių nors idealių. O ba
lotiruojasi tie kandidatai, kurie mato 
galėsiantys esamoje politikoje veikti. 
Netgi tuo atveju, jei nori sistemą pa
keisti, turi gebėti joje veikti. Ir ypač 
tuo atveju. Nes politinius pokyčius da
ryti sudėtinga: turi ne tik surinkti rei
kiamą palaikymą, bet ir rasti adminis
tracinėje teisinėje sistemoje pokyčiu 
reikiamus instrumentus.

Galėtume sakyti, kad neadekvatūs 
intelektualų politiniai lūkesčiai ir rei

kalavimai nedaro didelės įtakos rin
kėjams. Bijau, kad daro. Nes žmonės 
dvasinių vertybių nori taip pat, kaip 
materialių, ir kažkodėl mano, kad jas 
suteikti gali ir netgi privalo kažkas ki
tas. Ypač ant šio kabliuko kimba jauni 
žmonės, kurie neturi pakankamai gy
venimo patirties, idant suprastų, jog 
vyresni arba rangu aukštesni žmonės 
visai nebūtinai yra protingesni, dores
ni ir gebantys sukurti šio gėrio kitiems.

Ar esama kokių nors ženklų, kad 
rinkėjų pusėje nusimato kokie nors 
pokyčiai? Sakyčiau, kad bent jau šiuo 
metu ne. Tačiau turiu labai aiškią nuo
jautą, kad procesas vyksta. Nemanau, 
kad sumažės pašalpų ėmėjų mentali
teto žmonių. Tikrai ne. Valstybė da
lija svetimus pinigus į kairę ir dešinę, 
dalins ir toliau. Valstybė kišasi į žmo
nių asmeninį gyvenimą, kišis ir toliau. 
Taip pat nemanau, kad išnyks intelek
tinis naivumas iš politikų reikalauti 
ant žmogiškų talentų ir galių. 

Tačiau visuomenė, būdama sudėtin
gas biologinis ir socialinis organizmas, 
visada ieško būdo išlikti. Jei ją spau
džia vienoje pusėje (mokesčiais, regu
liavimais, draudimais, kvailais spren
dimais), ji ieško kitų kelių. Idėja dar 
sunkiai susiformuluoja žodžiais, bet 
manau, kad atsiras tam tikros spon
taniškos piliečių savivaldos formos, 
kurios leis žmonėms gyventi visaver
tį socialinį gyvenimą, nepriklausomai 
nuo valdžios sprendimų. Su internetu 
ir socialiniais tinklais randasi komuni
kacija, prekybos formos, netgi pinigai, 
nepapuolantys į tiesioginę valstybių 
jurisdikciją. Dėl interneto tradicinei 
žiniasklaidai jau teko pasislinkti. Bit
koinai yra plėtros stadijoje. Kodėl vals
tybės valdymas turėtų būti išimtis? 
Taip, valstybės su virtualios tikrovės 
konkurente rimtai kovoja, bet klausi
mas, kokias naujas duris tos kovos ati
darys. Ilja Laursas Verslo klasėje mini, 
kad ateityje galbūt piliečiai ne priklau
sys vienai valstybei, o pirks paslaugų 
paketą iš pasirinktosios. Aš, matyt, 
per konservatyvi tokiam modeliui, bet 
taip pat manau, kad atsiras virtua
lios žmonių socializacijos ir savivaldos 

formos, kurios privers pagaliau ir val
džios institucijas skaitytis su žmonė
mis. Tai nereiškia, kad tradicinės vals
tybės su politine sistema ir rinkimais 
išnyks. Ne, tiesiog jų reikšmė suma
žės. Nes juk būtent dėl to neadekva
taus sureikšminimo ir kyla prob lema: 
žmonės reikalauja iš valdžios tiek, 
kad lieka galiausiai prie suskilusios 
geldos. Jei auksinės žuvelės kelias 
bus apribotas, teks nukreipti dėme
sį į tuos kelius, kurie iš tikrųjų kuria: 
savas ir bendruomenines pastangas. 

Technologijos vystosi tikrai greitai, 
tą jau įsisąmoninom. Bet man nuos
tabu, kaip greitai keičiasi visuomenės 
nuomonė dėl įprastų dalykų. Dėl šei
mos, dėl tėvų vaidmens auklėjant vai
kus. Tai gali gąsdinti, bet gali ir ra
minti.

Manau, kad politikos srityje – la
biau raminti, nes dabartinių demokra-
tijų perspektyvos atrodo labai prastai. 
Esame per žingsnį nuo to, kad kas nors 
pažadės išpildyti slapčiausią masinio 
rinkėjo troškimą: „atimsim iš tavo kai
myno ir atiduosim tau“, – ir tai įvyk
dys. Juk taip jau ne kartą buvo, o ir 
šiandieniai žadėtojai sako panašiai: 
atimsim iš turtingų, imigrantų, poli
tikų, teisėjų ir pan. Žodžiai kinta, bet 
esminis troškimas lieka. Įdomiausia, 
kad jis traktuojamas kaip ekonomi
nis ar net socialinis klausimas, o yra 
100% dorovinis. Ar atimti iš kito yra 
dora? Žmonės supranta, kad ne. To
dėl pasitelkia valstybę, kuri tai lega
liai padaro už juos. Ypač kai politikai 
taip pat nori ką nors iš ko nors atimti 
konkrečiai sau. Toks beveik visuotinis 
susitarimas: mes, rinkėjai, užmerkia
me akis į jūsų reikalų tvarkymą, o jūs 
mums už tai duodate „atkatą“ – įvai
rių viešųjų gėrybių, pagamintų iš ne 
mano pinigų. ES lėšos buvo labai ge
ras tų svetimų pinigų šaltinis, bet jos 
baigiasi. Taigi visai geras laikas per
mąstyti savo lūkesčius ir reikalavimus 
politikams. Juo jie bus adekvatesni, 
juo labiau galėsime tikėtis, kad jie pa
sikeis. Pasikeis taip, kad mums nerei
kėtų tiek daug jiems skirti dėmesio, 
laiko ir energijos.

nustebimai
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Andrzejus Wajda (1926–2016) visuo
met buvo greta. Gyvas ne tik savo 
šilta šypsena, bet ir mums, gyvenan
tiems šioje pasaulio kertėje, artimas 
savo Europos istorijos samprata ir 
neįtikėtina vaizdų, kuriuos jis kūrė, 
įtaiga. Wajdos kūrybinis kelias iš es
mės sutapo su Lenkijos kino istorija: 
jis truko daugiau kaip pusę šimtme
čio. Su režisieriaus išėjimu baigėsi la
bai svarbi Lenkijos kino epocha. Ne 
tik todėl, kad mirė vienas iškiliausių 
kūrėjų, kurio filmai skatino karštas 
diskusijas ir kėlė dideles emocijas. Jo 
kūrybos stilius paliko gilų įspaudą len
kų kultūroje – nuo 1955 m. sukurto de
biutinio filmo Karta (lenk. Pokolenie) 
iki 2016 m. sukurto filmo Povaizdžiai 
(lenk. Powidoki). Šitie du pavadinimai 
gerai atspindi visos kartos, išgyvenu
sios tragišką pralaimėjimą Antrajame 
pasauliniame kare, istorinę patirtį.

Po režisūrinio debiuto Wajda sukūrė 
45 filmus, dar daugiau teatro spektak
lių, ypač – Krokuvos Senajame teatre, 
ir dešimt televizijos spektaklių; 1972–
1983 m. jis vadovavo kūrybiniam su
sivienijimui „X“, 1978–1983 m. buvo 
Lenkijos kino kūrėjų draugijos pirmi
ninku, dėstė Lodzės kino mokykloje, 
vadovavo Varšuvos kino meistrų mo
kyklai. 1997 m. buvo išrinktas į Pran
cūzijos Dailiųjų menų akademiją ir 
Europos kino akademiją. Wajda yra 
priskiriamas prie didžiausių pasaulio 
kino meistrų, sulaukė savo šalies ir 
užsienio apdovanojimų: už visą kūry
bą buvo gavęs Feliksą – Europos kino 
apdovanojimą (1990), Auksinį liūtą 

Romantizmo kartos deimantas

ANNA MiKoNiS

Venecijoje (1998), Krištolinį vilkdalgį 
Briuselyje (1999) ir oskarą (2000). Jis 
buvo Vašingtono Amerikos universi
teto, Bolonijos universiteto, Kroku
vos Jogailaičių universiteto, Lodzės 
universiteto, Varšuvos universiteto ir 
Gdansko universiteto garbės narys.

Žvelgiant į gausų Wajdos palikimą, 
į akis pirmiausiai krenta jo nuosekli 
pastanga (ypač komunistinės Len
kijos laikais) vaizduoti nepameluotą 
savo šalies istoriją. Katynėje sovietų 
nužudyto ulonų karininko sūnus kiną 
traktavo kaip galimybę pakeisti visuo
menės mąstymą apie skaudžią praei
tį. Būdamas vienas žymiausių Lenkų 
kino mokyklos atstovų, jis nagrinėjo 

tautos istorinius skaudulius: svars
tė komplikuotą atminties santykį su 
Varšuvos sukilimu (beprasmės ir ne
sėkmingos sostinės gyventojų kovos su 
vokiečių okupantais motyvas, filmas 
Kanalas (lenk. Kanał, 1956)), su Armi
ja Krajova (jaunuolio Maceko Chełmic
kio drama filme Pelenai ir deimantas 
(lenk. Popiół i diament, 1958)) ir su 
pralaimėjimu 1939 m. rugsėjį (ulonų, 
kovojančių su moderniai apginkluota 
vokiečių kariuomene, drama Eiklioji, 
(lenk. Lotna, 1959)). istorija Wajdos 
kūryboje yra paženklinta ir asmeninių 
išgyvenimų antspaudu. 2007 m., tik po 
keletos pratylėtų dešimtmečių, režisie
rius tiksliai rekonstravo savo tėvo mir
ties aplinkybes: sukūrė Katynę (lenk. 
Katyń) – turbūt patį asmeniškiausią 
filmą per visą savo kūrybinį gyvenimą. 
15 mln. zlotų kainavęs filmas pasakojo 
apie tragišką lenkų karininkų likimą 
NKVD gniaužtuose. Šiuo filmu, anot 
paties Wajdos, norėta „pagerbti tėvo, 
Starobielsko lagerio belaisvio, nužu
dyto 1940 m. pavasarį Miednojės vie
tovėje, atminimą“. Kartu tai buvo ir 
pagarbos atidavimas motinai, kuri tik 

apžvalga

andrzejus Wajda filmuojant filmą Pažadėtoji žemė. 1974. 
iš: https://pl.wikipedia.org/wiki/andrzej_Wajda#/media/File:andrzej_Wajda_1974.jpg
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prieš pat savo mirtį sužinojo tiesą apie 
Katynės tragediją. Mūsų šalyje iškil
minga šio filmo premjera įvyko Lietu
vos nacionalinio operos ir baleto teat
ro Didžiojoje salėje. Maskvoje filmas 
buvo parodytas Kino namuose, bet 
platesnės distribucijos nesulaukė. „Jo 
filmai atspindi Lenkijos istoriją. Tai 
daugybės lenkų kartų baimės, vilties, 

tikėjimo, nuopuolio istorija“, – tokiais 
žodžiais jo filmų esmę nusakė rašyto
jas ir publicistas Januszas Głowackis.

Wajda kalbėjo apie Lenkijos isto
riją komunistinio režimo metais – ir 
darė tai estetiškai rafinuotu, vizualiai 
daugiareikšmiu stiliumi, simbolių ku
pina kalba, iškeldamas romantiško 
herojaus asmenybę. Jo filmų herojai 
tapo visiems suprantamų simbolių 
repertuaro dalimi, o jų likimai ilgam 
įsirašė į kolektyvinę atmintį. Kai ku
rios scenos ir nufilmuotos detalės yra 
tokios įtaigios, taip stipriai įsirėžusios 
į atmintį, kad neįmanoma jų užmiršti: 
neįtikėtinai gaivališkos šokių vizijos 
filme Vestuvės (lenk. Wesele, 1972), į 
aukų kaklus smingantys giljotinos aš
menys Dantone (lenk. Danton, 1983), 
be galo įtaigi, ekspresionistinė Lodzės 
miesto panorama ir kamerinės scenos 
su reikšmingomis detalėmis filme Pa-
žadėtoji žemė (lenk. Ziemia obiecana, 
1974). Pakanka prisiminti tikslingai 
sukomponuotą, simbolių pripildytą 

fragmentą filme Eiklioji, kur lenkų 
kavalerija atakuoja vokiečių tankus: jo 
vieno pakaktų ištisam seminarų ciklui, 
skirtam santykiui tarp istorinio fakto 
ir jo vaizdavimo kine, tarp istorijos ir 
mito, tarp vaizdinio kine ir dailėje. Tai 
tema, apimanti romantišką heroizmą 
ir tragizmą. 

Simboliais taip pat apaugo garsusis 

baltas Wajdos žirgas. Pirmą kartą jis 
pasirodo filme Pelenai ir deimantas, 
kai priartėja prie pasivaikščioti išėju
sių herojų – nežinia, iš kur jis atsirado, 
nežinia, dėl ko. Bet į atmintį įstringa 
tarsi mirties šešėlis, persekiojantis ro
mantiškų jausmų apgaubtus įsimylė
jėlius. Tų arklių, ir ne tik jų, buvo labai 
daug, kaip ir kitų pasikartojančių mo
tyvų ir simbolių. Pelenų ir deimanto 
scena su degančio spirito stiklinaitė
mis, tarsi simbolinėmis žvakėmis, už
degtomis žuvusiems Armijos Krajovos 
kariams atminti, laikoma pati garsiau
sia lenkų kino scena. Jos daugiareikš
mė sugestija buvo tokia stipri, kad 
lenkų istorinę vaizduotę veikė labiau 
negu filmo visuma. Vaizdaisimboliai 
buvo įrankiai, leidę įveikti cenzūrą, – 
kad ir filmo Kanalas finalinė scena su 
vaizdu pro grotas, tapusia iškalbinga 
tylinčios ir pavergtos visuomenės me
tafora.

Per visą mano kaip kinotyrininkės 
edukacijai ir moksliniams tyrimams 

skirtą laiką Wajda buvo ypač svarbus. 
Sunku būtų įsivaizduoti lenkų kino 
teo rinę mintį be niekada nesibaigian
čių Wajdos filmų svarstymų. Kaip tei
gė Krzysztofas Kornackis, tie, „kurie 
nežino jo filmų, mirties patale turėtų 
jausti gėdą“. Wajdos brandžiausi fil
mai taip pat teikė man jėgų ir tikėjimo 
tuo, kad valstybėje, kur galioja politinė 
cenzūra, reikalaujanti iš kino ideolo
ginių funkcijų, yra galimas kinas be 
kompromisų, praplečiantis laisvės ri
bas ir demaskuojantis sufalsifikuotą 
tikrovę. Šiuo požiūriu nebuvau vieniša. 

Wajdos siekis filmuose parodyti is
torinę tikrovę turėjo didžiulę įtaką Vi
durio ir Rytų Europos kinematografo 
idėjinei programai. Jo kūryba išreiškė 
naujas kino tendencijas ir įkvėpė ryž
to šiapus „geležinės uždangos“ gyve
nantiems žmonėms kalbėti apie savo 
istoriją. Wajdos filmuose išsiskleidžia 
tokia kūrybinė laisvė, kokia kitų soc
lagerio šalių, ypač Sovietų Sąjungos, 
režisieriams buvo sunkiai įsivaizduo
jama. Lenkų režisieriaus „antisocia
listiniai“ filmai, rodyti Sovietų Sąjun
goje, pritraukdavo daugybę žiūrovų. 
Šis „didžiausias maištininkas“, „lais
vės idealus ginantis lenkų patriotas“ 
ir bičiulis, su „kuriuo yra sunku“, kaip 
rašė sovietinė spauda, nebijojo ir ryž
tingų viešų deklaracijų. „Mes niekada 
nebuvome atsiklaupę prieš sovietinį 
kiną“, – nuskambėjo Wajdos žodžiai 
sovietinių funkcionierių akivaizdoje 
per Maskvos kino festivalį 1979 m. 
Neatsitiktinai VGiK studentai ir bū
simi režisieriai būtent iš Wajdos filmų 
mokėsi skvarbaus žvilgsnio į istorinę 
tikrovę. „Politinė opozicinė mintis pas 
mus atėjo ne iš Vakarų, o iš mūsų, so
cialistinio lagerio. [...] Pirmuoju anti
sovietiniu pasaulinio lygio filmu buvo 
Pelenai ir deimantas. Tai buvo visiškas 
šokas. [...] Kaip pavydėjau lenkams. 
o jie priekaištavo, kad jie neturi lais
vės“, – atsiminimuose rašė Andrejus 
Končialovskis.

 Wajda tapo pavyzdžiu ir mūsų re
žisieriams. Vytautui Žalakevičiui, 
Raimondui Vabalui, Almantui Grike
vičiui jis tapo atrama, mokytoju, o kai 
kam – ir viltingą prieglobstį teikusiu 

a p ž v a l g aa p ž v a l g a

andrzejaus Wajdos filmo Pelenai ir deimantas kadras. 1958. iš: https://pl.wikipedia.org/
wiki/popi%C3%B3%C5%82_i_diament_(film) 
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išskiria ir tai, kad jis Vilniuje buvęs 
vieną kartą gyvenime. Jis į pirmąją 
užsienio kelionę išsirengė 1955 m. 
kartu su savo debiutiniu filmu Karta 
(lenk. Pokolenie, 1954). Į Vilnių, kuris 
buvo tapęs vienu iš Lenkijos liaudies 
respub likos kino filmų festivalį prii
mančių miestų, jis atvyko iš Maskvos 
spalio pradžioje. Tai buvo vienintelis 
Wajdos vizitas krašte, į kurį jis po to 
dažniausiai sugrįždavo tik savo fil
muose. Kai Wajda kūrė Meilės įvykių 
kroniką pagal Naujojoje Vilnioje gi
musio Tadeuszo Konwickio romaną, 
pasakojantį apie herojaus vaikystę 
prieškario Vilniuje, režisierius į sovie
tų Lietuvą nebuvo įleistas. Tai nutiko 
dėl politinių aplinkybių. Lenkijoje tuo 
metu buvo įvesta karinė padėtis ir ko
munistinė vietos valdžia, kaip prisi
minė režisierius, iš anksto baiminosi, 
kad Wajda neva galįs sukurti filmą, 
leidžiantį įžvelgti slaptą lenkų norą 
susigrąžinti Vilnių. Tad filmas buvo 
kuriamas įvairiose Lenkijos vietose: 
Vilniaus gatves pakeitė Pšemyšlis, 
žydų kvartalą atstojo Liublinas, „Vil
niaus Kolonija“ buvo atrasta prie Var
šuvos. 

Žinoma, jo viziją apie Lietuvą for
mavo ir vaikystės prisiminimai iš gim
tojo Suvalkų miesto, įsikūrusio netoli 
lietuviškai kalbančių kaimų. Turbūt 
neatsitiktinai kraštovaizdis filmui Po-
nas Tadas buvo filmuojamas Suvalkų 
apylinkėse. 

Mirus Wajdai, jo mylimas aktorius 
Danielis olbrychskis pasakė iškalbin
gą mintį apie mokytoją: „Šią akimir
ką Mickevičius, Słowackis, Norwidas, 
Żeromskis ir Wyspiańskis sako: „Na, 
kolega, esi tarp mūsų““.

Mes Andrzejaus Wajdos atminimą 
pagerbti šiandien galime tik vienu 
būdu – skaitydami romantizmo auto
rius ir kalbėdami apie Wajdos filmus. 
Yra apie ką. !

bendraminčiu. Dar 1973 m. Vytautas 
Žalakevičius, draskomas abejonių dėl 
išvykimo iš Lietuvos, laiške savo bičiu
liui Arnštamui guodėsi: „Sieloje pra
keikimas ir gaisras... Mano minist ras 
kalbėjo su Jermašu ir CK. Kad mane 
pririštų prie savo geldos. Jiems tai ne
pavyks, aš greičiau išvažiuosiu į Len
kiją pas Vaidą“. „Visada labai mėgau 
lenkų kiną, – po daugelio metų prisi
pažino Almantas Grikevičius. – Man 
jis buvo labai artimas. Tiesa, ne man 
vienam, bet ir kitiems lietuvių režisie
riams. Tik riausiai čia daug lemia istori
jų bend rumas, ypač Wajdos filmuose.“

Be to, lietuviškų filmų kūrėjams 
simbolinis Wajdos kinas buvo virtęs 
neišsenkančiu įkvėpimo šaltiniu. Bal
tas žirgas iš filmo Eiklioji didingai 
įžengė į Grikevičiaus Laikas eina per 
miestą ir vienišas klajojo po Vilniaus 
gatves, tarsi nutylėtos senosios Lie
tuvos istorijos simbolis. Žemyn galva 
kabantis Kristus sugriautoje koplyčio
je iš filmo Pelenai ir deimantas ir prie 
ąžuolo kamieno prikaltas Rūpintojėlis 
filme Niekas nenorėjo mirti – susiei
nantys skausmo ir liūdesio simboliai. 
Arba Žalakevičiaus Teroro scenarijaus 
scena nuo sviedinio skeveldrų skylėtų 
paklodžių fone ir Maćeko Chełmickio 
mirtis tarp baltų išdžiaustytų paklo
džių filme Pelenai ir deimantas. 

Verta pažymėti, kad pastarasis fil
mas Sovietų Sąjungos (taip pat – ir 
Lietuvos) ekranuose buvo parodytas 
tik po aštuonerių metų – 1966 m. pra
džioje. Jo premjera tapo reikšmingu 
Žalakevičiaus Niekas nenorėjo mirti 
(pradėto ekranuose rodyti tuo pačiu 
metu) kontekstu. 

Su Lietuva Wajdą sieja ir romantiz
mo kodas, romantiškos praeities samp
rata. Anot kultūrologės iwonos Kurz, 
šiandien nebūtų lenkiško romantizmo 
ir Lenkijos istorijos suvokimo be šio 
režisieriaus kūrybos. ir tai visiškai 
suprantama, teigia žymiausia lenkiš

ko romantizmo tyrinėtoja Maria Ja
nion, nes tas, kuris gyvena dvasinėje 
lenkų erdvėje, negali būti anapus ro
mantizmo. Tai – svarbiausia istorinė 
Lenkijos epocha. Lenkiškas roman
tizmas – ypatingas, didis, kaip ir kiti 
romantizmai (pavyzdžiui, vokiečių), 
bet tuo pat metu visiškai skirtingas. 
Į filmą Pelenai (lenk. Popioły, 1965), 
o vėliau ir į filmus Ponas Tadas (lenk. 
Pan Tadeusz, 1999) bei Kerštas (lenk. 
Zemsta, 2002) įpinti istoriniai siužetai 
ir lenkų portretai pradėjo ir tęsė plačią 
istorinę panoramą, autoriui vis sugrįž
tant prie romantizmo pirmavaizdžio. 
Romantišką herojų pakeičia nostalgi
jos pagimdytas herojus. Taip XXi a. 
pradžioje Wajda sugrįžta prie Adomo 
Mickevičiaus Pono Tado. Šiame filme 
jis pavaizdavo tai, kas atspindi garsio
sios poemos esmę – nostalgiją, meilę ir 
ironiją. Pono Tado ekranizacija Len
kijoje sulaukė itin didelio dėmesio, ją 
pažiūrėjo daugiau kaip 5 mln. žmonių. 
Tačiau būta ir skeptiškų nuomonių. 
Tokią išsakė Czesławas Miłoszas, ku
ris manė Poną Tadą esant metafizine 
poema, nepasiduodančia kino kalbai. 
Beje, Miłoszas atsisakė Wajdos pasiū
lymo šio filmo prologe suvaidinti Poe
tąpranašą.

Man asmeniškai artimiausi tie fil
mai, kuriuose režisierius atsisako 
politinių aistrų, pakeičia nuotaiką, 
tempą ir melancholiškai bei intymiai 
vaizduoja XX a. pradžios dvarelių gy
venimą, besiklostantį tapybiškame 
kraštovaizdyje ir keliantį lenkų žiū
rovams agrarinės idilės jausmus. Tai 
visų pirma be galo lyriškas ir plastiš
kas filmas Beržynas (lenk. Brzezina, 
1970), šiltumu ir moteriškų jausmų 
subtilumu stebinantis filmas Panelės 
iš Vilko (lenk. Panny z Wilka, 1979) ir 
idiliškai tragiškas kūrinys Meilės įvy-
kių kronika (lenk. Kronika wypadków 
miłosnych, 1985).

Wajdą nuo kitų Vilniaus mylėtojų 

a p ž v a l g aa p ž v a l g a



58 naujasis židinys-aidai   2016  /  7

Metas karo studijoms

NoRBERTAS ČERNiAuSKAS

Bene prieš dešimt ir daugiau metų 
karo istorijos bumas Lietuvoje buvo 
pasiekęs savotišką piką. Aplink įvai
rius interneto portalus (pavyzdžiui, 
www.antraspasaulinis.com) ir kitas 
panašias erdves susibūrę karo isto
rijos mėgėjai gana produktyviai rašė 
straipsnius, diskutavo ir net darė tam 
tikrus lokalius atradimus. Įdomiausia, 
kad profesionalūs šios temos eksper
tai kartais net negalėjo prilygti mė
gėjams, nes šie pasižymėjo didesniu 
aktyvumu, kruopštumu, konkrečios 
temos smulkmenišku išmanymu. 
Šiuo atveju hobis kartais pralenkda
vo neatidų, mažiau konkrečiai temai 
dėmesio skiriantį ir platesnių įžvalgų 
vengiantį istoriką. Visos šios trumpos 
įžangos moralas yra gana paprastas: 
Lietuvos karo istorijos tyrimai (tiek dėl 
mėgėjų įtakos, tiek dėl profesionalų 
stokos) ilgą laiką tūnojo „pulkų etno
grafijos“ stadijoje, t. y. buvo atliekami 
ne visapusiškai išsamūs karo istorijos 
tyrimai, o rašomi atskirų kariuome
nės vienetų, vadų (karininkų) ir apsi
ginklavimo metraščiai, kitaip tariant, 
užtušuojamos baltosios dėmės.

Darbas su dėmėmis nėra ypatin
gas – jo ėmėsi ir savamoksliai entu
ziastai, todėl akademinis karo tyrimų 
kamufliažas gerokai išbluko. Galiau
siai paaiškėjo, kad turime vieno kito 
dalinio metraštį, atskirų karininkų 
biografijas, bet tik ant vienos rankos 
pirštų galėtume suskaičiuoti įtikina
mus kariuomenės ir karo istorijos tyri
mų rezultatus, nors tokiems tyrimams 
atlikti buvo sukurta net atskira plat
forma (nuo Karo akademijos leidžia
mo Karo archyvo atkūrimo iki Lietu
vos karo istorijos draugijos įsteigimo). 
Vis dėlto, išskyrus šios temos korifėjų 

(Jono Vaičenonio, Vyganto Vareikio, 
Valdo Rakučio ir keleto kitų) darbus ir 
partizanų istorijos tyrimus, kuriuose 
per pastarąjį dešimtmetį pasirodė ne 
vienas kokybiškai naujas straipsnis 
ar knyga, kitais reikšmingais tyrimais 
1990–2012 m. negalėjome pasigirti. 

Prie karo istoriją užvaldžiusios „pul
kų etnografijos“ reikia pridėti ir ant
rą problemą: ilgą laiką platesni šios 
temos tyrimai buvo tik sudėtinė ar 
kontekstinė (taigi nesavarankiška) 
kitų sričių – diplomatijos, tarptauti
nių santykių ar apskritai politinės is
torijos – dalis. Kitaip tariant, karyba 
plačiąja prasme ilgainiui tapo dar ir 
nesavarankišku, neprobleminiu, kitas 
sritis papildančiu teminiu lauku. 

Karo istorijos tyrimų bala ėmė plės
tis po politologo Deivido Šlekio ir is
toriko Vytauto Jokubausko apgintų 
disertacijų (atitinkamai Military as 
the Forgotten Dimension of Political 
Theory (2012) ir Lietuvos karinė dokt
rina ir jos realizavimas 1923–1940 m. 
Šiaurės rytų Baltijos regiono šalių 
kontekste (2013)) ir nemažos tyrimų 
lavinos, kuria jaunieji tyrėjai pama
žu užliejo akademinę ir viešąją erdvę. 
Ne paslaptis, kad daugelis šiandienos 
karo tyrimų naujovių atsiranda taip 
pat šio dueto dėka. Įdomiausia, kad šį 
proveržį pasitiko ne itin didelė kritinė 
refleksija, nes dėl anksčiau išvardintų 
priežasčių nelabai buvo kam užsiimti 
adekvačia kritika ar juolab pasiūlyti 
alternatyvias tyrimų kryptis.

Pastaruoju metu karo istorijos tyri
mai įgijo ir kitų (at)gimimo ženklų – 

po Rusijos ir ukrainos karo viešojoje 
erdvėje atsirado ne vienas gynybos 
ar karybos ekspertas, kuris stebėda
mas nūdienos realijas savo įžvalgas 
neretai paremia kad ir foniniais, ta
čiau realiais istoriniais siužetais. Taip 
pat būtina paminėti jau keletą metų 
Lietuvos Šaulių sąjungos rengiamas 
ir visuomenės dėmesio sulaukiančias 
tarptautines metines konferencijas 
saugumo klausimais.

Kryptingą susidomėjimą karo tema
tika liudija Klaipėdos ir Vytauto Di
džiojo universitetų bendradarbiavimas 
rengiant karo tyrimų projektus ir visos 
Lietuvos istorikų doktorantų semina
rus. Turėtume paminėti ir Vilniaus 
universiteto iniciatyvas: šių metų ba
landį startavusį kasmetinį (bent taip 
žada organizatoriai) ir nemažas am
bicijas puoselėjantį karo tyrimų semi
narą1, taip pat nuo 2013 m. istorijos 
fakultete kasmet rengiamas Trakinių 
partizanų akademines dienas, kurių 
metu nagrinėjamos su partizanų karu 
susijusios temos, kartas nuo karto jas 
išplečiant iki bendresnių atminties ar 
įamžinimo klausimų.

Pastaruoju metu į karo tyrimus vis 
aktyviau įsilieja Lietuvos kariuomenė 
ar su krašto gynybos sistema (plačiąja 
prasme) susiję asmenys. Ši tendencija 
lemia trečią problemą. Jau kurį laiką 
mažame karo istorijos tyrimų ceche 
iškyla nesusikalbėjimas tarp moks
lininkų iš akademinės aplinkos ir su 
Lietuvos kariuomene susijusių tyrė
jų (gynybos ekspertų) ar karininkų. 
Ginčo objektą būtų galima apibūdinti 
keliais eskizais. Mokslininkųakade
mikų teigimu, kariaityrėjai pernelyg 
manipuliuoja istoriniais įvykiais ir 
sąvokomis, norėdami pagrįsti šiandie
nos realijas praeities pavyzdžiais (arba 
atvirkščiai), ir apskritai kariaityrėjai 
istorijos mokslą kaip priemonę vartoja 
kiek supaprastintam, šiek tiek roman
tizuotam kariuomenės ir visuomenės 
patriotiniam auklėjimui skatinti, o tai 
yra priešingybė mokslininkųakade
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mikų propaguojamai kritinio mąstymo 
prieigai. Tuo tarpu kariųtyrėjų nuo
mone, istorikai ir politologai pernelyg 
teoriškai įsivaizduoja kariuomenės 
veikimą ir vaidmenį visuomenėje, yra 
pernelyg kandūs, sarkastiški, linkę 
viską demitologizuoti ir savo tyrimais 
neprisideda prie visuomenės vertybi
nio pamato formavimo.

Tokios pagrindinės karo istorijos 
tyrimų lauko problemos bei bombos 
pirmiausia ir buvo sprendžiamos bei 
nukenksminamos šių metų rugsėjo 
16–17 d. Klaipėdos universiteto Bal
tijos regiono istorijos ir archeologijos 
instituto ir Thomo Manno kultūros 
centro Nidoje surengtame karo isto
rijos seminare Teisė sukilti. Jo progra
ma buvo surikiuota į dviejų dienų eilę 
pagal pagrindinį moto teisė sukilti ir 
pranešimų temų chronologiją. o kad 
istorikai neužsisklęstų savo reikaluo
se, jie buvo įsprausti į stiprius falangos 
sparnus – vedinus Gintauto Mažeikio 
ir Deivido Šlekio. Pirmasis pamėgino 
apibrėžti perversmo, sukilimo ir revo
liucijos sąvokų kismą per kelis šimtus 
metų, o antrasis aštriai kėlė klausi
mus apie Lietuvos karinės doktrinos 
santykį su krašto gynybos tradicijo
mis, pasyvią karininkijos savirefleksi
ją ir menkus bandymus spręsti krašto 
gynybos problemas, pasitelkiant aka
deminį potencialą.

Diskusijos po šių pranešimų neleido 
istorikams nugrimzti (ir taip lengvai 
išsisukti) tik į savo tyrimų rėžius. Val

das Rakutis pabandė modernios kary
bos tradicijas (mūsų sukilimus ir parti
zanus) nukelti iki Baro konfederacijos, 
kuri esą atitiko idealios konfederacijos 
kriterijus ir turėjo akivaizdžias parti
zaninės kovos schemas. Tačiau Raku
tis pripažino, kad mechaniškas Baro 
konfederacijos ir 1794 m. sukilėlių 
sujungimas yra sudėtingas. Nors įvy
kius ir vieniję panašūs laisvės šūkiai, 
jų turinys (naudojama taktika, karo 
tikslas, tėvynės sąvokos vartojimas) 
buvęs pernelyg skirtingas. Rimantas 
Miknys dar kartą parodė, kokios skir
tingos gali būti vieno įvykio – 1863–
1864 m. sukilimo – interpretacijos ir 
atmintys. Vareikis padėjo dar keletą 
taškų 1923 m. Klaipėdos prijungimo 
operacijoje, kuri, anot istoriko, yra vie
na svarbiausių mūsų karinių sėkmės 
istorijų („žygis, formuojantis tautą“), 
net jei aiškiai žinome, kad operacijo
je nedalyvavo nė vienas tikras krašto 
sukilėlis. 

Česlovas Laurinavičius 1920 m. 
Żeligowskio „sukilimą“ nušvietė pla
čiomis regiono geopolitinėmis spal
vomis ir pateikė įdomią įžvalgą, kad 
konfliktą dėl Vilniaus lėmė ne tik 
geopolitika, bet ir pernelyg valstie
tiškas Lietuvos požiūris į miestą kaip 
objektą apskritai. Vaičenonis susitel
kė į 1926 m. perversmą ir panarstė 
perversmininkų (karininkijos) veiklą 
slaptoje karininkų sąjungoje ir karo 
mokslo draugijoje iki lemtingosios 
gruodžio nakties. Kęstutis K. Girnius 

metodiškai skrupulingai suskirstė ir 
schematiškai pavaizdavo įvairius par
tizaninius karinius konfliktus, o Lie
tuvos (partizanų) atvejį įvardijo karu, 
kuris, atsižvelgiant į formalius ir itin 
nepalankius geopolitinius bei militari
nius kriterijus, apskritai neturėjo pra
sidėti. Todėl nepalanki situacija nulė
mė ir mūsų partizanų kovos taktikos 
pasirinkimą – kuo ilgiau išsilaikyti ir 
naikinti okupacijos atramą provincijo
je (kova su kolaborantais).

Kaip matyti, renginyje dalyvavo ir 
senieji karo istorijos vilkai, ir minėtų 
mokslininkųakademikų bei karių
tyrėjų neoficialių stovyklų vadovybės, 
ir mokslininkai, kuriems karo istorija 
visuomet šalia, o svarbiausia – kelio
lika doktorantų iš įvairių Lietuvos 
universitetų. Pastarųjų kaip niekad 
daug šiuo metu užsiima karo istorijos 
ar su ja susijusiais tyrimais, tad gali
ma prognozuoti, kad po trejų ar ketve
rių metų situacija šioje srityje turėtų 
keistis iš esmės. Tą liudija ne tik jų 
skaičius, bet ir ne kartą kryžminę ugnį 
seminaro metu sukėlę klausimai ir ko
mentarai. 

Žvelgdami į šią įvairialypę seminaro 
auditoriją ir kiek anksčiau išryškintas 
karo istorijos problemas, neturėtume 
labai nerimauti. Akivaizdu, kad karo 
istorijos tyrimai netrukus aprėps ir 
spręs daug rimtesnius klausimus nei 
buvo sprendžiama per pastarąjį de
šimtmetį.
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Netikėtai į Šveicariją užklydusi is
torikė gali rinktis iš kelių veiklos 
varian tų. Ji gali stebėti, kaip darniai 
ir pakiliai veikia šveicariško gyveni
mo mechanizmas, ir stebėtis, kodėl 
mažai šalių pasaulyje gyvena taip 
vakarietiškai harmoningai. Taip pat 
gali bandyti kuo daugiau sužinoti apie 
Šveicarijos istoriją, kad iš kompara

tyvistinės perspektyvos išanalizuotų, 
kokie objektyvūs veiksniai lėmė šios 
Alpių šalies sėkmę, palyginus su Rytų 
Europos nesėkmėmis. Trečias būdas, 
tinkantis galbūt labiau kultūros ant
ropologei nei istorikei, – be atodairos 
į save gerti šveicarišką patirtį, tiek 
istorinę, praktiškai nepatiriamą, tiek 
dabartyje išgyvenamą, bet jokia išlie
kamąja verte nepasižyminčią. 

Vykau į Šveicariją neturėdama di
delių lūkesčių. Tik tūnojo mintis, kad 
galbūt pavyks suderinti minėtas liūd

Šimtmečio lietuvos Šveicarija

MoNiKA ŠiPELYTė

nosios, ciniškosios ir optimistiškosios 
istorikės perspektyvas. oficiali kelio
nės „misija“ buvo sužinoti ką nors nau
ja apie lietuvių emigrantus Šveicarijo
je, apie jų darbus Pirmojo pasaulinio 
karo metais. „Misiją“ rašau kabutėse, 
nes išvykdama mažai tikėjausi, kad ši 
paieška išvirs į ką nors daugiau nei ke
leto archyvų aplankymą ir konstatavi

mą, kad nieko lietuviška juose nėra. 
Sąmoningai pradėjau nuo Fribūro – 

nors kultūros tyrėjams žinomo, bet vis 
dar šiek tiek mistiško amžių sandūros 
lietuvių inteligentų centro, esančio ant 
prancūziškosios ir vokiškosios Šveica
rijos dalių susikirtimo ribos.

Bet čia jau tenka užbėgti už akių 
vienai išvadai.

Gal ir per drąsu taip sakyti, bet 
kartais apimdavo jausmas, kad tose 
vietose daugiau Lietuvos negu mes 
jos dabar prisimename. Daugiau tos 

neišsipildžiusios, tobulosios Lietuvos, 
apie kurią ten buvo svajota ne tik kaip 
apie projektą, surašytą ant popieriaus, 
kokį istorikai vis tikisi atrasti sena
me archyviniame aplanke, ant kurio 
viršelio bus užklijuotas dailiai mėlynu 
rašalu išraitytas pavadinimas „Lie
tuvos projektas“, bet ir kaip apie šalį, 
kurioje buvo pasiryžta iš tiesų gyventi. 
ir labai daug paaukoti, kad tai išsipil
dytų. Deja, realybė ir vaizduotė kar
tais vienodai nenuspėjamos – niekada 
nežinai, kuo viskas baigsis.

Tačiau grįžkime prie Fribūro, vi
duramžių ramumu užpildytos XX a. 
pradžios lietuviškumo sostinės. Šio 
miesto bibliotekoje pavyko rasti ne
mažai duomenų, patvirtinančių lie
tuviškų pavardžių buvimą (studentų 
sąrašuose, vienuolijų bendrabučiuose, 
baigiamųjų darbų santraukose ir t. t.). 
Taip pat pasisekė paneigti nuostatą, 
kad Šveicarijoje studijavusieji pri
sidengdavo pseudonimais – nors lie
tuviškipagoniški ar kitaip sugalvoti 
slapyvardžiai buvo vartojami, tačiau 
daugiausia tik bendraujant tarpusa
vyje, kaip tuo metu madingas konspi
racinių draugijų veikimo (ar žaidimo) 
atributas. Visas žinomų ir vėliau dar 
labiau išgarsėjusių veikėjų pavardes 
galima rasti lengvai suprantama su
lotyninta forma su menkais variacijų 
niuansais.

Nedideliame, jaukiame, sename, iš 
kalnų atitekančios upės įrėmintame 
mieste galima daug rasti ir atrasti – 
tiek savyje, tiek savo santykyje su 
istorija. Gal todėl, kad miestas šalia 
gyvena savo gyvenimą: toks įmantrus, 
bet nepretenzingas, beveik nekintantis 
per amžius, tačiau niekada nenutrau
kęs ryšių su buvusia epocha, niekada 
nebandęs užmiršti savo legendų – jų 
niekas nesiekė nutrinti ar išbalinti, 
meluoti, kad praeities nebuvo.

Vaikštinėdama Fribūre aptikau pas
tatą, kuriame vykdavo įvairių lietuvių 
draugijų susirinkimai, veikė lietuvių 
leidybos centras – dirbo redaktoriai ir 
jų samdyti žmonės, užklysdavo Švei
carijoje viešintys kolegos iš Lietuvos ir 
kitų kraštų. Tikriausiai neretai šis pas
tatas tapdavo ir kurio nors bendradar
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bio namais. Simboliška, kad tas namas 
yra prie pat geležinkelio bėgių ir netoli 
traukinių stoties, XX a. pradžios pra
monės rajonėlyje, tiesa, dabar beveik 
užstatytame funkcionalių gyvenamų
jų stiklainių, tačiau slepiančiame kelis 
puikius to meto modernistinius pas
tatus. Mūsiškis būtent toks, sukonst
ruotas tipinio šveicariško modernizmo 
principais – jame Vienos secesijos raš
tai susipina su kalnų trobelių chalet 
bruožais, aukštos medinės palėpės – su 
vokiškojo fachverko apdailos technika, 
neužmirštant Le Corbusier išpopu
liarintų apvalių langų. Šiuo metu čia 
įrengti gyvenamieji butai, o pirmojo 
aukšto vitrinos padalintos tarp kirpyk
los ir daug vilčių teikiančios nuomoja
mos pusės. Gal lietuviai dar kada grįš 
čia dirbti ir gyventi?

Tik štai visų mažų miestų bėda – au
gančios jaunos sielos linkusios veržtis 
tolyn daug sparčiau nei pajuda vie
nuolynų mūrai, nei amžinieji kalnai 
ir vis tos pačios avys. Gyvenimas at
viruke taip pat gali pabosti. Gal todėl 
XiX a. Šveicarijoje taip sparčiai buvo 
prisijaukinti traukiniai. Jie yra pats 
veržliausias modernybės simbolis. Tai
gi lietuvių veikėjai, paragavę šiek tiek 
studijų, „tautiškai susiorganizavę“ į 
mokslo draugijas, ėmė ne tik laipioti 
po gretimas uolas ir baidyti aukšti
kalnių varnas, bet ir troško užkariau
ti pasaulį. Na, bent jau Europą. Na, 
bent jau gražiąją Šveicariją, jos žmo
nių simpatijas. o koks viso to tikslas? 
Žinoma, Lietuva. Kaip dabar, taip tuo
met – valstybė buvo suvokiama asme
niškai ir artimai. Kartais tai įkūnijo 
garsūs lozungai apie laisvę, kartais 
tylus darbas prie rašomosios mašinė
lės, verčiant tekstus į kiek įmanoma 
daugiau Vakarų Europos kalbų. 

išbuvę kelis Didžiojo karo metus 
Fribūre, Lietuvos veikėjai nutarė ke
liauti tolyn, į didesnius miestus. Tą 
pati padariau ir aš, norėdama supras
ti, paaiškinti, įsijausti, net nežinau, 
gal tiesiog patirti panašų jausmą – 
tad reikėjo sėsti į traukinį. Tikslas – 
vienas iš prancūziškosios Šveicarijos 
(Suisse romande) pagrindinių miestų 
Lozana, traukiniu nuo Fribūro mūsų 

dienomis pasiekiama per 44 minutes. 
Prieš šimtmetį galėjo būti apie valan
da kelio, bet tikrai ne daugiau. Ant Že
nevos ežero, kurį šveicarai vadina Lac 
Léman, įsikūręs regiono centras prieš 
šimtą metų buvo svarbus traukinių 
mazgas – jame kirsdavosi legendinio 
Rytų ekspreso linijos. Galima buvo 
rinktis šiaurinę atšaką pro Ciurichą ir 
Vieną arba per Simplono tunelį keliau
ti italijos link, o iš ten pasiekti tą patį 
kelionės tikslą – Konstantinopolį.

Neįprastai pakiliai, bet pretenzingai 
skambantys kolonijiniai miestų pava
dinimai – vienas iš prarastosios epo
chos ženklų. Kaip ir traukiniai. Kaip 
ir aristokratais norintys tapti vyrai, 
neturintys aukštos kilmės. Toks buvo 
ir vienas lietuvių veikėjas, glaudžiai 
susijęs su Lozana, Ženeva, Fribūru 
ir pagaliau su neįtikėtino grožio Lac 
Léman šiaurės rytine pakrante – Juo
zapas Gabrys, aristokratų Europoje 
kartais mėgęs prisistatyti Garliavos 
grafu. Ten niekas nežinojo, nei kur yra 
Garliava, nei kad joje niekada negyve
no grafai.

Šis paslaptingas žmogus buvo tas 
variklis, kuris lietuvių studentus ku
nigus ištempė iš sunkių ir kartais 
nuobodžių teologijos studijų į didžiąją 
politiką. Taip pat šis veikėjas buvo tas, 
kurio aš net nesiruošiau tyrinėti. Arba 

tiksliau sakant, neigiau jo galimybę 
būti svarbiu Lietuvos kūrimosi isto
rijai. Nors man labai įdomios istorijos 
apie šnipus ir karines žvalgybas, apie 
valstybės priešus ir princus, niekada 
netapusius Lietuvos karaliais. Bet juk 
tai pasakos, čia gi nieko modernaus ar 
naujo, viskas tik banalios ir pasenu
sios lietuviškos imperinės ambicijos...

Bet vos prasidėjus išvykai, teko šiek 
tiek nusileisti, pažvelgti į viską pa
prasčiau, nuspręsti daryti tai, kas įdo
mu ir intriguoja, begėdiškai neteisin
gai ir nerimtai, tačiau tik taip ketinant 
nuveikti ką nors ypatinga, netikėta 
net sau. Taip ciniškąją istorikę ėmė 
išstumti ta laimingoji, o gal tiksliau – 
laimės ieškančioji. Juk tokie buvo ir 
pirmieji būsimos Lietuvos diplomatai, 
bandydami politikos grandams išaiš
kinti, kur ir kodėl tuo metu turi atsi
rasti Lietuva, ir stengdamiesi išmesti 
iš jos vardo nelemtąją „h“, kad paleng
vintų tarimą (kad prancūziškai būtų 
ne „Lithuanie“, o „Lituanie“). Žinojau, 
kad to meto diplomatijos kalba buvo 
prancūzų, bet nesitikėjau tiek daug jos 
rasti vidiniame mūsų tautiečių gyve
nime, knygose, planuose, aplinkoje. ir 
tai buvo ne tik kalba, bet ir literatūra, 
kultūra, manieros. Gabrys, žinoma, to
bulai įkūnijo šią sintezę, niekaip nepa
klusdamas jokioms to meto gyvenimo 
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Kazino „Montbenon“ (lozana). jame 1916 m. birželio 27–29 d. vykusiame Trečiajame 
Tautybių kongrese buvo perskaitytas memorandumas, kuriuo pirmą kartą viešai 

Šveicarijoje reikalauta lietuvos nepriklausomybės
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kategorijoms, kaip ir nepasiduodamas 
šių dienų istoriko (į)vertinimui.

Taigi ieškodama šiek tiek daugiau 
gyvenimiškos laimės ir naujų atradi
mų džiaugsmo, vaikščiojau Lozanos 
gatvėmis, rinkau adresus, fotografavau 
viešbučius, kuriuose vyko garsiosios 
Lietuvių konferencijos, žvalgiausi po 
XX a. pradžios vilų kvartalus, skaičiau 
sunkiai įskaitomus laiškus, nepamirš
dama pakelti akių į visų nuodėmių 
vertus vaizdus – ežero, kalnų, saulės, 
jachtų, šviesaus ir lengvo buvimo.

iš pradžių sunku patikėti, kad ten 
buvo įmanoma planuoti grįžimą į tė
vynę. Bet man buvo sunku neplanuo
ti – tą akimirką, kai supranti, kur iš 
tiesų tavo namai, tampa labai papras
ta. Gyvendama rojuje, vis tiek ieškai 
tėvynės. Gal todėl Gabrio, niekada 
negrįžusio gyventi į Lietuvą, likimas 
atrodo pats tragiškiausias iš visų ten 
dirbusių. Gal todėl taip norėjosi suras
ti jo kapą toje sapnų architektonikos 
pilnoje pakrantėje. Niekaip nenuga
lėjau keisto ir iškrypėliško troškimo 
suregistruoti visus savo tautos miru
siuosius, rodos, fiziškai juos pačiupi
nėti. Bet tokia ir yra istorija – atrodo 
gliti ir klampi iš tolo, bet išsidraiko it 
migla, vos ją palietus. ir tai tinka ne 
tik kapinių paieškoms.

Pora mėnesių vėliau, sekdama kito 

lietuvio Antano Viskanto pėdsakais, 
nuvykau į dar vieną prancūziškosios 
Šveicarijos pakraštį, tiksliau į tokį už
kampį, kuriam pasiekti reikia pusant
ros valandos judėti dviem lėtais trau
kiniaistroleibusais (taip pavadinau 
priemiesčių traukinius, nes šie gali 
pagal pageidavimą sustoti beveik prie 
kiekvienos kiek didesnės pašiūrės). 
Taigi tunelis į Jura kalnus Prancūzijos 
pašonėje buvo iškirstas tik 1994 m., iki 
tol ten gyvenantys šveicarai tikriau
siai kopdavo pėsti. Štai tokioje vietoje 
įsikūręs miestas neišverčiamu pava
dinimu LaChauxdeFonds, į kurį at
vykęs negali patikėti, kad čia ne ma
ketas, o gyvas miestas – su žmonėmis 
ir katėmis, su sūriais ir emigrantais, 
su kruša balandžio pabaigoje ir labai 
geru vietiniu alumi (Šveicarijoje tai 
nedažna patirtis). Ką turiu galvoje? 
Beveik visa pagrindinė šio miesto dalis 
po gaisro XViii a. pabaigoje buvo per
statyta, pritaikant tuo metu modernų 
miesto planavimą – simetriškus kvad
ratinius kvartalus su stačiakampiais 
namukais aukštomis palėpėmis. Dau
gumos jų vaizdas balansuoja kažkur 
tarp gigantomanijos (yra net septynių 
aukštų!) ir suapvalinto XX a. trečio de
šimtmečio Kauno jaukumo.

Kadangi tai Šveicarija ir daugybę 
dalykų jie patys išrado XiX a., La
ChauxdeFonds buvo to meto mo
dernios architektūros širdis, realus 
eksperimentas, miestasmuziejus. 
Jame gimė Louis Chevrolet – lenkty
nininkas ir automobilių kūrėjas, taip 
pat Charles’is Édouardas Jeanneret 
Gris (geriau žinomas kaip Le Corbu
sier) – modernistinės architektūros tė
vas, grandiozinių miestų perstatymo 
projektų autorius. Matyt, kažkaip ne
atsitiktinai. Be to, šis miestas beveik 
nuo mitologinių laikų yra vadinamojo 
Laikrodžių slėnio centras, kuriame vis 
dar rankomis kuriami brangiausi ir 
įspūdingiausi pasaulio laikrodžiai.

Taigi šiame anarchistų svajonių 
mieste (tai irgi istorinis faktas), šiek 
tiek vėliau nei juo žavėjosi Karlas 
Marxas, dažnai apsilankydavo žurna
listas ir istorikas šveicaras Edmondas 
Privat, čia leidęs laikraštį ir kūręs 

esperanto kalbos judėjimą. Būtent 
šis pacifistas ir Europos bendrystės 
idėjos propaguotojas susirašinėjo su 
lietuviu Antanu Viskanta, kurį jo 
kolegos šveicarai vis kaltindavo polo
nizmu. Tad šie du šaunūs vyrai ban
dė suburti kelių šalių intelektualus, 
vis dar tikinčius bendros Lenkijos ir 
Lietuvos valstybės atkūrimo galimybe, 
kaip atsvara kariaujančioms sąjungi
ninkų ir Vokietijos pusėms, istorinę 
Abiejų Tautų Respublikos gerovę lai
kydami alternatyva karo karštinės 
draskomoms imperijoms. iš tiesų šis 
netikėtas atradimas, kitokios lietuviš
kosios minties pliūpsnis Šveicarijos 
kalnuose – atskiro pasakojimo verta 
patirtis, kurią tikiuosi dar kada nors 
papasakoti.

Ji dar kartą trumpam grąžina prie 
idėjos, kad priartėti prie buvusios tik
rovės galima tik žvelgiant plačiai, įvai
riapusiškai, atidžiai ir neabejojant sėk
me. Kad ir kokia nereali ji atrodytų. 
Europoje dar likę labai daug išbarstytos 
Lietuvos atminties, kurią reikia surink
ti. Nes tik tada galėsime sakyti, kad iš 
Vakarų mes niekur nebuvome išėję. !

namas, kuriame 1915–1918 m. veikė 
lietuvių leidinių Pro Lituania ir Litauen 
redakcijos (Fribūras)

Biblioteka, kurioje saugoma 
lietuvio kunigo antano viskanto 
korespondencija su Edmondu Privat ir 
kitais šveicarų intelektualais
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Politika

2016 m. lapkričio 11 d. prasidėjusi 
kova dėl pasaulio šachmatų čempio
no titulo, kaip jau šių metų didiesiems 
sporto įvykiams yra tapę įprasta, su
teikia rimtą akstiną apsvarstyti spor
to klausimus per politikos ir (ne)teisės 
prizmę. Tam nuteikia jau pats varžy
bų fonas: veiksmas vyksta Niujorke, 
o iš JAV vyriausybės Tarptautinės 
šachmatų federacijos (toliau FiDE) 
prezidentas Kirsanas iliumžinovas 
dar prieš metus susilaukė sankcijų 
(nuo finansų įšaldymo iki draudimo 
įvažiuoti į šalį) dėl savo paramos ar 
tarpininkavimo Sirijos diktatoriui 
Basharui al Assadui perkant naftą iš 
islamo Valstybės (iSiS). Nors ilium
žinovui nusišalinus nuo sprendimų 
priėmimo organizacijoje, kuriai vado
vauja jau virš 20 metų, sankcijos ir pri
stabdytos, istorija tuo tikrai nesibaigė. 
Viešųjų ryšių dėka iliumžinovas daug 
kur rodosi kaip neįtikėtinai sėkmingas 
šachmatų populiarintojas, ilgametis 
tautos mylimas Kalmukijos preziden
tas, vienas gerbiamiausių pasaulyje 
budizmo autoritetų (oficialus Budos 
palaikų sergėtojas), tiesiog pasaulinis 
taikos nešėjas; kita vertus, jo tiesio
ginė asmeninė parama Muammarui 
Gaddafiui ir Saddamui Husseinui iki 
pat jų viešpatavimo galo ne tik JAV 
tarnybų, bet ir visos laisvosios žiniask
laidos akyse parūpino jam aiškią dik

Šachmatai, šaltasis karas  
ir manipuliacijos sporte

SALoMėJA ZAKSAiTė

tatorių ir tarptautinių nusikaltėlių 
draugo reputaciją. Tad nepaisant tur
tų, galios ir įtakos, draugas Kirsanas, 
Maskvos valstybinio tarptautinių san
tykių instituto (MGiMo) absolventas 
ir jau ketvirtį amžiaus įtakingas Ru
sijos Federacijos valstybininkas, gali 
praleisti svarbiausią pastarųjų dvejų 
metų šachmatų pasaulio įvykį.

Politinės kovos asociacijas kelia ir 
du pagrindiniai veikėjai. Dabartinį 
pasaulio čempioną Magnusą Carlseną 
nesunku įsivaizduoti kaip simbolizuo
jantį Vakarų pasaulio vertybes, o jo 
varžovą, pretendentu į šachmatų ka
rūną (laimėjus kandidatų turnyrą šių 
metų pradžioje Maskvoje) tapusį Ser
gejų Kariakiną, – kaip dabartinės Ru
sijos politikos vėliavnešį. Alyvos į ugnį 
pila ir lažybų bendrovės. Pavyzdžiui, 
„orakulas“ siūlo 4,5 koeficientą už Ka
riakino pergalę, t. y. pastačius šimtą 
eurų, galima atsiimti iki keturių su 
puse šimto. Racionalaus pasirinkimo 
teoretikai daugmaž vieningai sutaria, 
kad panašūs skaičiai gali paskatinti 
imtis įvairių (bet kokių?) priemonių, 
kad tokia „menkai tikėtina“ Kariakino 
pergalė būtų pasiekta.

1990 m. Simferopolyje gimęs Ka
riakinas 2009 m. iškeitė atstovavimą 
ukrainai į Rusiją teigdamas, kad ten 
geresnės sąlygos ir daugiau rėmėjų. 
Vien pragmatiški išskaičiavimai ir jo
kios politikos? iš pradžių gal ir taip, 
todėl savo pilietybės pakeitimo proga 

šmaikštaudamas, kad jei ne Krymas 
ateis pas Rusiją, tai Rusija ateis pas 
Krymą, jaunas ir naivus Kariakinas 
veikiausiai nežinojo savo naujosios 
tėvynės ambicingų planų. Vis dėlto, 
jau tapęs pretendentu į šachmatų ka
rūną, šiemet jis tiesiai pareiškė, kad 
kaip krymietis jis visąlaik jautęsis ru
sas, todėl pilietybės pakeitimas buvęs 
natūralus1. Bet kur kas svarbesnis už 
Kariakino paramą Putino politikai 
yra Putino paramos Kariakinui klau
simas. Prisimenant 2014 m. Sočio 
žiemos olimpiados bylą su dešimtimis 
valstybinio sukčiavimo keliu iškovotų 
medalių, ir turint mintyje laukiantį 
tik riausiai ne už dyką pelnytą 2018 m. 
pasaulio futbolo čempionatą, asmeni
nis Putino rūpestis, kad Kariakinui 
būtų sudarytos visos sąlygos sugrąžin
ti pasaulio šachmatų karūną į Maskvą, 
kviečia klausti, ar ir šiuo atveju nerei
kėtų baimintis sukčiavimo. Nebūtinai 
asmeninio, gal net be paties Kariaki
no žinios: sukčiauti gali jo „padėjėjai“, 
vykdantys komandas „iš aukščiau“. 
o kas yra sukčiavimas šachmatuose, 
gali paaiškinti ir žvilgsnis į istoriją, ir 
nūdienos aktualijos, ypač susijusios su 
kompiuterinėmis technologijomis.

istorijoje tokių dalykų yra buvę ne
mažai: ir apgaulingų manipuliacijų, ir 
pelningų spekuliacijų. Teisiškai mani
puliavimas sporte reiškia tyčinį veiki
mą ar neveikimą siekiant nepagrįstų 
pranašumų sau ar kitiems panaiki
nant ar sumažinant varžybų nenuspė-
jamumą, kuris laikomas pamatiniu 
sporto principu. Kalbant tiksliau, suk
čiavimą šachmatuose galima skirstyti 
į: 1) svarbios informacijos nutekinimą 
arba šnipinėjimą; 2) sutartas lygią
sias, grupinius susitarimus ir tyčinius 
pralaimėjimus.

Šnipinėjimas

Konfidencialios informacijos nuteki
nimas ir išgavimas yra vienas mani
puliavimo varžybomis būdų. Svarbia 
informacija paprastai laikomi viešai ne
prieinami duomenys apie (įvairių spor
to šakų) atletų sveikatą, taktinius deri
nius, debiutinį pasirengimą, techninius 
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1 žr. https://lenta.ru/news/2016/03/30/
chesskaryakin. yra nemažai tekstų, liudi-
jančių teigiamą Kariakino požiūrį į Krymo 
aneksiją. gana iškalbingai skamba šis saki-
nys: „Mano gimtasis kraštas emigravo į Rusiją 

paskui mane“ (angl. Motherland emigrated 
to Russia following his example); plačiau žr. 
„They are not Welcomed in Chess ukraine“, 
2014, in: http://chess-news.ru/en/node/15137, 
(2016-10-20).
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(automobilių) duomenis, brėžinius, etc. 
Lyginamuoju požiūriu konfidenciali 
informacija sporte gali būti suvokia
ma kaip komercinė paslaptis, pavyz
džiui, konkurencijos ar įmonių teisėje.

Šachmatų sporte būta ne vieno 
atvejo, kai aukščiausio lygio žaidėjai 

prikišdavo vienas kitam šnipinėjimą. 
Štai Garis Kasparovas kadaise ap
kaltino savo trenerį Jevgenijų Vladi
mirovą nutekinus slaptą informaciją 
Anatolijui Karpovui 1986 m. kovos dėl 
pasaulio karūnos metu (tąsyk po 16 
partijų užtikrintai pirmavęs Kaspa
rovas pralaimėjo tris partijas iš eilės 
ir vos išsaugojo titulą2). Vladimirovas 
kaltinimus visuomet neigė. Didmeist
ris Janas Timanas, aiškindamasis šį 
incidentą, paklausė buvusio pasaulio 
čempiono Boriso Spaskio, ką jis apie 
tai manęs. Spaskis atsakęs taip: „Būtų 
neįmanoma, jei Vladimirovas kažką 
panašaus būtų daręs. Jis gi girtuoklis, 
o tokie žmonės patikimi“. Tokia para
doksaliai logiška argumentacija Tima

nui priminė šių metų Nobelio litera
tūros premijos laureato Bobo Dylano 
eiles, kuriose sakoma, kad „neteisin
gai“ gyvenant tenka būti doram3...

Anksčiau, kai šachmatų partijos 
vykdavo ilgiau nei dabar, svarbios in
formacijos nutekinimas turėjo dar ap

čiuopiamesnę išraišką: galėjo būti at
skleidžiamas atidėtos partijos ėjimas. 
Vienas pavyzdžių – tuo metu pagrin
dinių kandidatų į pretendentus kovoti 
dėl pasaulio čempiono titulo Karpovo 
ir Viktoro Korčnojaus mačas 1974 m. 
(kaip tik po šios kovos Korčnojus ir pra
nešė svarstąs galimybę emigruoti iš 
SSRS). Kai Korčnojus grįždavo į vieš
butį ir analizuodavo atidėtas partijas, 
jis savo sekundantams niekada balsu 
nesakydavo atidėto ėjimo – tiesiog pa
darydavo jį ant lentos. Pasiklausymo 
įrangos instaliavimas buvo įprasta 
praktika Sovietų Sąjungoje4.

Kaip ir galima nuspėti, nė vienas 
kaltinimas šnipinėjimu nepasiekė teis
mo salės. Atitinkamai nebuvo objek

tyvaus įvertinimo iš FiDE, ar kurie 
nors kaltinimai buvo pagrįsti, ar ne. 
Šiuo požiūriu šachmatai prasilenkia 
su sporto teise, kaip ir bet kuria kita 
teise: panašūs kaltinimai paprastai ir 
lieka gandų lygio kalbomis „prie bu
telio“. Galima pasiguosti nebent tuo, 
kad ir kitose sporto šakose chaoso ne 
mažiau nei tvarkos. Pavyzdžiui, žymu
sis šnipinėjimo skandalas F1 Renault 
komandai (įtariama, iš McLaren inži
nieriaus įsigijusiai jų bolido konstruk
cinius planus ir skaičiavimus) baigėsi 
visai „neskausmingai“. Pasaulinė au
tomobilių sporto taryba aptakiai nu
rodė, kad Renault pažeidė Tarptautinį 
sporto kodeksą, tačiau, nesant įrody
mų, kad čempionatui padaryta neigia
ma įtaka, sankcijos Renault komandai 
nebuvo skirtos5.

Susitarimai

Žaidybines manipuliacijas šachma
tuose galima grupuoti pradedant nuo 
mažiausiai pavojingų – sutartų lygiųjų 
tarp dviejų žaidėjų, iki žalingesnių – ko
lektyvinių (t. y. trijų ir daugiau žai dėjų) 
susitarimų baigti partijas lygiosiomis, ir 
tyčinių pralaimėjimų ar nepelnytų per
galių (paprastai už materialų atlygį). 

Buvęs pretendentas į pasaulio šach
matų karūną Timanas aprašo situa
ciją, kaip minėtam Spaskiui atsirūgo 
pergalė prieš Karpovą 1983 m. Linare
so turnyre. Timanas tai pavadino Pyro 
pergale, nes pagal nerašytas sovietines 
taisykles tą partiją Spaskis turėjo pra
lošti, mat nuo pat Karpovo tapimo pa
saulio čempionu 1974 m. joks sovietų 
šachmatininkas nebuvo laimėjęs tur
nyro, jei jame dalyvavo Karpovas. Ka
dangi Spaskis pažeidė šią keistą hie
rarchiją, jis galėjo sulaukti rūpesčių. 
„Neatsitiktinai“ po metų (nuo 1976 m. 
emigracijoje gyvenęs, bet pilietybę 
ir teisę atstovauti SSRS išsaugojęs) 
Spaskis nusprendė pakeisti stovyklą: 
1984 m. Tesalonikų šachmatų olimpi
adoje jis jau žaidė už Prancūziją6.

2 žr. https://en.wikipedia.org/wiki/World_
Chess_Championship_1986, (2016-11-08).

3 jan Timman, Timman’s Titans: My World 
Chess Champions, alkmaar: new in Chess, 

2016, p. 287.
4 Ibid., p. 57.
5 The World Motor sport Council deci-

sion passed in Monaco 6 december 2007, in: 
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jacob von Heyden. žaidimas šachmatais. graviūros fragmentas. vii a. 
iš gustav selenius knygos Das Schach- oder Koenigsspiel

http://www.autosport.com/news/report.php/
id/64309, (2016-10-20).

6 jan Timman, op. cit., p. 175.
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„Nerašytos taisyklės“ aptinkamos ir 
kitose sporto šakose: pavyzdžiui, ledo 
ritulyje neretai įvyksta muštynės, ku
rių metu varžovai kumščiais smūgiuoja 
vieni kitiems į veidą. Kartais žaidėjai 
netgi specialiai „treniruojami“ atitin
kamam vaidmeniui7. Galbūt todėl ledo 
ritulys yra viena iš pavojingiausių spor
to šakų – verta pažymėti, kad vedama 
atskira statistika, kiek žaidėjų karje
ros metu mirė aikštėje ar už jos ribų8. 
Suvaidintos ar išprovokuotos pražan
gos krepšinyje irgi kai kurių krepšinio 
trenerių laikomos meistriškumo dali
mi9. Reikia pripažinti, kad sudėtinga 
reglamentuoti visus ribinius santykius 
sporte. Vis dėlto kai kalbama apie svei
katą, reputaciją ar ženklius piniginius 
prizus, norėtųsi, kad taisyklės būtų ne 
tik „rašytos“, bet ir parengtos taip, kad 
jos būtų suprantamos, palaikomos (t. y. 
„neapeidinėjamos“) pačios sporto bend
ruomenės, nuolat nekaitaliojamos ir 
viešai prieinamos.

Gandai sklido ir Karpovui laimėjus 
prieš Michailą Talį 1980 m. Bugojno 
tarptautiniame turnyre Jugoslavijoje. 
Kalbėta, kad Talis buvęs priverstas pa
siduoti Karpovui, kaip tai padarė Bala
šovas ir Smyslovas Tilburgo turnyre, ir 
vėliau – Georgadzė ir Polugajevskis. Ti
manas savo knygoje atskleidžia, kad vė
liau girtas Talis pats prisipažino tai pada
ręs10 (o ar girto žmogaus prisipažinimas 
buvęs „tikras“, jau niekas nebesužinos).

Kitas apsukrus būdas kovoti su Va
karų šalių atstovais buvo aukščiau 
minėtas kolektyvinis susitarimas 
sužaisti lygiosiomis. Taip 1962 m. Fi
šeris, žaisdamas Kurakao kandidatų 
turnyre apkaltino Tigraną Petrosianą, 
Jefimą Gelerį ir Paulį Keresą sutarus 
baigti partijas lygiosiomis, idant jiems 
liktų kelios laisvos dienos, per kurias 
šie sukauptų jėgų kovojant su juo11. 

Suprantama, kad šachmatų (sub)

kultūrai įvairios manipuliacijos nesve
timos. Svarbu atskirti, kada jos laiky
tinos varžybų taktika, o kada – teisės 
pažeidimu. Šiuo aspektu riba kartais 
gali būti itin slidi: sutartos lygiosios 
tarp dviejų šachmatininkų, jei jos nėra 
tiesiogiai draudžiamos varžybų nuosta
tų, lyg ir galėtų būti laikomos varžybų 
taktika. o kaip vertinti tokius atvejus, 
kai atvažiuoja trys draugai į turnyrą 
ir tarpusavyje derina savo strategijas 
(atitinkamai pailsi dažniau nei žaidė
jai, atvykę „be draugų“)? Kaip karteli
nį susitarimą, pažeidžiantį sąžiningą 
konkurenciją, ar ne? o jeigu du draugai 
žaidžia gerai, o trečias – ne, ir pastaro
jo taškas ar pustaškis „paaukojamas“ 
kokiame nors rate dėl kolegos sėkmės? 

Aprašytam „trijų draugų“ atvejui 
artima yra „zuikių“ praktika lengvo
joje atletikoje. Zuikiai diktuoja tempą 
pasirinktam sportininkui, o vėliau 
pasitraukia iš varžybų, ir taip išeina, 
kad jų pačių galutinis rezultatas nėra 
svarbus. Įdomu pastebėti, kad „zuikiai“ 
neretai dirba pagal varžybų organizato
rių nurodymus. Nei Lietuvos lengvosios 
atletikos federacija (LLAF), nei Tarp
tautinė lengvosios atletikos federacija 
(iAAF) nėra įvardijusios, kas laikytina 
draudžiamu, o kas – leistinu „tempo 
diktavimu“. Panašu, kad komercinėse 
varžybose tai laikytina visiškai priim
tina taktika, ir, matyt, ji kur kas ar
čiau teisėto elgesio nei aprašytas „trijų 
draugų“ atvejis. Tiesa, 1969 m. iAAF į 
taisyklių knygą buvo įtraukusi nuosta
tą, jog rekordas negali būti įskaitytas, 
jeigu nugalėtoją lydėjo vienas iš bėgikų 
„zuikių“. Tačiau netrukus ši nuostata iš 
taisyklių knygos buvo išbraukta12.

Šansai

Matyti, kad sporto teisės požiūriu 
nėra paprasta įvertinti, kur yra mani

puliacija, kur taktika, o kur strategija. 
Nelabai padeda ir žvalgymasis į kitas 
sporto šakas, nes ten neapibrėžtumo 
gali būti ne mažiau. Nepakankamai 
aiškus teisinis reglamentavimas gali 
skatinti teisinį nihilizmą. Aprašyti pa
vyzdžiai taip pat liudija, kad ir aukš
čiausio lygio sportininkai nebūtinai 
yra moraliniai autoritetai. Vis dėlto 
nesinori teksto užbaigti banalybėmis, 
kad „viskas priklauso nuo konkrečios 
situacijos“ ar kad „sporte ribiniai klau
simai išsispręs savaime“. Savaime nie
kas neišsispręs. Grįžtant prie pradžios: 
mače dėl pasaulio šachmatų karūnos 
būtina imtis apsaugos priemonių nuo 
šnipinėjimo, tariantis ir su policija, ir 
su operatyviniais darbuotojais, ir su 
informacinių technologijų specialis
tais. Toks žingsnis visai nebūtų para
nojiškas, o realistiškai adekvatus. ir jo 
jau imtasi: prieš pat čempionato pra
džią Carlsenas paprašė Microsoft ap
saugoti savo komandos kompiuterius 
(juose, kaip nesunkiai galima nuspėti, 
saugoma slapta informacija, susijusi 
daugiausia su debiutiniu pasirengimu 
dvikovai) nuo Rusijos hakerių13.

o visai pabaigai vis dėlto (t. y. nepri
klausomai nuo žaidėjų tautybės, besi
keičiančios vėliavos ar politinių pažiū
rų) tinka pacituoti buvusį pretendentą 
į pasaulio čempionus izraelietį Borisą 
Gelfandą, pasak kurio, mačo tarp Carl
seno ir Kariakino šachmatų pasaulis 
su nekantrumu laukė jau dešimtme
tį, tik buvo kiek primiršęs įsižiebus 
kitoms ryškioms žvaigždėms14. Taigi 
kad ir kaip knietėtų praskleisti mačo 
užkulisius, vis dėlto negalima pražiūrė
ti, kad „ant scenos“ vyksta nepaprastai 
sudėtinga ir įdomi kova visų pirma tarp 
dviejų asmenybių – „laukinio smauglio“ 
strategija garsėjančio Magnuso Carlse
no ir stropaus klasikinio pozicinio sti
liaus žaidėjo Sergejaus Kariakino.

7 linas žalnieriūnas, aurelijus gutauskas, 
„Fizinio smurto sporte baudžiamasis teisinis 
įvertinimas“, in: Jurisprudence, 2014, t. 21 (3), 
p. 885–906.

8 plačiau žr. „list of ice hockey players who 
died during their playing career“, in: https://
en.wikipedia.org/wiki/list_of_ice_hockey_
players_who_died_during_their_playing_
career#2010.E2.80.93present, (2016-10-20).

9 leonidas donskis kalbina arvydą sabo-
nį laidoje „Be pykčio“, in: http://lrt-live.data.
lt:8282/media/vidEO/2012-10/v_5417.mp4, 
2003, nuo 4 min. 40 s., (2016-10-20).

10 jan Timman, op. cit., p. 116.
11 Ibid., p. 201.
12 žr. jack McCallum, „Run Rabbit Run 

(Then get Out of the Way)“, 2011, in: http://
www.runnersworld.com/elite-runners/pace-

setters-for-elite-runners, (2016-10-19).
13 žr. leon Watson, „King of chess Mag-

nus Carlsen fears being a pawn in hackers‘ 
game“, 2016, in: http://www.telegraph.co.uk/
news/2016/11/05/king-of-chess-magnus-carl-
sen-calls-in-microsoft-to-fight-off-rus, (2016-
11-08).

14 Boris gelfand, Dynamic Decision Making 
in Chess, glasgow: Quality Chess, 2016, p. 59.
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Sovietų Sąjungos (ir Rytų Europos aps
kritai) konceptualizmas susiformavo 
ne tiek estetiniu, kiek etiniu ir ideologi
niu, tačiau ne atvirai protesto pagrindu. 
Socialine prasme „konceptualus lūžis“ 
sutampa su brežnevine stag nacija – 
XX a. aštuntu dešimtmečiu. Tam tik
ra prasme Sovietų Sąjungoje jis gali 
būti kildinamas iš „virtuvių pokalbių 
kultūros“ plačiąja prasme. Kita vertus, 
turėjo įtakos ir nežymūs pokyčiai vie
šojoje erdvėje. Tad šio konceptualizmo 
šaknys glūdi alternatyvios veiksmo 

(performatyvumo) ir bendravimo (ko
munikacijos) erdvės paieškose.

Šia prasme tokio (anti)sovietinio 
avangardizmo didesniais židiniais 
XX a. aštuntą ir devintą dešimtmetį 
buvo Maskva, Leningradas, Charko

Konceptualizmas kaip 
alternatyvi mikrosistema 

sovietmečiu

KęSTuTiS ŠAPoKA

vas, iš dalies – Talinas ir Tartu (dėl 
semiotikos mokyklos). Ne taip ryškiai 
devinto dešimtmečio antroje pusėje 
buvo pastebimi Minskas, Kijevas, ki
tos tuometinių sąjungos respublikų 
sostinės. Vis dėlto informacija apie 
Vakarų pasaulio avangardą, taip pat 
ir konceptualizmą, parodomis ir kny
gomis pasiekdavo būtent Maskvą. Be 
to, Maskvos pogrindžio vyresni meni
ninkai turėjo šiokių tokių ryšių su Va
karų kolekcionieriais.

Vienu iš esminių konceptualizmo 

Sovietų Sąjungoje sandų tapo buities 
ir kasdienybės matmuo. o tai dikta
vo ir populiariausias formas – pigiau
sias ir greitai sukuriamas (fotografija 
ir tekstas). Todėl šio konceptualizmo 
skiriamuoju bruožu tapo „vaizdavimo“ 

redukavimas iki fotodokumentacijos, 
schemų ir tekstų, taigi „namudinės“, 
savamokslės ir prastos kokybės esteti
kos. Tai buvo veikla, paremta ne tiek 
atviru pasipriešinimu, kiek savotišku 
sovietinės sistemos, gyvensenos pasti
šu, paradoksaliu atkartojimu, išryški
nant absurdą ir beprasmybę.

Kalbant apie sovietmečio konceptu
alizmą, pirmiausia minėtini Maskvos 
pogrindinio meno atstovai: ilja Ka
bakovas, Erikas Bulatovas, Vitalijus 
Komaras ir Aleksandras Melamidas. 
Kabakovas buvo tarsi jungiamoji gran
dis tarp klasikinio, t. y. prieškarinio, 
modernistinio, avangardo ir naujojo, 
arba adekvačiojo avangardo. Pasta
rasis buvo labiau „dirbtuvinė“ indivi
duali kūryba, susijusi su „paveikslų“, 
„asamb liažų“ gamyba, artima ir lietu
vių „tyliesiems modernistams“. Tačiau 
svarbu tai, kad aplink Kabakovą būrė
si jaunesni menininkai, kurie avangar
dą suvokė kitaip – ne per „herojišką“ 
modernistinį avangardą, o per brežne
vinės stagnacijos, entropijos, ritualų ir 
(iš dalies) jų parodijavimo prizmę. Be 
to, tai jau buvo kolektyvinės kūrybos, 
orientuotos ne į vaizdavimą, o į bend
ravimą ir procesualumą, koncepcija.

Apie Andrejų Monastyrskį būrė
si grupė, kuri 1976 m. pasivadino 
„Kolektyvinių veiksmų grupe“ (rus. 
Группа коллективных действий). 
Jos nariais buvo igoris Makarevičius, 
Nikolajus Panitkovas, Andrejus Abra
movas, Jelena Jelagina, Sabina Hen
sen, Georgijus Kizevalteris ir kt. Ši 
grupė pogrindiniuose Maskvos meno 
sluoksniuose išgarsėjo kolektyvinėmis 
išvykomis į užmiestį (kartais jose daly
vaudavo iki keturiasdešimt žmonių) – 
akcijomis, jų dokumentacijomis ir tų 
dokumentacijų aptarimais. Visa ši 
veikla rėmėsi „tuščio veiksmo“ ir „be
prasmiškos pastangos“ koncepcija, iš 
dalies parodijuojant ir perinterpretuo
jant sovietinio erdvėlaikio ir socialinių 
ryšių entropiją. Tai buvo ne teatrališ
ki pasirodymai, o su gyvenimu beveik 
sutampanti veikla, neturinti aiškiai 
apibrėžto scenarijaus ar laiko ribos. 
Grupė žmonių tiesiog važiuodavo 
traukiniu kur nors į užmiestį, sociali
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„Kolektyvinių veiksmų grupės“ akcija „paveikslai“. 1978. iš Московский художественный 
журнал (2008, nr. 1) 
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ne (ir simboline) prasme – į dyk vietes, 
silpniausiai kontroliuojamas režimo, 
ir atlikdavo iš pažiūros beprasmiškų 
veiksmų sekas. Visi turėdavo kažkur 
eiti, kažką daryti, į kažką žiūrėti pagal 
tam tikras instrukcijas. Visi veiksmai 
būdavo dokumentuojami, o vėliau, 
susirinkus kieno nors bute, žiūrimos 
skaidrės, perklausomi garso įrašai ir 
diskutuojama. Šios grupės veiklą Bo
risas Grojsas pavadino „romantiškuo
ju konceptualizmu“, išryškindamas 
pastangą ne tik parodijuoti sovietinio 
erdvėlaikio entropiją, tačiau ir nuošir
džius bandymus simboliškai ją „per
krauti“.

1974−1979 m. Maskvoje taip pat vei
kė grupė „Lizdas“ (rus. Гнездо). Jai pri
klausė Genadijus Donskojus, Michai
las Rošalis ir Viktoras Skersys. Savo 
akcijomis grupė parodijavo socia listinį 
realizmą kaip „aukštąjį“ stilių ir kartu 
socialistinę tikrovę apskritai. Antai ak
cijų iš serijos Pagalba tarybų valdžiai 
kovojant už derlių metu menininkai, 
nuogi užgulę žemę, stengėsi ją „apvai
sinti“ (akcija „Žemės apvaisinimas“), 
imitavo „sėją“, patetiškai barstydami 
grūdus (akcija „Sėja“) arba miesto gat
vėmis nešė nieko konkretaus nesakantį 
ir nevaizduojantį transparantą (akcija 
„Meną – į mases“) ir pan.

1978 m. susibūrė grupė „Musmirė“ 
(rus. Мухомор), kuri iš dalies parodi
javo „Kolektyvinių veiksmų“ roman
tišką idealizmą, vartodama ir sovie
tinį „žemąjį folklorą“. Grupė, kuriai 
priklausė Svenas Gundlachas, Serge
jus ir Vladimiras Mironenkos, Kons
tantinas Zvezdočiotovas, Vladimiras 
KaraMurza ir Aleksejus Kamenskis, 
išsiskyrė savita klounada. Grupės na
riai rengdavo improvizuotas akcijas 
(dažnai skirtas fotografuoti) ne tik už
miestyje ar privačiose erdvėse, bet ir 
miesto aplinkoje. Garsi 1979 m. gru
pės akcija „Metro“, kurios metu grupės 
nariai nuo metro atidarymo iki užda
rymo, sudarę specialius maršrutus ir 
susitikimų grafikus (taip pat išdalin

tus pažįstamiems), važinėjosi metro
politenu. Akcijos apibend rinimas buvo 
toks: „Grupės „Musmirė“ nariai metro 
išbuvo 19 valandų be pertraukų ir pa
buvojo visose stotelėse, išlipę 43 kar
tus. užfiksuota 15 susitikimų, iš kurių 
2 – atsitiktiniai“1. Taip pat žinoma jų 
akcija, kai grupės nariai sugulė sniege 
ir iš kūnų sudarė riebų trijų raidžių 
rusišką keiksmažodį.

Konceptualizmo vienu esminių ele
mentų tapo buitinis fotoaparatas, nes 
fotografijos buvo vienintelis akcijų 
do kumentas. Fotografavimas buvo 
tapęs masinės kultūros arba liaudies 
kultūros reiškiniu. Todėl nenuostabu, 

kad „konceptualusis posūkis“ stipriai 
paveikė fotografiją ir fotografus, neno
rėjusius dirbti oficialiai žurnalistinei 
propagandai. 

Šiuo aspektu svarbus yra Charko
vas, kuriame XX a. aštuntame ir de
vintame dešimtmetyje susiformavo 
stip ri avangardinės, konceptualios fo
tografijos terpė. Aštunto dešimtmečio 
pirmoje pusėje šiame mieste susibūrė 
fotografų grupė „Laikas“ (rus. Время), 
kuriai priklausė Borisas Michailovas, 
olegas Maliovannyj, Jurijus Rupinas 
(nuo dešimto dešimtmečio pradžios 
apsigyvenęs Lietuvoje, šalia Vilniaus), 
Jevgenijus Pavlovas, Aleksandras Sup
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1 Александра Обухова (сост.), Мухомор, 
Вологда: Библиотека Московского концептуа
лизма Германа Титова, 2010, p. 156.

grupės „lizdas“ akcija „Meną – į mases“. 1978. iš Московский художественный 
журнал (2008, nr. 1) 

„Kolektyvinių veiksmų grupės“ akcija „Rusų pasaulis“. 1985. iš Московский 
художественный журнал (2008, nr. 1)
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runas, Aleksandras Sitničenko, Gena
dijus Tubolvevas, vėliau – Anatolijus 
Makienko, Romanas Piatkovka ir kt.

Michailovas pažinojo Kabakovą 
ir taip užsimezgė ryšiai su Maskvos 
konceptualizmu ir jo idėjomis. Grupės 
„Laikas“ nariai nekūrė kolektyvinių 
kūrinių ar akcijų, kaip Maskvos kon
ceptualistai, tačiau jos viduje buvo 
diskutuojama fotografijos klausimais 
ir aptariami kūriniai. Grupės kūrybos 
„vizitine kortele“ tapo moterų ir vyrų 
aktai, socialistinio realizmo ir propa

gandos fone pateikiami „paradoksa
liai“. Taip pat tariamai buitinė, „prastos 
kokybės“, kičinė fotografija, fotografijų 
retušavimas, reprodukcijų naudojimas 
(besisiejantis su „masine kultūra“), 
kelių kadrų užklojimo („sumuštinio“) 
principas, suardantis tradicinę vaiz
dinės reprezentacijos schemą. Kiek 
vėliau, grupei skylant, būrėsi grupės 
„Gospromas“ (rus. Госпром), „Greito re
agavimo grupė“ (rus. Группа быстрого 
реагирования), „Yla“ (rus. Шило). Vis 
dėlto visa tai, kas vyko Charkove apy

tikriai tarp 1970 ir 1990 m., įprasta 
vadinti bendriniu „Charkovo koncep
tualios fotografijos mokyklos“ vardu.

Devinto dešimtmečio pirmoje pusė
je stipri ir savita avangardinio meno 
terpė pradėjo formuotis tuometiniame 
Leningrade, santykinai pasidalinusi į 
dvi susijusias stovyklas. Viena būrėsi 
aplink Jevgenijų Jufitą. Ji netrukus 
pasivadino „Nekrorealistais“ (rus. 
Некрореалисты), o ją sudarė Andrejus 
Negyvas (Miortvyj), Jevgenijus Debilas, 
Jurijus Cirkulis, Aleksejus Lavoninis 
(Trupyr‘), Vladimiras Kustovas ir kt. 
Šios grupės nariai rinkdavosi į grotes
kiškas, beprasmiškas, pankiškas akci
jas užmiesčiuose, tačiau vėliau ši veikla 
išsiplėtė į avangardinio kino kultūrą, 
naudojančią ankstyvojo sovietinio pro
pagandinio kino ir „zombių“ kino klišes.

Kitos stovyklos ideologais tapo Ti
muras Novikovas ir olegas Kotelni
kovas. Devinto dešimtmečio pradžioje 
jie įkūrė galeriją „Assa“, vėliau susi
formavo „Naujųjų dailininkų“ grupė, 
„Amžinųjų menų akademija“ arba 
„Naujoji akademija“ (Georgijus Gurja
novas, Jevgenijus Kozlovas, ivanas So
tnikovas, Sergejus BugajevasAfrika, 
Kirilas Chazanovičius ir kt.). Lenin
grado pogrindinė meno scena, lyginant 
su Maskvos konceptualizmu, išsiskyrė 
pabrėžtinu karnavališkumu, teatra
liškumu, manieringumu (neretai tai 
siejama su specifine Peterburgo miesto 
dvasia), polinkiu į parodijinį neotradi
cionalizmą, tačiau D. i. Y (Do it your-
self), buitinė, prastos kokybės estetika 
dominavo taip pat, kaip ir Maskvos 
konceptualizmo atveju.

Leningrado avangardinis menas 
buvo stipriai persipynęs su tuometine 
pogrindine muzikos – pankų ir roko − 
kultūra. Toje pačioje aplinkoje sukosi 
Sergejus Kuriochinas, Viktoras Cojus, 
Borisas Grebenščikovas, taip atsirado 
grupės „Kino“ (rus. Кино), „Akvariu
mas“ (rus. Аквариум) ir kt. Visą šį 
priešperestrojkinį ir perestrojkos pog
rindinį Leningrado „katilą“ kino reži
sierius Sergejus Solovjovas iš dalies 
atkūrė 1987 m. sukurtame kultiniame 
filme Assa.

Vilnius aštunto dešimtmečio pabai
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„Kolektyvinių veiksmų grupės“ akcijos „partitūros“ aptarimas andrejaus Monastyrskio 
bute. 1985. iš Московский художественный журнал (2008, nr. 2)

Roman piatkovka. iš serijos „naujasis herojus (Charkovo pankai)“. 
XX a. devintas dešimtmetis
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goje ir devinto dešimtmečio pradžioje 
nebuvo vienas iš avangardo centrų, 
tačiau ir čia buvo šiokių tokių „koncep
tualiojo posūkio“ užuomazgų. Mūsų 
aptariamo laikotarpio avangardas 
daugiausia siejamas su vadinamai
siais „tyliaisiais modernistais“, kurie 
jau nuo šešto dešimtmečio pabaigos − 
septinto dešimtmečio pirmos pusės 
(dažniausiai dirbtuvėse) burdavosi į 
„savų“, „nepaklusniųjų“ grupeles. Ta
čiau aštunto dešimtmečio pabaigoje di
džioji dalis šių kūrėjų, be retų išimčių, 
jau buvo tapę „karjeros“, (pusiau) kon
junktūriniais dailininkais, o kai kada 
(kaip Vlado Vildžiūno atveju) netgi 
užėmė aukštas pareigas oficialioje 
sistemoje. Antra, netgi radikaliausiai 
nusiteikusių „tyliųjų modernistų“ so
cioestetinę prieškarinio „avangardo“ 
programą (kaip, sakykime, ir tuome
tinių mūsų rašytojų) vargiai galima 
laikyti adekvačia aštunto ir devinto 
dešimtmečio kontekste. Valentinas 
Antanavičius ir Algimantas Kuras bi
čiuliavosi su Kabakovu, mūsų oficialie
ji fotografai turėjo ryšių su Charkovo 

fotografais, bet Maskvos ar Charkovo 
konceptualizmo idėjos Lietuvoje ne
prigijo. „Tyliesiems modernistams“ 
konceptualizmo idėjos buvo tiesiog ne
suprantamos, be to, svarbiausias buvo 
„tautinių vertybių ir tradicijų puose
lėjimo“ klausimas, kai Rytų Europos 
ir Sovietų Sąjungos konceptualizmas 
savo dvasia buvo kosmopolitiškas (ži
noma, su lokaliais prieskoniais).

Tuo tarpu „konceptualiojo lūžio“ 
užuomazgos Vilniuje labiau kildinti
nos ne vien iš (pusiau) oficialios kul
tūros, o labiau iš septinto dešimtme
čio hipių, veltėdžiavimo ir socialinių 
paraščių bohemos. Būta šiokių tokių 
sąsajų su vadinamojo tikrojo meno 
sfera – kai kas mokėsi tuometiniame 
Dailės institute, kai kas − Vakarinėje 
suaugusiųjų dailės mokykloje, kurioje 
dėstė „nepaklusnieji“ modernistai.

„Konceptualusis lūžis“ dėl anksčiau 
minėtų priežasčių labiausiai palietė 
fotografų cechą (minėtinas Algirdas 
Šeškus), pasukus į kiek labiau perfor
matyvią „buitinę“, „prastos kokybės“, 
nykių miesto kraštovaizdžių estetiką. 
Kita vertus, Vilniaus konceptualizmui 
svarbi tapo ir pigi, kiekvienam priei

nama koliažo technika. Minėtinas 
Mindaugo Navako Vilniaus sąsiuvi-
nis (1981−1986), kuriame meninin
kas kūrė utopinių skulptūrų Vilniaus 
miestui vizualizacijas. Svarbūs ir dar 
du menininkai − Česlovas Lukenskas, 
studijavęs konservatorijoje ir kartu 
Vakarinėje dailės mokykloje, ir Ramū
nas Paniulaitis2, baigęs kirpėjų kursus 
ir lankęs Vakarinę dailės mokyklą. Jie 
atstovavo pusiau paraščių bohemos 
terpei. Lukenskas ir Paniulaitis ren
gė įvairias „buitines“ akcijas, tačiau 
iki mūsų dienų išliko tik Lukensko 
asambliažai ir Paniulaičio koliažai, 
komponuoti atsitiktiniu būdu − mė
tant iškarpas ant popieriaus lapo ar 
kam nors kitam siūlant ką nors prikli
juoti, įklijuoti; taip pat „pasisavinti“ 
kūriniai – iš meno albumų išplėštos re
produkcijos, kuriose paties menininko 
intervencijos minimalios – linija, taš
kas, mažytis apskritimas, apibrėžtas 
raudonu tušinuku, pridėjus liniuotę. 
Taigi Vilniaus konceptualizmas nebu
vo itin akivaizdus ir kolektyvinis. Vis 
dėlto jo užuomazgose buvo Maskvos ir 
Charkovo konceptualizmui giminingų 
idėjų ir veikimo būdų.
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!

2 nusižudęs ar nužudytas 1982 m. 

Ramūnas paniulaitis. Koliažas. 1981–1982

Ramūnas paniulaitis prie užrašo „dada“ vilniaus senamiestyje. 1980–1982
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siais viskas lyg ir teisingai: visi, norin
tys būti politikais, ketinantys tvarkyti 
bendruosius reikalus turi praeiti bend
ruomenės pasitikėjimo ir politinių su
gebėjimų testą. Turi aiškiai ir visiems 
suprantama kalba išdėstyti, ką ir kaip 
ketina tvarkyti šalyje, o rinkimų or
ganizatoriai turi užtikrinti sąlygas tai 
padaryti. Rinkėjų verdiktas neapskun
džiamas, jis aukščiau visokių kitokių 
argumentų. idant visiems būtų gerai, 
rinkimų kampanija tampa vis labiau 
reglamentuota, apribota įvairių drau
dimų, kad kalbos, jog politikai gali lais
vai reikšti savo nuomonę ir siūlyti savo 
„politinį projektą“, ima atrodyti tiesiog 
juokingai.

Lygios galimybės? o kaip gi kitaip? 
Tačiau galiausiai dėl lygių galimybių, 
o tiksliau – dėl lygiavos orientuojamasi 
į tuos, kurių galimybės... menkiausios. 
Tie, kurie gali įvairiomis priemonėmis 
pasakyti daugiau, gražiau, efektyviau 
ir kitaip geriau, privalo būti solidarūs 
su „mažaisiais“. Kalbama visų pirma 
apie kampanijai išleistus pinigus, bet 
ne tik. Gal bus baisiai šventvagiška, 
bet pasakysiu (po rinkimų galima), 
kad kandidatas, nesugebantis sugene
ruoti fondo savo kampanijai, niekaip 
nemokės generuoti pinigų valstybei, 
tad nereikia jo laikyti politikos kan
kiniu. Jei kandidatus reikia a priori 
traktuoti kaip siekiančius korupciniais 
metodais gauti pinigų lankstinukams 
ar plakatams, tai reikia kovoti su ko
rupcija, o ne su kandidatais, na, o jei 
jau pasitikime, tai ir pasitikėkime.

Galimybė lygiai ir deramai infor
muoti publiką apie savo politinius 
ketinimus – dar viena utopija. Visus 
prilyginame mažiausiai sugebantiems, 

a p ž v a l g a

Gal tai ir neatrodė misija įmanoma, 
bet pavyko. Pakliuvau į Seimą (kaip 
valstietis žaliasis, – red. past.), šok
teldamas iš paskutinės vietos sąraše į 
„praeinamą“ (tiesą sakant, po to praėjo 
dar anava kiek nouneimų, kad nėra 
čia ko ir stebėtis, kai esi bent kiek žino
mas, – red. past.). Štai ir viskas. o pa
keliui dar kartą išbandžiau savo kailiu 
genetiškai determinuotą mūsų civili
zacijos gyvenimo reiškinį – rinkimus, 
per kuriuos buvau ir rinkėjas, ir kan
didatas. Kartais protingas politikas, 
kartais... – tiesiog dailus jaunuolis.

Rinkimai ir jų kampanijos tapo ne
atsiejama demokratijos dalimi. Šiaip 
teisė rinktis yra tai, kas piliečiams 
svarbiau už pareigą nuolankiai tar
nauti ar aukotis. Sakoma, kad galima 
rinktis net teisę gyventi... 

Laisvi rinkimai, be abejo, yra didelis 
demokratijos laimėjimas. Tačiau kodėl 
jie, kaip ir kiti demokratijos atributai – 
viešoji administracija, piliečių lygybė 
prieš įstatymus, meilė tėvynei – su lai
ku išsigimsta? Sakoma, kad šiuolaiki
nių rinkimų kampanijos šaknų reikia 
ieškoti Britų salose ar Jungtinėse Vals
tijose. Būtent Amerika pirmoji sugal
vojo masinę žaismingą, viešą rinkimų 
kampaniją, pirmoji pajuto ir jos gali
mybių ribas. Visuotinių laisvų, lygių, 
sąžiningų ar panašiai charakterizuo
jamų rinkimų procesas tampa masiniu 
visuomenės grožio konkursu, kuriame, 
kaip regis, politikos vis mažiau... Gali
ma ramiai atsakyti, kad tai natūralus 
procesas, viešosios nuomonės raiškos 
išsigimimas, tačiau nuo to nei rinkė
jams, nei juos atstovaujantiems politi
kams ne lengviau.

Teoriškai su rinkėjais bei renkamai

sutalpinantiems savo lozungus į dvi 
tris minutes, o ribojame tuos, kurie 
informacijos turi ir gali ką realaus 
pasakyti. Rinkimų informacija tampa 
fragmentiška ir niekaip neinformaty
vi. užuot pasiaiškinę, kaip tvarkysime 
valstybę, tesugebame išgirsti, ar kan
didatas išasfaltuos žvyrkelį į gretimą 
kaimą, ar liks kaip buvę, ar pasisako 
už „krepšelį“, ar prieš, ar duos darbo, 
ar pašalpų...

Priešrinkiminiai debatai televizijo
je ar radijuje seniai nėra informacinė 
laida. Ji – sportinė. Žanras nebeturi nė 
kvapo to, kas iš tikrųjų yra debatai – 
ginčai, kurių metu gimsta teisybė. Kai 
beveik dešimt kandidatų gauna tas 
pačias dvi tris minutes pasakyti, ką 
jų partijos darys Seime, ir kiek pakels 
tą ar aną minimumą, tai supranti, 
kad visos tos kalbos tėra tuščias laiko 
gaiš(in)imas. Kas programomis domisi, 
tas seniai viską žino, o kas nesidomi, iš 
tų dviejų minučių nieko nesupras. 

Prieš vieną debatų laidą paklausiau 
vedančiosios žurnalistės, ko ji ruošiasi 
klausinėti. Gavau atgal – tai paslap
tis. Paklausite, kodėl paslaptis: juk 
išgirdęs klausimus iš anksto galėčiau 
rimčiau pasiruošti ir informuoti rin
kėjus... Tačiau pasirodo, taip negali
ma, nes tada bus „nelygios galimybės“, 
tada dings sportinių varžybų ir reginio 
komponentas, nebus susimaunančių ir 
tokių, kurie taps „interneto įžymybė
mis“. Nieko nuostabaus, po „debatų“ 
maratono populiariausiais jų dalyviais 
tampa laidų vedėjai (todėl ir žurnalis
tų pavardes turinčius kandidatus ge
rai reitinguoja rinkimuose). Dailusis 
politikavimas dar debatams nepasi
baigus gali būti įvertintas feisbuke ar 
kokio vietinio laikraščio apklausoje. 
Pastarąją dažniausiai laimi tas, kas 
suagituoja savus internautus, tad ir 
tokio vertinimo informacinė prasmė 
yra niekinė. Šiaip sau įdomumas.

Kitas didžiareikšmis politinės (ar 
rinkiminės) kampanijos išsigimimo 
požymis yra asmeninis politiko san
tykis su žmonėmis, tarp jų ir su po
tencialiais rinkėjais. Politikai, žinia, 
gali prekiauti įtaka, nuo tos prekybos 
reikia saugoti... Mano kuklia nuomo

genezės
Toks žavus kandidatas

EGiDiJuS VAREiKiS
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ne, rinkimų kampanija ir yra įtakos 
pasiūla, bet, bandydami ją riboti, su
kūrėme efektyvų politikų atskyrimo 
nuo visuomenės mechanizmą. Valsty
bės institucijos ir visuomeninės orga
nizacijos formaliai yra depolitizuotos, 
o tai reiškia, kad geriausia joms veikti 
visai be jokios politikos. Politikai kaip 
asmenybės jose juo labiau nepageidau
tini. Juokinga, bet faktas: tie, kurių 
sprendimai lemia visų mūsų organi
zacijų dabartį ir ateitį, yra labiausiai 
nepageidautini. 

užuot didžiavęsis savo žiniomis ir 
idėjomis, kandidatas turi pirma apsi
dairyti, ar kas jo nemato, ar kam jis pats 
netrukdo gyventi vadinamąjį kasdienį 
gyvenimą ir tik tada nedrąsiai kreiptis 
į rinkėją. Rinkėjo negalima trukdyti, 
jei jis nori miego, valgyti, kasti bulves, 
eiti apsipirkti ar iš viso nieko nenori... 
Žurnalistams, bibliotekininkams, kul
tūrininkams, mokytojams prisakyta 
neįsileisti politikų į savo išpuoselėtai ir 
kvailai depolitizuotas erdves. Kalbant 
jau visai rimtai, susidaro vaizdas, kad 
rinkėjui politikai visai nereikalingi, 
tai jie patys sau nori kažko iš rinkėjo 
išmaldauti. Šis gi sakydamas, kad ne
turi iš ko rinktis, gali atvirai tyčiotis 
iš politikos, ir bus visiškai teisus, nes 
kažkur besislapstantis su savo plaka
tais kandidatas pagal apibrėžimą tu
rėtų nesiginčyti ir nuolankiai priimti 
rinkėjo norus kaip įsakymą.

Nieko nuostabaus, kad svarbiau
siais diskusijų su rinkėjais klausimais 
tampa Seimo narių skaičiaus suma
žinimas, kanceliarinės išlaidos ar pa
dėjėjų ir konsultantų panaikinimas. 
Jei kas bandė argumentuotai klausti, 
kodėl reikia mažinti parlamentarų 
ar padėjėjų skaičių, politologiškai ar 

finansiškai paaiškinti, ką vienas ar 
kitas sprendimas atneš, liko ne tik 
nesuprastas, bet net neišklausytas. 
Argumentas tėra vienas ir neapskun
džiamas – neapykanta valdžiai. iš 
neapykantos valdžiai kyla ir Europos 
Sąjungos bei NATo kritika, panieka 
intelektui ir patriotizmui, panieka 
savo šaliai, galiausiai panieka pačiam 
sau. Daugumos rinkėjų nuomone, 
šiandien Lietuva priklauso valdžiai ir 
valdžia Lietuvos nemoka tvarkyti.   

Visi žinome ir visi suprantame, kad 
politikai šiandien labiausia trūksta... 
politikos. Tačiau politikai padaryti vi
suomenės juokdariais arba monstrais, 
kurie, pasirodo, tenori tik užimti kaž
kokį postą. Visuomenė, žinodama, kad 
postą tikrai kas nors užims, užsiima 
dalybų sportu, lažybomis ir vilionių 
žaidimu. Paklaustas, kaip priviliojau 
rinkėją, kad iš sąrašo pabaigos paki
lau aukštyn, bandžiau sakyti, kad ne 
aš rinkėjus patraukiau, o jie patraukė 
mane. išvydau atlaidžią šypseną: žino
me tas pasakėles, esi manipuliatorius 
ir ilgaliežuvis, norintis pasėdėti Seime, 
kur dar ir algą moka...

Nesame tokie kvaili, žinome, kad 
Lietuvos likimas priklauso ne nuo to, 
tiesiogiai ar netiesiogiai išrinksime 
seniūną, o nuo mūsų gebėjimo paveik
ti tarptautinę situaciją ir garantuoti 
šalies saugumą, nuo sugebėjimo dirbti 
ES institucijose ir tarptautinėse finan
sų organizacijose, galiausiai nuo mūsų 
sugebėjimo kurti tai, ką vadiname 
bend ruoju vidaus produktu. Tačiau 
priešrinkiminiu laikotarpiu tarptauti
nę politiką laikome jau uždarytu sky
riumi, tokiu nelabai reikšmingu priedu 
prie kalbų – versti seniūną ar rinkti?

Apie visuomenės gydymo priemones 

teks kalbėti kitą kartą, o šiandien rin
kimų kampanijos sąlygos tokios, kad 
rezultatais dažnai džiaugiasi tie, kurie 
rinkimuose nedalyvavo, arba tie, kurie 
visiškai nieko nenutuokia politikoje. 
Pirmieji visada teisūs sakydami, kad 
taip ir neišgirdo, už ką balsuoti, ant
rieji visada pasakys, kad spektaklis 
buvo prastas... ir ne už tokią Lietuvą 
kovojom. Dar šiek tiek balsų susirinks 
politikos maitvanagiai, vadinantys 
save protesto balsais ir kokie nors tam 
kartui žavūs kandidatai. Tradicinės 
organizacijos galiausiai atsidus, kad 
kažkiek politikos liko, senos kalbos, 
kad politikai reikia cenzų, kad balsuo
ti galima tik protingiems ir blaiviems, 
nusikels vėlesniems laikams.

Šiame kukliame tekste, idant būtų 
įtaigiau, aprašiau „Lietuvos atvejį“. Ta
čiau skaitytojas, manantis, kad kitur 
yra geriau, skaudžiai klysta. Visur tas 
pats. Rinkimų sistema išgyvena gilią 
krizę visame demokratiniame pasau
lyje, bet niekas nieko geriau už rinki
mus nesugalvojo. interneto politologai 
ir filosofai po rinkimų sujudo bėdoda
mi, kad rinkimuose ir porinkiminėse 
dėlionėse nebėra Lietuvos idėjos, o be 
jos nebus ir Lietuvos valstybės. Tikra 
tiesa. Galima guostis, kad tai ne vien 
mūsų bėda – priešrinkiminės batali
jos rodo, kad nebėra nei Lenkijos, nei 
Čekijos idėjos, yra tik trumpalaikiai iš
mokų ir minimumų nustatymo būdai.

Porą dešimtmečių užsitęsusios isto
rijos atostogos baigėsi. Laikas pradėti 
rašyti naują puslapį. Po šimto ar kelių 
šimtų metų istorijos knygelėse nieko 
nebebus nei apie minimalų atlygini
mą, nei apie tiesioginius merų rinki
mus, nei apie balsų pirkimą kurioje 
nors apygardoje... o Lietuva ar bus?!
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Knygų Mugė

Bagdonaitė, Dovilė, Mėlynojo ban
ginio širdis: Eilėraščiai, Vilnius: Lietu
vos rašytojų sąjungos leidykla, 2016, 
88 p., 500 egz.

Knyga laimėjo kasmet organizuoja
mą pirmosios knygos konkursą. Var
tant apima šioks toks džiaugsmas. 
Vien todėl, kad autorė, kitaip negu 
nemaža dalis jos jaunųjų kolegų, ro
dos, dar nesiruošia skubiai numirti 
nevykusiai imituodama parulskišką 
stilių ir pasaulyje mato ne vien sniegą, 
kaulus, karstus, kraujus ir puvėsius – 
tekstams netrūksta (savi)ironijos, drą
sos, šmaikštumo: „o taip, skaitykit, 
poetai / rimtais veidais / labai rimtą 
poeziją / gerdami vyną kulisiuose / ir 
beskaitydami permanykit / labai rimtą 
šio pasaulio prasmę“. Temos įvairios – 
menas, įspūdžiai, kūnas, artimiausia 
šiandienė aplinka. Tik kad pačios eilės 
silpnokos – ilgesnieji tekstai kiek išsky
dę ir stokoja poetinio tikslumo, o trum
pesnieji, nepaisant jų šmaikštumo, 
lieka šmaikščiais dienoraščio įrašais, 
kurie verčia šyptelti. Radęs feisbuke, 
turbūt laikinčiau, bet ranka antrą kar
tą ieškoti šių tekstų kažin ar bekiltų.

Mantas Tamošaitis

Mandel, Emily St. John, Vienuolik-
ta stotis, Vilnius: Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla, 2016, 420 p., 1800 egz.

Apie istorijos pabaigą kalbantys fil
mai ir romanai XXi a. kuriami nuolat. 
Kultūros tyrinėtojai linkę manyti, kad 
šie pasakojimai yra simptomas, jog Va
karų visuomenė gyvena nerimastingo
je, konfliktiškoje, kupinoje dramatiz
mo dabartyje ir jaučia netikrumą dėl 
ateities. Kanadiečių rašytojos Emily 
St. John Mandel kūrinys tematiškai 
atitinka šį kanoną – praėjus kelioms 
savaitėms po pirmųjų gandų apie agre
syvią gripo formą, žmonijos (o tiksliau – 
jos likučių) gyvenimas neatpažįstamai 
pasikeičia: didžioji dalis technikos bei 
socialinių institutų nustoja veikti ir įsi

gali fiziškai stipresniojo teisė. Kita ver
tus, šioje knygoje jūs neatrasite kva
pą gniaužiančių, serialo The Walking 
Dead scenaristų pakrikusios fantazijos 
vertų scenų, kuriose desperatiškai ko
vojama dėl maisto, vaistų ar galimybės 
išlaikyti žmogiškąjį orumą. Klajodama 
tarp ikiepideminio ir postepideminio 
laikotarpių, rašytoja kuria odę mūsų 
trapios kasdienybės formoms, kartu 
duodama suprasti, kad reikia mėgautis 
kiekviena mūsų individualios ir kolek
tyvinės istorijos akimirka. Kol istorija 
vis dar tęsiasi.

Aurimas Švedas

Matulytė, Margarita, Agnė Na-
rušytė, Camera obscura: Lietuvos fo-
tografijos istorija 1839–1945, Vilnius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2016, 768 p., 500 egz.

Neįtikėtina monografija, verčianti 
tik berti pagyras autorėms ir bendra
darbiams! Tai tekstas, pagaliau pakei
siantis dar 1973 m. parašytą šio laiko
tarpio Lietuvos fotografijos istoriją ir 
kontekstualiai, sekant naujausiomis 
šio žanro istorijomis, užpildantis pa
biras tyrinėtojų pastangas. Milžiniški 
fotografijų archyvai ir puikios iliustra
cijos, senesnių fotografijos pasakojimo 
būdų įvertinimas ir naujos interpre
tacijos, kruopšti dokumentacija, pa
saulinis kontekstas – visa tai sukuria 
kompleksišką, o kartu ir unikalų Lie
tuvos fotografijos vaizdą iki Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. 

Juozapas Paškauskas

Navakas, Kęstutis, Vyno kopija: Ro-
manas, Tyto alba, 2016, 200 p., 2000 egz.

Įsivaizduokite kilmingą riterį, grakš
čiu rankos mostu išsitraukiantį paauk
suotą špagą. Įsivaizduokite precizišką 
jo laikyseną, ištobulintus judesius, 
spindinčius šarvus. Viso pasaulio šir
dies damos yra sukviestos į netrukus 

prasidėsiančią kovą. Tačiau įsivaizduo
kite, kad šio riterio priešininkas kautis 
nesiruošia. Gali būti, kad jo apskritai 
nėra. Tad ar stebėsite šį kraują sting
dantį turnyrą? Taip, aukščiausio lygio 
poetinė proza. Ne, antrą kartą ne
skaitytumėte. P. S. Knyga – ne apie 
riterius. o apie ką? Ką tik norite, tą ir 
įsivaizduokite.

Mindaugas Nastaravičius

Winterson, Jeanette, The Gap of 
Time, London: Hogarth, 2015, 292 p.

Ši knyga, kuri lietuviškai neišleis
ta ir greičiausiai nebus išleista, verta 
paminėjimo ne kaip atskiras kūrinys, 
o kaip platesnio projekto dalis. Pasau
liui minint Williamo Shakespeare’o 
400ąsias mirties metines, Hogartho 
leidykla mėgina įgyvendinti, ko gero, 
didžiausią šiai progai skirtą komerci
nį sumanymą: visame pasaulyje gar
siems ir pelningiems autoriams užsa
kyta parašyti po knygą, remiantis jų 
pačių pasirinktu Shakespeare’o kūri
niu. Lietuvoje nieko panašaus įgyven
dinti nemėginama, nors visokių stam
bių jubiliejų ir minėjimų vis pasitaiko, 
o štai kaimynai latviai, regis, kaip tik 
dabar bando realizuoti panašų užmojį 
(ar madą?). Winterson pasirinko šiuo
laikiškai interpretuoti pjesę Žiemos 
pasaka, bet Lietuvos skaitytojams 
kaip maištinga mergiotė pažįstama 
ra šytoja čia atsiskleidžia kaip visiš
kai konjunktūrinė autorė, kuri gali 
būti įdomi tiems, kurie nori sužinoti, 
į kokį šabloną sustabarėjo bestselerių 
kūrimas – globali veiksmo erdvė, vir
tualios tikrovės skverbimasis į kasdie
nybę ir būtina tapatybių krizė (ar tie
siog maišalynė). Painias žmogiškąsias 
Shakespeare’o tragedijas ir komedijas 
nesunku sumuiloburbulinti ir būtent 
tai galiausiai sugadina knygos skaity
mą. Pabaiga tokia perdėtai laiminga, 
kad burnoje pajunti šampūno skonį.

Tomas Vaiseta
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