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Laiškas Redaktoriui
Kazys Preikšas

Gerbiama Redaktore,
anot šeimos padavimų, jau būdamas ikimokyklinio amžiaus savyje nešiojausi tvirtą supratimą, kad rašyti laiškus svarbiam ir įtakingam leidiniui – juolab jo redaktoriui – leistina tik ypatingais atvejais: pavyzdžiui, viešinant kokią papiktinusią
neteisybę. Augant man, augo bei sudėtingėjo ir tas supratimas, tačiau būgštauju,
kad šiame laiške vis tik prasimuš vaikystės genetinis kodas, tad iš anksto prašau
man atleisti.
Užbaigėme metus, kuriuos vadinome Šimtmečio. Kokie jie buvo? Ką juose galima įžvelgti?
Tik prieš bandydamas atsakyti į savo paties klausimus, noriu aptarti sąvokas,
kuriomis operuosiu. Mat dar senais savamoksliais laikais man labai įtiko valstybės apibrėžimas, kad ją sudaro trys komponentės: teritorija, tauta, valdžia. Taigi
atidėjęs šonan vieną dėmenų teritoriją, kalbėsiu apie likusius. Tiesą pasakius,
„atidėti šonan“ yra nepagarbi formuluotė: ta „teritorija“, mums žinoma kaip Lietuvos žemė, yra mačiusi pačių įvairiausių likusių komponenčių derinių: mes keičiamės, valdžios keičiasi dar dažniau, net pačios valstybės nutinka įvairios, o ji yra.
Mes ateiname, pavaikštome ir išeiname, o ji tiesiog – buvo, yra ir bus.
Dabar jau galime grįžti prie pagrindinės temos. Kodėl apskritai viešos apvalios
datos yra sureikšminamos? Ar dėmesys joms nėra perdėtas? Ne, nėra. Svarbios
valstybei datos – o pačios valstybės jubiliejus juo labiau – yra palanki laiko tėk
mės dovana. Jos suteikia net ne dingstį ar pretekstą, o progą (mano manymu,
netgi turėtų primygtinai versti) pakilti virš įprastų vargų, darbų, kovų, rūpesčių ir
paskelbti laikinas smagiąsias paliaubas. Tai yra galimybė valdžiai ir tautai (šiais
laikais įprastesnis terminas būtų „visuomenei“) atidėti nuošalin laikinąsias įtampas ir problemas bei prisiminti, kad nė viena negali egzistuoti be kitos, o kartu jos
ir sudaro tą darinį, kurio jubiliejus švenčiamas. Tokia akimirka susilieti euforijoje:
„Aš – tauta, tu – valdžia (ar atvirkščiai). Kartu mes – valstybė, kuriai 100 metų.
Gi laikas šventę švęsti“.
Tai yra ne tik galimybė pašvęsti išsiilgusiems gerų emocijų. Net ir nuobodyla
pragmatikas, buhalteriškai tiksliai skaičiuodamas kaštus bei naudą, atrastų winwin-win situaciją, kad ir kurio dėmens interesai jam rūpėtų.
Valdžiai, nuolatos kaltinamai dėl visada ir visose visuomenėse egzistuojančių
problemų – tai proga parodyti tautai: „Ei, mes esame su jumis kartu! Kartu švenčiame, kartu ir dirbame. Na, o dirbame taip, kaip ir jūs dirbate – kai kas pavyksta,
kai kas ne“.
Tautai sveika išnirti iš nuolatinių bėgimų rato ir prisiminti, kad yra daug daugiau vienijančių dalykų, nei kasdien įprasta pagalvoti. O ir tie vienijantys dalykai
gali būti pravartūs Valstybei, kuri yra šiek tiek spekuliatyvus ir nematerialus
darinys: dėmesys visada stiprina simbolį, o pozityvus dėmesys simbolį stiprina
pozityviai.
Visi suminėti dalykai yra jau seniai suprasti ir, nors XX a. ryškiausius to supratimo pavyzdžius pateikė totalitariniai režimai, neverta apsigauti: senosios demok
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ratijos lygiai taip pat šį reikalą supranta ir puoselėja. Tai ir Anglijos karalienės ritualai, ir prancūzai
su savo bastilijų šventėmis, ir amerikiečiai su pagarba savo vėliavai ir paradais.
O kaipgi mes paminėjome savo valstybės išskirtinę sukaktį? Turbūt optimistiškiausias atsakymas
būtų: „Nu, atšventėm“. Intonacijos sausumas ir veido išraiškos rūgštumas stipriai priklausys nuo to,
ar atsakiusysis buvo susimąstęs, kaip galima buvo atšvęsti, ir ar turėjo progą pasidairyti, kaip šventė
kaimynai. Nevargindamas ilga apžvalga viską sutrauksiu į vieną sakinį: net šiemetinė (eilinė!) Latvijos
Dainų šventė buvo įspūdingesnė, visuotinesnė ir labiau įtraukianti, nei mūsų „Šimtmečio metai“.
Mes turėjome visa ko (kas konstruoja valstybę ir valdžią joje) šimtmetį – V16 deklaracijos, Policijos,
Kariuomenės, Vyriausybės, Žvalgybos (VSD). Dar turėjome ekstra bonusą: papildomas ypatingas progas – ir Dainų šventę, ir Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų atradimą ir perlaidojimą. O kas išliko?
Popiežiaus vizitas (antrasis vien Antrosios Respublikos metais!) įsiminė labiau – buvo įspūdingesnis,
jautresnis, taiklesnis negu visi šie Šimtmečio minėjimai.
Apskritai mane visus metus persekiojo pojūtis, kad kažkokia nematoma ranka smulkina ir trupina
tą visą progų sankaupą tokiu būdu, kad kuo mažiau ir kuo tyliau viskas vyktų.
Prisiminkime Valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-osios renginius: kas, kur, kada. Ir viskas atrodo
blogai.
Laikas. Vasaris šiaurinėse šalyse (arba bent jau tose šalyse, kur žiemą vanduo paprastai užšąla) yra
tikrai ne pats tinkamiausias metas masiniams šventimams. Šalta, norisi įlįsti kur nors ir pasišildyti.
Atsižvelgiant į tai, kad dar Pirmosios respublikos laikais buvo ginčijamasi, ar V16 yra tinkamiausia
data – ir juridiškai, ir organizaciškai – Valstybės gimtadieniui švęsti, visiškai suprantamas būtų ypatingos šventės vienkartinis perkėlimas į patogesnį laiką: pavyzdžiui, vasarą, apjungiant su Šimtmečio
Dainų švente.
Vieta. Jei ištikimybę istorinei datai galima suprasti, tai sumanymas šventimą konkrečią dieną konk
rečiame Vilniuje išbarstyti po visą miestą ir po įvairius renginius, dar ir nesukuriant „centrinio“ renginio, kuriame galėtų dalyvauti visi, – pasakykime santūriai, kelia abejonių. Juk elementarus dalykas,
turbūt dėstomas masinių renginių vadybos, organizavimo ar režisūros fuksams: juo daugiau žmonių
vienoje vietoje atlieka tą patį veiksmą, juo didesnis emocinis efektas. Ir atvirkščiai.
Renginys. Minint Valstybės jubiliejų rodėsi neišvengiamas svarbiausias renginys, kuriame valdžios
atstovai kartu su tauta atiduotų pagarbą Valstybei. Ir net nereikėjo labai sukti galvos, koks tas renginys turėtų būti. Ir latviai, ir lenkai tikrai ne dėl vaizduotės stokos pasirinko senų seniausią ir paprasčiausią būdą – eitynes. Ir pasirinko dėl veiksmo įtaigumo: kartu ir ta pačia kryptimi yra būtent tai, ko
siektum tokioje šventėje.
Žinoma, tik išmintingi žmonės mokosi iš svetimų klaidų ar pavyzdžių. Bėda, kad mes nesimokome
ir iš savųjų. Juk būtent ilgametis Kovo 11-osios renginių vakuumas jau yra įkalęs skaudų gumbą
mums patiems: tą vakuumą ėmėsi užpildyti ultradešinieji. Ir tik po jų, kartais skandalingo, veikimo, regis, ėmėmės susizgribti. Bet šimtmečio Vasario 16-oji parodė, kad nė velnio. Gal durni esame?
Dar vieną „smulkintuvo efekto“ pasireiškimą reguliariai girdėdavau per LRT Klasikos radiją. Visus metus, per kultūros renginių anonsus skambėjo maždaug tokie skelbimai: „Pažasčių miestelio
Užbambių bibliotekoje vyks vakaras, skirtas Rašliaviejaus Truputį-Žinomaičio 135-osioms su puse
metinėms. Renginys skirtas Lietuvos Respublikos atkūrimo 100-mečiui“. Ką? Net jeigu tai nebūdavo
Šimtmečio šventimo biudžeto išpurškimas į visas pakampes (savaime pinigų purškimas kultūriniams
renginiams nėra blogai, tik sąžininga būtų tai daryti aiškiai ir kryptingai įvardinant, o ne nugvelbinėjant kas nelabai priklauso), tai turi kitą, dar rimtesnį, trūkumą – Šimtmečio šventimo sąvokos
infliaciją.
Kodėl man šitos, šiaip jau subjektyvios ir diskutuotinos, detalės rodosi svarbios? Todėl, kad, mano
supratimu, jos yra simptomiškos, atveriančios valdžios ir tautos santykį. Daugmaž sutariama, kad
viena svaresnių mūsų valstybės problemų yra kreivas visuomenės požiūris į valdžią, bent jau į tą jos
dalį, kuri reguliuoja mūsų kasdienį gyvenimą. Tuo tarpu daug rečiau yra aptariamas valdžios požiūris
į visuomenę. Prieš jį nagrinėdamas, turiu padaryti tam tikrą metodologinę išlygą. Griežtai šnekant,
valdžia (jos institucijos) – bent jau ta prasme, kurią apsibrėžiau laiško pradžioje – gali tik veikti arba
neveikti, arba veikti blogai. Ir būdama viso labo „funkcija“, ji negali turėti kokio nors požiūrio ne tik į
visuomenę, bet ir apskritai į ką nors. Tačiau valdžios funkcionavimą užtikrina žmonės, kurie požiūrius,
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vertinimus, nuomones turi. O jei vykstant daugkartinei rotacijai tose institucijose įmanoma įžvelgti
ypatybes, kurios nesikeičia, tai pagrįstai galima jas laikyti valdžios ypatybėmis.
Taigi kokius valdžios požiūrio į tautą simptomus aš matau? Paslėpęs nuo Gerbiamos Redaktorės
Henlono ašmenis (Hanlon‘s razor), pateiksiu savo hipotezę: tai yra ne nemokėjimas, nesugalvojimas ar
nežinojimas. Paprasčiausiai – valdžia tautos bijo. Nors ir renkama tautos, nors ir apsiginklavusi tautos
įgaliojimais ir mandatais, bet bijo.
Pergalvokime tų pačių mūsų šventinių metų neproginius atvejus. Seimo pirmininkas, išėjęs prieš
taikią ir gana nedidelę tautos dalį, ima pačiam sau skanduoti „Gėda! Gėda!“, – nors jokios gėdos nei
prieš pasirodymą, nei atvėsęs po jo, nerodė jaučiąs. Supanikavo. Šešėlinis valdžios lyderis, net ir patogiai įsitaisęs kėdėje prieš tą pačią minią, staiga užsikapsuliuoja pasakoriaus skafandre ir ima kalbėti,
tarytum kurtų eilinės Naisių vasaros serijos scenarijų. Išėjimas į užribį ar į savo komforto zoną – irgi
viena žinomų baimės reakcijų. Premjeras, pajutęs tautos burbuliavimą mokytojų streiko metu, pratrūksta piktais abejotino racionalumo monologais. Pyktis, adrenalinas – irgi baimės požymis. Tokia
hipotezė apie valdžios „demosofobiją“ gana nuosekliai paaiškina man akį ar ausį rėžusias mūsų šimt
mečio šventimo ypatybes.
Mane asmeniškai liūdina ne pati hipotezė. Hipotezės negali liūdinti, jos yra darbo įrankis – gali prisigalvoti jų neįtikėtiniausių, tik po to svarbu stebėti, kurios suveikia, pasiteisina, padeda prognozuoti.
Nesmagu tai, kad šitoji – suveikė: būtent ja remdamasis prognozavau, kad 100-mečio šventimas bus
gerokai drungnas. Dar nesmagiau, kad priežasčių tai baimei lyg ir nėra.
Yra toks psichologinis pusiau apokrifas apie penkias beždžiones narve, kurios buvo treniruojamos
bijoti tam tikro veiksmo, už kurį būdavo baudžiamos. Po to jos buvo po vieną pakeičiamos naujomis,
netreniruotomis. Apokrifas byloja, kad ilgainiui narve atsidūrė vien tik beždžionės, kurios nebuvo
baustos už tą veiksmą, – ir už tą veiksmą nebebuvo baudžiama, bet jos visos bijojo ir neleido viena
kitai jo atlikti.
Jei sovietmečiu valdžios atstovams privengti plačiųjų liaudies masių buvo gana natūralu, galbūt net
pirmaisiais Antrosios Respublikos metais ne vienas turėjo priežasčių baimintis, tai dabartinės politikų
baimės – tikrai glumina.
Bet ne tik valdžios santykis su tauta man regisi keistokas. Minčių įvairių kelia ir valdžios požiūris į
valstybę. Kaip netikintis žmogus įsivaizduoja, kad virš jo tik dangus, Dievo nėra, taigi „principe, viskas
leistina“, taip ir iš valdžios institucijų veiksmų kartais atrodo, kad joms geriau, jog valstybės virš jų
nebūtų, – na, arba gerai, kad ji yra tol, kol netrukdo.
Tokių minčių kyla ir stebint valdančiųjų pastangas visais įmanomais būdais makaluoti Konstituciją, kuri yra rėmas, apibrėžiantis būtent valdžios veikimo šioje valstybėje ribas. Ir makaluoti tol, kol
išpurtys galimybę valdžiai veikti taip, kaip jai rodosi reikalinga. Tai galioja ir bandant suprasti ilgojo
laikotarpio veikimo valstybei gyvybiškai svarbiose srityse nebuvimą. Ne tik neveikimą, bet netgi nediskutavimą. Švietimo sritis, kurios rezultatai akivaizdžiausiai išeina už akimi aprėpiamų kadencijų ribų,
serga, serga sunkiai, serga jau seniai. Bet jos būklė rūpi donkichotams, o ne valdžiai. Net sprendimai
dėl krašto apsaugos, apie kurios svarbą per pastaruosius ketverius metus nesikalbėjo tik keptuvė su
dulkių siurbliu, yra imitaciniai – politinių partijų susitarimas dėl išlaidų gynybai didinimo yra labai
arti to, kad liktų niekiniu: apibrėžtas laiko tarpsnis yra, jokių konkrečių žingsnių nenumatyta, taigi neįmanomas ir šiai sričiai būtinas planavimas. Kiek subjektyvesnis yra valdžios žmonių santykio su valstybės simboliais ir ritualais klausimas. Gal būtent dėl spekuliatyvumo jis ir nėra aptarinėjamas. Tačiau
aš, pasirėmęs rusiška teatro patarle „Publika – dura, no ona, uvy, vsio ponimajet“ („Publika – kvaila, bet
ji, deja, viską supranta“), pabandysiu pavaizduoti tą dūrą, kuri supranta. Valdžios atstovų dalyvavimą
vienuose ar kituose ritualuose aiškiai nusako protokolai ir procedūros. Tačiau jie nusako, kas turi būti
daroma, o ne kaip. O va čia įdėmesniam stebėtojui prasideda įdomybės: juk labai sudėtinga suvaidinti,
kad tau svarbu, – jeigu tau nesvarbu. Gali turėti nuostabų kalbų rašytoją, gali būti tobulai išdresuotas
skaitovas, bet jei viduje nejauti pagarbos ir jaudulio, šitai vis tiek išlįs. Ir atvirkščiai: gali stokoti iškalbos, skaityti betoninio jautrumo tekstą, bet jei viduje kibirkščiuoja reikšmės supratimas, tai jis bus
jaučiamas. Gal suvirpės balsas, gal staiga pritrūks kvapo, bet dūra publika kažkaip ras būdų suprasti.
Būtent tuo, kad reikšmingi valstybei simboliai bei ritualai valdžios atstovams nesvarbūs ir nerūpi, aš
aiškinčiau jau dešimtmečius besitęsiantį valstybinių švenčių suplastmasėjimą ir subiurokratėjimą.
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Tiesą pasakius, „valdžiai nerūpi“ yra vėl gana mandagi ir santūri formuluotė. Mano supratimas apie
dalies valdančiųjų požiūrį į mūsų valstybę yra gerokai griežtesnis.
Savo vertinimą pailiustruosiu gerokai chuliganiškai painterpretuodamas neseną istoriją apie Seimo
salėje demonstruotą sušaudytą taikinį su užrašytu opozicijos lyderio vardu. Pseudopsichiatrinė insinuacija šios istorijos tema būtų tokia.
Sausio 13-osios išvakarių savaitę dauguma tų reikalų dalyvių (o ir užaugusieji vėliau) intensyviai
dalijasi prisiminimais arba dalyvauja pagerbdami žuvusiuosius. Nuolat pašnekama net apie lemtingą
Pergalės mūšį. O vienas iš valdančiųjų akivaizdžiai neatlaiko šitos neužmirštuolių, laužų vaizdų ir
prisiminimų bangos. Pritarti melodijai jam akivaizdžiai nesigauna, tad tas visas Lietuvos manifestavimo vyksmas jam užkelia didžiulį emocinį spaudimą viduje, kaip ir daugumai šalies neprietelių.
Ir jis – turbūt dėl būdo paprastumo – neranda geresnio būdo nusiraminti, kaip tik išlieti pasąmonėje
slypinčius jausmus išpleškinant gerą apkabą į taikinį. Taikliu Romo Sadausko pastebėjimu, imituojant
tai, apie ką prieš 28 metus buvo svajota – nušaunant Landsbergį. Kas, kad ne tą Landsbergį, kad ne
gyvą žmogų, o nupieštą, kad ne atvaizdą, o beasmenį siluetą, – bet ryškiai žmogui palengvėjo. Antraip
gal būtų susilaikęs bent nuo savo pasiekimų demonstravimo.
Šis šaržuotas išaiškinimas, kuris, žinoma, nepagrįstas nei metodologiškai, nei kliniškai, – vis dėlto
man rodosi taiklus. Kaip metafora. Nes nemyli jie šitos valstybės. Ir tai irgi gana švelnus apibūdinimas.
Šitiek priverkšlenęs ir priskundęs valdžią Gerbiamai Redaktorei, šiek tiek patikslinsiu pagrindinį
šio laiško klausimą.
Tai kaipgi sekėsi Šimtmetį švęsti Lietuvai – šaliai, kurioje valdžia bijo tautos ir nemėgsta valstybės?
Kaip apskritai gali sektis tokiai valstybei?
Ogi priešingai, nei kas spėliotų. Visiškai neblogai. Tauta, – gal dėl per ilgus okupacijos laikotarpius
išsiugdyto reflekso, gal dėl pasirinkimo nebuvimo, – tiesiog nepaisė valdžios ir pasirūpino pati, kad
atšvęstų Valstybę. Nepamiršo atsigręžti atgal ir pasiklausti: „O ką mes pasiekėme per šimtą metų?“
Ir gerokai nustebo susivokusi, kad šie laikai visiškai pagrįstai pretenduoja būti vadinami šios teritorijos
Aukso amžiumi. „Cool“, – pasakė jaunoji Tautos karta. „Nieko sau“, – pratarė santūresni. „Pff“, – pabandė burbėti skeptikai, bet, kiek pagalvoję, pritilo...
Iš tiesų, jei narystė stipriausioje karinėje sąjungoje yra kiek popierinis ir interpretacijoms pavaldus
dalykas ta prasme, kad jis kalba apie saugumo garantijas ateityje, tai su faktu, jog 28 metus Lietuva
gyvena taikos sąlygomis, ginčytis beprasmiška. Trys taikos dešimtmečiai, žinoma, neskamba labai
įspūdingai. Tol, kol neatsiverti laiko juostos ir nepabandai Lietuvos istorijoje surasti tokio ilgio tarpsnį
be karų. Neturėjome mes tiek ilgai taikos niekada – net su nekorektiška išlyga, įtraukiančia okupacijos
laikotarpius.
O ir santykinės gerovės prasme laikai visai neprasti. Anot ekonominių statistikų (Maddison Project),
mes, nors Stepono Batoro laikams dar neprilygstame, tačiau sparčiai juos vejamės. Bet anie laikai
juk yra tokie mitologiniai ir taip nutolę už Šimtmečio ribų, kad to atsilikimo galime nepaisyti. Jei šis
supratimas apie išgyvenamus Geruosius laikus įleistų gilias šaknis, tai manding ir būtų svarbiausia
Šimtmečio metų pasekmė. Juk tikroji visų iškilmingų kalbų, vėliavų iškėlimų, fejerverkų ir eitynių
paskirtis – ugdyti gerus jausmus tam, kame gyveni. Supratimas, kad gyveni gerai, daro tą patį. Ir kiek
kandžiai pridursiu, kad supratimas, jog gyveni gerai šitoje valstybėje, nesvarbu, kokio keistumo valdžia
dabar tave su ja jungia – jau yra daugiau nei tik jausmas. Tai ugdo pasitikėjimą, kad viskas visvien bus
gerai. Trumpai tariant, šio laiško pagrindinė mintis labai paprasta. Ir teatleidžia Miela Redaktorė, kad
negydytinas feisbukinis rašeiva, atsisveikindamas ir palinkėdamas geros kloties neatsispirs pagundai
sutraukti visą laišką į vieną sakinį –
Kaip, anot miestinio folkloro, Shakespeare‘o dramą (kone visas jas) galima trumpai nupasakoti fraze „vienžo, visi numiro“, taip ir aš čia plepiai ir painiai pasiskundžiau: „Su valdžia viskas yra blogai,
o mums viskas bus gerai“.
Vilnius, 2019 m. sausio 19 d.
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Interesų, o ne vertybių Europa
Kęstutis K. Girnius

Per pastarąjį dešimtmetį parašytas ne vienas politinis
ES nekrologas. Sąjunga braška, ỹra, kaupiasi sunkiai
įveikiami nesutarimai. Didėja takoskyra tarp Rytų ir
Vakarų narių. Italijoje kalbama apie Lenkijos ir Italijos
ašį, kuri atsvertų Paryžiaus ir Berlyno tandemą. Euro
įvedimas sudarė sąlygas suklestėti Vokietijos ūkiui,
bet pasmerkė ūkiškai merdėti Italiją be rimtų galimybių atsitiesti. Lenkija kalba apie reparacijas iš Vokietijos, o Europos Komisija ketina mažinti finasinę paramą Lenkijai. Tai tik maža dalis tų nesutarimų, kurie
drumsčia dabartinę ES.
Dienraštyje Financial Times Gideonas Rachmanas
neseniai rašė, kad Jungtinė Karalystė stengėsi pakirsti
ES šalių vienybę, bet jos pastangos liko bergždžios. Per
Brexit procesą demonstruojama vienybė nebuvo vienkartinis, laimingas atsitiktinumas. Veikiau Brexit rodo,
kad Europos projektas yra tvaresnis, nei mano jos kritikai. 27 mažos ir vidutinės ES šalys yra suinteresuotos
išsaugoti Europos bendrąją rinką, kuri suteikia jų ekonomikoms stabilumą ir sudaro sąlygas atsispirti Kinijos
ir JAV spaudimui ir dominavimui. Nors ES ir mėgsta
prisistatyti kaip „vertybių“ sąjunga, tampa vis sunkiau
tų vertybių turinio bendrumą paaiškinti. Net euro
skeptiškai nusiteikusios šalys per Brexit derybas laikėsi Briuselio linijos, nes supranta, kad jų ekonominiai ir
strateginiai interesai nukentėtų, jei ES žlugtų. ES vis
labiau elgiasi kaip bendrais interesais grindžiamas aljansas, negu kaip vertybių sąjunga. Pasak Rachmano,
ES privalumai yra tokie akivaizdūs, kad mažai tikėtina,
jog Briuselį kritikuojančios šalys, kaip antai Lenkija ir
Vengrija, rizikuotų pasitraukti iš ES. Jos veikiausiai
pasiliks, net kai nebegaus milžiniškos finansinės paramos, nes, kaip rodo Brexit, net tos šalys, kurios daugiau įmoka į bendrąjį biudžetą, negu
iš jo gauna lėšų, nukenčia, jei palieka sąjungą.
Pritariu Rachmano analizei. Interesai, didele dalimi ūkiniai, vienija ES šalis ir laiduoja
tolesnį jos egzistavimą, interesai, ne vertybės, yra pagrindiniai šiandienės Europos ir
ES klijai. Tokia padėtis gali gluminti tuos,
kurie mano, jog materialiniai interesai yra
perdėm savanaudiški, kad sudarytų tvirtą
pagrindą tvariai sąjungai, arba kurie apgai-
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lestauja, kad nyksta idealai, kurie davė postūmį naujos
Europos kūrimui. Jų nuomone, nevalia susitaikyti su
interesų viešpatavimu, būtina imtis priemonių atgaivinti vertybių Europą, kad ji vėl taptų kelrodžiu kitoms
šalims. Europa be savo vertybių nesanti tikroji Europa,
tad reikia priešintis populistinėmis ir kitomis jėgomis,
kurios neigia svarbiausias vertybes.
Dabartiniai vertybių gynėjai dažniausiai turi omenyje
tokias vertybes ir idealus kaip demokratija, teisinė valstybė, pagarba žmogaus teisėms, autonomijos skatinimas, tolerancija. Turbūt perdėm neklysčiau teigdamas,
kad europiečiai labiau nei kai kurių kitų žemynų gyventojai yra linkę manyti, jog šios vertybės yra itin svarbios
asmens klestėjimui ir kad Europa istoriškai labiau jas
puoselėjo, – bent žodžiais, jei nei darbais. Šiuo atžvilgiu šios vertybės vienija europiečius, tiksliau, daugelis
europiečių taip mano. Arba mano, kad turėtų manyti,
jog tai yra vertybės, kurias jie turėtų gerbti ir įgyvendinti. Antra vertus, pakankamai aukštame abstrakcijos
lygmenyje šioms vertybėms pritaria beveik visi. Rusija
ir Kinija skelbiasi esančios demokratijos, – nurodyk valdžią, kuri prisipažins, jog pažeidinėja žmogaus teises,
be pagrindo persekioja mažumas.
Realiame pasaulyje vertybės dažnai skatina susi
skaldymą, nesantaiką ir nesutarimus. „Kultūros karai“ JAV ir mažesniu mastu Europoje yra aiškūs destabilizuojančio vertybių poveikio pavyzdžiai. Ne vienas
apžvalgininkas yra pastebėjęs, kad yra daug įmanomų
kompromisų dėl mokesčių politikos, sveikatos apsaugos
sistemos pertvarkos, ginkluotųjų pajėgų finansavimo.
Ginčai gali būti aštrūs ir aistringi, kai kurie debatų
dalyviai lieka giliai nepatenkinti pasiektais kompromisais, juos gal net laiko principų išdavyste.
Bet dauguma susitaiko su rezultatu, juolab
kad žino, jog šie klausimai vėl bus svarstomi
po naujų rinkimų. Vertybiniai klausimai yra
sudėtingesni, jie nėra imlūs kompromisams
ar nuolaidoms. PVM gali sumažinti nuo 21
iki 19 arba iki 18% per metus ar trejus. Tačiau arba pritari mirties bausmei, arba ne –
negalima nuteistam kaliniui taikyti mirties
bausmę pusiau. Tas pat galioja eutanazijai.
Arba palaikai moters teisę į savo kūną, arba
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negimusios gyvybės teisę gyventi, nors, valdžiai įteisinus abortus, dar galima stengtis apriboti aplinkybes,
kuriomis jis leistinas.
Vertybes galima įvairiai apibūdinti ir klasifikuoti.
Viena įtakingesnių schemų – tai JAV sociologo Ronaldo Ingleharto pasiūlyta klasifikacija, kuri pabrėžia dvi
dimensijas: vertybės yra (1) tradicinės arba sekuliarios-racionalios, (2) išlikimo (survival) arba saviraiškos.
Sekuliarios-racionalios vertybės apima saviraiškos laisvę, toleranciją kitoms socialinėms grupėms ir lytinėms
preferencijoms, pabrėžia individo autonomiją, puoselėja
lankstesnį požiūrį į abortus ir eutanaziją (pats žmogus
turi teisę spręsti), skeptiškiau vertina autoritetą ir religijos svarbą. Tradicinės vertybės pabrėžia religijos ir
tradicinių šeimų svarbą, pagarbą valdžiai, besąlygiškas
dorovės normas. Neigiamai žiūrima į skyrybas ir abortus, didžiuojamasi tauta ir šalimi. Išgyvenimo vertybės
pabrėžia ekonominį ir fizinį saugumą, jos susijusios
su labiau etnocentrine perspektyva, ribota tolerancija.
Saviraiškos vertybės skiria pirmenybę individualiai
nustatomai gerovei, saviraiškai, aplinkos apsaugai, didesniam atvirumui užsieniečiams, lyčių lygybei, augančiam poreikiui dalyvauti politikoje. Pasak Ingleharto,
sekuliarių vertybių įsitvirtinimas reiškia religijos ir
prietarų pakeitimą mokslu ir biurokratija, perėjimą
prie saviraiškos vertybių lydi perėjimas iš pramonės į
postindustrinę visuomenę.
Nesigilinsiu į Ingleharto teoriją, kurią gerokai supaprastinu, bet ją laikau pavyzdžiu teleologinių teorijų,
kurios įsitikinusios, jog esama aiškios vertybių piramidės (vienos yra pažangesnės už kitas), ir kad laikui bėgant pažangesnės vertybės darosi vis įtakingesnės, tad
žmonija tobulėja. Manau, kad neįmanoma pagrįsti ir pateisinti šitokio optimistinio scenarijaus, juolab vertybių
piramidės. Inglehartas netiesiogiai pritaria polinkiui nuvertinti tradicines religines vertybes kaip skatinančias
nepakantumą ir dogmatizmą. Bet tikintysis, įsitikinęs,
kad visi žmonės yra sukurti pagal imago Dei, manys, jog
visi yra verti pagarbos ir globos, o ne abejingumo. Popiežius Pranciškus bene nuosekliausiai ragina europiečius
priglausti pabėgėlius. Verta priminti, kad žengiant į šviesųjį postmoderniųjų vertybių rojų, išsivystė sunkiai suvokiama ir nepateisinama socialinė nelygybė. JAV stip
riausieji 0,1% namų ūkių dabar turi tiek pat turto, kiek
90% silpniausiųjų. Stulbinanti nelygybė nėra svetima
daugeliui Europos šalių. Net tokios neginčijamos vertybės kaip Prancūzijos revoliucijos skatinamos laisvė, lygybė, brolybė yra sunkiai tarpusavyje suderinamos. Brolybė ir lygybė labiau klesti, kai laisvė, bent ekonominė, yra
ribojama. Kadangi šios vertybės nedera viena su kita,
visuomenės ir žmonės turi jas lyginti ir sverti, nutarti,
ar skirti pirmenybę laisvei ar lygybei, tiksliau tariant,
nustatyti, koks laisvės ir lygybės kiekis yra optimalus.
Skirtingais laikais prieinama prie skirtingo atsakymo.
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Vertybių Europos gynėjai nusigręžimą nuo pažangiųjų vertybių traktuoja kaip nusigręžimą nuo vertybių
apskritai. Nerimą kelia populistinių jėgų stiprėjimas
Vakarų, o ypač – Rytų Europoje, su juo siejamas nepakantumas, rasizmas, abejingumas demokratijai, euro
skepticizmas. Yra pagrindo rūpintis, kovoti su šiomis
tendencijomis. Bet negana smerkti, reikia ir suprasti
jų šaknis. Tai nėra vien „blogiečių“ maištas prieš demokratiją. Prancūzijos „geltonųjų liemenių“ judėjimo
dalyviai protestuoja prieš valstybės etatizmą, valdžios
polinkį priimti sprendimus, neatsižvelgus į jų poveikį
paprastiems, ypač kaimo, gyventojams. Nestebina Italijos populistų sėkmė rinkimuose, prisiminus, kad realios
pajamos vienam gyventojui, taigi ir gyvenimo lygis yra
maždaug toks pat, kaip prieš dvidešimt metų. Ir kad
pernai lapkritį jaunimo nedarbo lygis buvo 31,6%. Graikijos padėtis dar blogesnė, gyvenimo lygis yra smarkiai
smukęs, valstybės įsiskolinimai yra milžiniški. Pagal
kai kuriuos skaičiavimus, vos penki procentai tų 215,9
milijardų dolerių, skirtų padėčiai stabilizuoti, pateko į
Graikijos biudžetą, dauguma jų buvo pervesti Vokietijos ir Prancūzijos bankams Graikijos skoloms padengti. Paprastam Graikijos piliečiui sunku laikyti Briuselį
demokratijos ir teisingumo tvirtove.
Praėjo Europos ūkio aukso amžius, žmonės nujaučia,
kad jis nesugrįš, nuogąstauja, kad, spartėjant technologijos pažangai ir vis labiau diegiant robotus, padėtis tik
blogės. Tai nėra vienintelė nusivylimo priežastis. Traukiasi demokratija. Šalių parlamentų galios menkėja.
Jas perima technokratų ir ekspertų žinybos bei komisijos, kurios priima įvairias sritis reguliuojančias ir privalomas taisykles, nepriklausomi centriniai bankai, Europos Komisija ir kitos Briuselio institucijos. Taip pat
Konstituciniai teismai, kurie gali paversti parlamentų
ir vykdomosios valdžios nutarimus niekiniais, juolab
kad jų sprendimai neapskundžiami, bei tarptautinės
organizacijos, tokios kaip Pasaulio Prekybos Organizacija. Globaliame pasaulyje šie pokyčiai neišvengiami,
turbūt ir naudingi, bet jų negali įtakoti eilinių piliečių
balsai rinkimuose. Ta prasme demokratija tampa vis
labiau deklaratyvia, piliečiai – bejėgiais stebėtojais.
Nors populizmas bei iššūkiai demokratijai ir liberalioms vertybėms apima visą Europą, ypatingą susirūpinimą kelia Rytų Europa, kur šios tendencijos esančios
gilesnės ir platesnės. Sausio pabaigoje Europos parlamentas priėmė nutarimą, pagal kurį sankcijų, tarp jų
ir ES finansinės paramos sustabdymo, turėtų sulaukti
vyriausybės, nesilaikančios teisės viršenybės, besikišančios į teismų darbą, taip pat nesugebančios išspręsti sukčiavimo ir korupcijos problemų. Nutarimas, kurį
dar reikia suderinti su ES Taryba, labiausiai taikomas
Lenkijai ir Vengrijai, kurios atvirai nepaiso ES normų,
bet gali kliūti Bulgarijai ir Rumunijai dėl negebėjimo
įveikti korupcijos.
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Prisiminus, kad po SSRS žlugimo Lenkija ir Vengrija buvo laikomos bene pažangiausiomis Rytų Europos
šalimis, jų flirtas su autoritarinėmis tendencijomis yra
nelauktas, juolab kad nei viena, nei kita nepergyveno
didesnių ūkio krizių. Čekijoje ir Slovakijoje pasireiškia
nerimą keliančios tendencijos, bet kol kas jos neįgavo
pagreičio. Baltijos šalyse ksenofobija suvaldoma, dešiniujų radikalų įtaka minimali, nors kai kurie įsitikinę
(manau, klaidingai), kad po ramiu paviršiumi tvirtėja
radikalios nuotaikos.
Kaip paaiškinti tikrą ar menamą Rytų Europos išskirtinumą, kuris kai kuriais atžvilgiais primena anksčiau
įsitvirtinusį įsitikinimą, jog nacionalizmas Rytų Europoje buvęs gerokai agresyvesnis negu kitur. Prieš 50 metų
juodkalniečių kilmės britų profesorius Johnas Plamenatzas straipsnyje „Two Types of Nationalism“ aiškino,
kad XIX a. italai ir vokiečiai kultūros požiūriu nebuvo
atsilikę nuo prancūzų, britų ir kitų tautų, kurias politiškai stengėsi imituoti ir pasivyti. Jų aukštoji kultūra
nebuvo menkesnė, jie jautėsi lygūs. Slavų padėtis buvo
kita, jie buvo atsilikę ir tai žinojo. Rytų Europos tautinio
atgimimo šaukliai suprato, kad jiems brangi protėvių
kultūra nėra pritaikyta sėkmingai varžytis pagal tarptautinius standartus. Siekdami įveikti savo atsilikimą,
jie turėjo transformuoti save ir savo gimtąją kultūrą. Jie
dvipramiškai vertino kitataučius, nusigręžė nuo jų kaip
įsibrovėlių, bet kartu ir mėgdžiojo, siekdami juos pralenkti pagal jų pačių standartus. Panašiai dvilypis buvo
jų požiūris į protėvių kultūrą, kuri branginta ir puoselėta kaip tapatybės pamatas, bet taip pat laikyta kliūtimi
pažangai ir įsijungimui į modernų gyvenimą. Vyžoti valstiečiai turėjo išmokti skaityti ir valdyti traktorių. Pasak
Plamenatzo, mėgdžiojantis ir konkuruojantis rytietiškas
nacionalizmas labiau linkęs pasukti autoritarizmo link
me, nors ir gerina savųjų gyvenimą.
Žlugus sovietų imperijai, rytų europiečiams, kaip ir
jų protėviams, buvo nuolat kartojama, kad jie turi mėgdžioti Vakarus, jei nori tapti visateisiais modernaus
pasaulio piliečiais. Jie turi įdiegti vakarietišką demokratiją ir kapitalistinį ūkį, įsisavinti Vakarų mąstymo
būdą ir vertybes. Sėkmingos reformos esą užtikrins
narystę ES ir NATO, taigi gerovę ir saugumą. Senos
tradicijos buvo nuvertinamos, traktuojamos kaip praeities atgyvenos, kurių reikią atsikratyti. Buvo duodama suprasti, kad pertvarkyta visuomenė ir politika bus
naujo, tobulesnio žmogaus kalvė. Šitokio netiesioginio
žeminimo aplinkybėmis augo menkavertiškumo jausmas, pyktis bei ressentiment, taigi ir kontrareakcijos
pamatai. Paaiškėjus, kad žadėta gerovė bus kuklesnė
ir ateis gerokai lėčiau negu skelbta, plačiuose gyventojų sluoksniuose ne tik išblėso noras mėgdžioti Vakarus,
bet ir sutvirtėjo įsitikinimas, kad vakarietiškas gyvenimo supratimas žalingas, nes griauna tradicinį, bet tebevertingą gyvenimo būdą.
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Galima ginčytis dėl Plamenatzo teorijos, kaip ir dėl jos
pritaikymo dabartinėms sąlygoms. Reikia ją traktuoti
kaip laikiną hipotezę, kuri atkreipia dėmesį į kai kuriuos reiškinius ir gali padėti nustatyti veikimo gaires.
Bet jei ji iš dalies tiksliai apibūdina dabartinę padėtį, tai
šiuo metu nereikėtų energingai diegti europietiškų vertybių Rytų Europoje, ko gero, ir Vakaruose, nes jų propagavimas aštrins nesutarimus, įpils žibalo į kultūros
karus, ypač jei skatinamos vertybės yra kovingai sekuliarios. Laikas pasikliauti subsidiariumo principu. ES
lygmenyje reikia ginti demokratiją ir teisinės valstybės
principus, bausti tas nares, kurios jų nuosekliai nepaiso. Negalima pakęsti mažumų persekiojimo. Bet reikia
leisti atskiroms valstybėms spręsti kitus vertybinius
klausimus savo tempu. Kas galioja Švedijoje, nebūtinai
turi galioti Lenkijoje, ir tikrai neturi būti primetama iš
viršaus. Tolerancija negali būti vienos krypties gatvė.
Gali būti priekaištaujama, kad toks siūlymas nedera
su sekuliariomis liberaliomis vertybėmis. Gal ir ne, bet
europinės vertybės nėra vien sekuliarios. Galima įvairiai įsivaizduoti ir interpretuoti Europą ir jos istoriją,
bet kiekvienas rimtas vaizdavimas ir istorinis pasakojimas turi įkomponuoti krikščionybę, pripažinti jos svarų
vaidmenį formuojant Europą.
Katalikybės ir krikščionybės įtaka pastaraisiais metais smarkiai smuko. Bet beveik visi ES tėvai – Jeanas
Monnet, Konradas Adenaueris, Alcide’as De Gasperis,
Robertas Schumanas – buvo tikintieji, kurių religiniai
įsitikinimai didele dalimi lėmė jų vertybes, gerokai besiskiriančias nuo tų, kurios paplitusios bien pensant
gretose. Kaip ir kiti tų metų žmonės, jie veikiausiai nepritarė abortams, eutanazijai, gėjų vedyboms, vargu ar
visi žinojo, kas yra transseksualai.
Jei norima, galima sutapatinti XX a. šeštą dešimtmetį
su gūdžiausiais Viduramžiais, kai viešpatavo tamsa ir
nepakantumas. Net prieš 25 metus mažai kas gynė dabartines „pažangias“ vertybes. Ne vienas potencialus demokratų kandidatas į JAV prezidentus jau dabar stengiasi paaiškinti ir pateisinti, kodėl jis/ji visai neseniai
gynė pozicijas, kurios dabar laikomos bene reakcionieriškomis. Nenoriu neigti, kad kai kurie pokyčiai naudingi
ir reikalingi, kad kai kurios tradicinės „vertybės“ nebuvo
vertingos, kad seniai reikėjo nutraukti mažumų diskriminavimą. Bet naujieji konvertitai, prisimindami savo ankstesnes nuostatas, turėtų toleruoti tuos, kurie nemadingai
nesuskubo atsisakyti savo ankstesnių įsitikinimų, ypač
jei jie grindžiami religija ar kita pasaulėžiūrine doktrina.
Šiuo metu ES yra interesų sąjunga. Nėra vieningo
vertybių supratimo, tikintieji ir Rytuose gyvenantieji
labiau linkę pritarti tradicinėms vertybėms, laicistai ir
vakariečiai labiau palaiko sekuliarias vertybes. Takoskyra tarp tradicinių ir sekuliarių vertybių nebus leng
vai įveikiama, nes turi gilių istorinių šaknų. Dirbtinės
trynimo pastangos ją tik sustiprins.
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Sovietizmas kaip nepastebima infekcija
Tomas Daugirdas

Kova dėl sovietmečio kolektyvinio atminimo pastaruoju
metu pasiekė naują mūšių stadiją. Kaip priešas matomas tai, ką galima įvardyti kaip „nematoma sovietinė
infekcija“. Šis priešas atsiskleidžia pastaruoju metu
kovojamuose dviejuose mūšiuose, kurių vieta bent iš
dalies yra Lietuvos Respublikos Seimas: Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką
viešuosiuose objektuose įstatymo projekte ir diskusijose dėl Mariaus Ivaškevičiaus romano Žali, kilusioje po
sprendimo suteikti jam Nacionalinę kultūros ir meno
premiją. Abu šie reiškiniai, kad ir skirtingi, yra vienijami bendro įsivaizdavimo, kad sovietiniai (ar Lietuvai
priešiški) dalykai mus gali užvaldyti kaip nepastebima
infekcija ir kad žmonės nėra pajėgūs suprasti sudėtingus reiškinius ir juos atsirinkti.
Romanas Žali apie pokario pasipriešinimą pagrindiniu herojumi pasirinko Joną Žemaitį. Tik pasirodęs jis
sukėlė diskusiją, kurioje daugiausia svarstoma, kiek literatūrinė fikcija gali atitolti nuo kolektyvinės istorinės
atminties. Vytautas Landsbergis buvo bene pirmasis,
dar 2003 m. akcentavęs, kad romane vystoma partizaninio karo kaip „savų karo prieš savus“ versija. Jis pateikė autoriui ir moralinių priekaištų – tikrų istorinių
vardų naudojimas knygoje esą susijęs su komercinės
sėkmės siekiu, ir tai daroma artimųjų ar bendražygių
nuoskaudų sąskaita: „Įskaudintųjų nedera taipgi nurašinėti į meno nesupratėlių kategoriją“.
Laimantas Jonušys anuomet atsakė, kad meno kūrinys nesąs istorijos vadovėlis mokykloms. Kritikams nepatikę, kad romano herojai ne tik elgiasi
herojiškai, bet ir neatitinka krikščioniškos moralės reikalavimų, ir kad apskritai vaizduojami
„gyvi, netobuli žmonės, o ne paminklai“. Bet juk
nereikia norėti, kad postmodernistinio romano
autorius „pompastiškai kartotų politines tiesas“.
Pats autorius anuomet pripažino, kad kūrinio
herojus pavadinti istorinių asmenybių vardais
buvę klaida. Klausimas apie romano interpretacijos santykį su kolektyvine atmintimi neabejotinai būtų kilęs ir tuo atveju, jei vardai būtų fiktyvūs. Nors jis neperžengia tam tikrų demarkacinių
linijų, kurias mūsų visuomenė brėžia kalbant
apie pokario partizanus, tačiau ant jų balansuoja.
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Dabartinė diskusija apie Žalius turi kitų atspalvių
nei anuomet, kai romanas pasirodė. Ji yra daug aštresnė, nes romaną ir autorių kai kurie diskutantai įstato
į sovietmečio propaguotojų, siekiančių visuomenę juo
apkrėsti, gretas. Visuomeninės organizacijos, pasirašiusios kreipimąsi į svarbiausių Lietuvos institucijų vadovus ir Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisiją,
siekė, kad iš jo būtų atimta nacionalinė premija. Jos
Žalių autoriuje nemato paklydėlio išsišokėlio, siekiančio šlovės ar komercinės naudos. Jis joms yra grynasis
sovietikas, panašus į anuometinių disidentų budelius,
juos nuodijusius psichiatrinėse ligoninėse: „Nuodyti
žmogų galima ne tik nuodais, bet ir jo sąmonę tokiais
tekstais, kaip M. Ivaškevičiaus romanas Žali, nuodyti
tautą, jaunimą, klastoti Lietuvos istoriją, vadinti Lietuvą žydšaudžių tauta, tyčiotis ne tik iš partizanų aukos,
bet ir iš trečdalio lietuvių tautos netekties per sovietinę
okupaciją“. Romano tekstas čia yra blogis, nuodai, kurie nepastebimai gali išplisti, o gal jau ir plinta, po visą
Lietuvos kūną ir jį neišgydomai susargdinti. Su tokiu
užkratu tegalima kovoti jį sunaikinant.
Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymo projektas siekia, kad „būtų pakeisti arba pašalinti viešieji
objektai, kurių pavadinimas ar turinys propaguoja komunizmą arba kitą totalitarinę ideologiją ar santvarką“. Kaip sakė vienas įstatymo projekto iniciatorių Aud
ronis Ažubalis, jis svarbus „desovietizuojant Lietuvos
viešąsias erdves ir taip siaurinant Rusijos kultūrinio veikimo erdvę“. Įstatymo projektas jau
keliauja per būtinas institucijas ir jo iniciatoriai
džiaugiasi, kad „ledai pagaliau pajudėjo“.
Įstatymas labai griežto tono ir remiasi itin neapibrėžtomis sąvokomis. Ką reiškia, kad konk
retus objektas, o juo labiau – jo pavadinimas,
„propaguoja komunizmą“? Jei remsimės projektu, į tokį sąrašą patektų ir objektai, kurių pavadinimas kelia įtarimą, kad jie susiję su sovietinėmis ideologemomis. Pavyzdžiui, pavadinimas
„Pergalė“ pagal šią logiką neabejotinai reiškia
Raudonosios armijos pergalę Didžiajame Tėvynės kare. Arba žodis „Draugystė“ pagal tą pačią
logiką neabejotinai reiškia sovietinį nutautini-
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mą ir internacionalizmą. Kaip juokauta po diskusinės
„Aktualijų studijos“ laidos, pyragas „Draugystė“ atsidūrė realiame pavojuje. Ką ir kalbėti apie knygyną „Draugystė“ Vilniaus centre ar panašias struktūras.
Kas iš tiesų vyksta su pavadinimais ir kitomis sąvokomis, su objektais ir jų supratimu, praėjus jau trisdešimt
metų nuo sovietinės eros pabaigos? Vienas sąvokų istorijos korifėjų Reinhardas Koselleckas ne vienu pavyzdžiu įrodė, kad, vykstant politiniams ir visuomeniniams
pokyčiams, atsiranda sąvokų prasmių sluoksniai. Ta
pati sąvoka užsidengia nauja prasme, nors po giliu šios
sluoksniu išlaiko ir senąją. Pavyzdžiui, daugeliui žodis „draugas“ neabejotinai nekelia alergijos, jo buvusi
ideologinė prasmė („draugas Sniečkus“) beveik nepastebima, ir jis vartojamas labai plačiuose kontekstuose.
Panašiai yra įvykę ir su kitais kadaise ryškią sovietinę reikšmę skelbusiais pavadinimais ar objektais. Jie
apsikloję storu naujų apnašų sluoksniu. Tačiau jei ryt į
Lietuvą sugrįžtų sovietmetis, senosios prasmės galėtų
būti iš naujo aktyvuotos.
Naujų prasmių dengimasis yra neišvengiamas dėl kartų kaitos ir kitų procesų. Sovietinius paminklus, kitus
objektus galime įvilkti į naujas prasmes juos analizuodami, prie jų įtvirtindami lenteles. Tai veikia ir formuoja visuomenės atmintį. Naujas prasmes galima suteikti
agresyviausiems totalitarinių režimų objektams. Pavyzdžiui, Vokietijoje prieš keletą metų buvo išleista gausiai
moksliškai komentuota Adolfo Hitlerio Mein Kampf.
Tokio interpretacijų ir įprasminimo kelio įstatymo projekto teikėjai nemato. Čia taip pat vadovaujamasi užkrato logika. Kai jis veikia, jis gali apimti bet kurį žmogų,
jam to pačiam nesuvokiant ir nežinant. Ir užkratas yra
nepagydomas refleksija, analize ar reiškinio supratimu.
Todėl būtina iš viešosios erdvės išnaikinti visa tai, kas
gali bent kiek to užkrato turėti ir juo spinduliuoti.
Priekaištas, kurį galime pateikti Lietuvos meno, kultūros ir mokslo žmonėms, yra ne provokatyvios idėjos, o tam
tikras intelektinis tingumas sovietinius ir nesovietinius
reiškinius įvelkant į daugiasluoksnį interpretacijų rūbą.
Vis dėlto romanas Žali per keliolika metų nuo jo pasirodymo buvo nemenkai studentų, mokslininkų ir kritikų vartytas iš įvairiausių pusių. Romanas tapo klasika,
apie kurią diskutuojama paskaitose, rašomi kurso rašto
darbai, bakalauro ir magistro darbai. Štai tik keli baigiamųjų studentų darbų, pirmiausia patekusių po ranka, pavadinimai: „Partizaninio karo refleksija lietuvių
literatūroje: Marius Ivaškevičius Žali ir Mindaugas Milinis Partizanas“, „Mariaus Ivaškevičiaus romano Žali
diskurso vertybinės sugestijos“, „Istorinė vaizduotė šiuolaikiniame lietuvių romane. Petro Dirgėlos Karalystė ir
Mariaus Ivaškevičiaus Žali“, „Partizano įvaizdis Mariaus
Ivaškevičiaus romane Žali ir Tadeuszo Konwickio romane Rojsty“, „Istorinė fikcija M. Ivaškevičiaus kūryboje“
ir taip toliau. Dažniausiai juose keliamas klausimas,
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koks romano fikcijos pobūdis, koks jo santykis su istorio
grafija, kas lėmė po jo pasirodymo kilusias reakcijas.
Pasirodė ne viena mokslininkų atlikta analizė. Jis
įspraustas į įvairias literatūros, istorijos ar kito mokslo
lentynėles. Kritikai sutaria, kad tai postmodernus romanas, kuris turi savitą santykį su tradicinėmis vertybėmis
ar net jas neigia. Nerijus Brazauskas kalba apie kūrėjo
intencijų ir skaitytojų patirties sankirtą: „Autorius kūrė
meninę fikciją, tekstas į šią fikciją įtraukė istorinę realybę, o skaitytojai į jį atvedė istoriją“. Tai atskleidžianti negatyvi romano recepcija. Jūratė Sprindytė vertino, kad
„talentingų kalbinių žaidimų dėka sužaidžiama sava
partizanų karo versija, tyli ir beviltiška, kurios panašumo į tikrovę beprasmiška ieškoti“. Jūratė Baranova
kritikavo romaną dėl tarsi neišbaigto postmodernumo.
Sakė nepagaunanti pagrindinės idėjos, nerandanti saviironijos ar ironijos, nesuprantanti, apie ką veikėjai kalba su savo mylimaisiais, erotiniai įvykiai neįsilieją natūraliai į bendrą romano audinį, neaišku ir apie ką herojai
kalba, ir kas į ką šauna. Taigi šie neaiškumai nebūtinai
esą postmodernus rašytojo tikslas, bet gali būti ir nepavykusio romano ženklas. Sigitas Parulskis savo ruožtu
vertino romaną kaip talentingai parašytą.
Didžiausia mokslininkų kritika buvo nukreipta į romano fiktyvaus pasakojimo nederėjimą su istorinio asmens (Jono Žemaičio) pavarde. Net jei romanas vertinamas ir kritiškai, kalbėti apie postmodernią lietuvių
literatūrą, nepaliečiant romano Žali, yra neįmanoma.
Sukelta diskusija (dabar jau antroji) rodo, kad romanas savo tikslą pasiekė. Dar daugiau, jo postmodernistinis užtaisas vis dar duoda vaisių. Postmodernaus
kūrinio funkcija ir yra kelti nepatogumus ar net pasipiktinimą, nes jis į įprastą konvencijų tvarką įneša kažką, kas tas konvencijas sujaukia. Panašiai kaip ir Krantinės arka (vadinamasis „Vamzdis“) prie Neries, vis dar
turintis neslopstančios galios iš naujo įžiebti diskusijas.
Įstatymo projekto ir Žalių atveju vis paminima dabartinė Rusijos grėsmė, kuri laisvės mėgėjus turėtų įtikinti,
kad visa tai, ką sako iniciatoriai ar visuomenininkai, yra
teisinga ir reikalinga. Tačiau jei mes patikėtume objektų ir žodžių infekcine galia, tai pripažintume, kad esame
bejėgiai prieš bet kokią Rusijos propagandą ir melus,
nes nesugebame interpretuoti ir suprasti. Tuomet visas
pastangas turėtume skirti tik savai tvirtai nepajudinamai ir kūrybiškai ar moksliškai neinterpretuojamai
kolektyvinio atminimo versijai, stabiliai, diegiamai nuo
kūdikystės ir kruopščiai saugomai griežtos įstatymo
rankos. Infekcinis galvojimas neišvengiamai veda prie
totalitarinės kolektyvinės atminties kontrolės. Labiausiai stulbinamas dalykas yra tas, jog tokia kova prieš
sovietizmą veda prie į sovietinę panašios kolektyvinės
atminties kontrolės, net jei ir pridengtos tautiniais ornamentais ar Gediminaičių stulpais papuoštais lietuviškojo patriotizmo lozungais.
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Prasilenkimai
Michael Krüger
Iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius

1
Kai ji taip stovėjo, sakė toks vienas iš Romos,
atsirėmus į sieną, su akim,
iš kurių jau dingusi laimė,
tokia nuostabiai vangi kaip diena
vasaros pabaigoje ir tokia neprieinama
kaip verslūs mažieji dievai,
prie Panteono užmušinėjantys laiką,
tą patį laiką, kuris apie žmones nieko nenori žinoti,
ir kai prie galvos pakėlė dešinę ranką,
iš lėto, iš lėto, lyg oras būtų virtęs į tirštą sirupą,
ir palietė veidą, dulkėtą kraštovaizdį
išdžiūvusių dirvų ir išsekusių šulinių,
tą valandą, kai diena pagaliau
skiriasi nuo šešėlio ir miesto garsai
dar kartą užgaudžia, staiga pasijutau įsitikinęs,
kad tai jos visi laukė
pabaigoj ilgos dabarties,
praeiti nenorinčios.

3
Vieną tų dienų su įdubusiais skruostais
Berlyne, lapkričio mėnesį, pasakė jis,
kai saulės laikrodis suskaičiuoti geba tik iki trijų,
o miestas mėgina užmigti
po antklode rūko, sėdėjau autobuse,
išilgai Kurfiurstendamo rėpliojančiam
viešojo transporto juosta, kuri žvilgėjo
lyg lėktuvų tūpimo takas iš sudužusių butelių.
Schlüterio, Bleibtreu, Fazanų gatvės,
pažįstamas kampas, Benjamino vietovės,
dabar užkimštos mada ir greituoju maistu,
kad, nelemčiai taip nuskyrus, išsipildytų
mūsų troškimai. Ten pamačiau ją,
susisupusią lietpaltin išsipūtusia nugara,
jos liesą veidą, lyg nupieštą Käthe’ės Kollwitz,
prie miesto plano palinkusią,
ieškančią horizonto, kurį mes, dar mokiniai,
šioje iš ketaus lietoj vietovėj įtarėm esant.

2

4

Sėdėjau kavinėj viena, sako ji,
palei pat jūrą, netoli Ostijos,
maloniai nuobodžiaudama, laimę patyrusi,
ir skaičiau atvirukus, iki kraštų sklidinus
neištikimų tavo žodžių. Išplaukė laivas, iš uosto
riksmais palydėtas žuvėdrų, jis išsivežė
mano prisiminimus, palikdamas mane tuščią,
neišmatuojamai tuščią – liko tiktai vaikystė,
nepanorėjus keliauti: sunokusių figų kvapas,
valkataujanti meilė, nepasitenkinimas pasiliko su manimi.
Tiltas tarp valios ir veiksmo buvo sugriuvęs.
Dar vakar maniau, kad tų atvirukų tavo
užteks man visam gyvenimui, to tąsaus kičo,
tvirtesnio už didžiuosius prisipažinimus.
Toks vienas sėdėjo netoliese, už dviejų stalų,
pasirodęs man lyg pažįstamas, bet nepakankamai,
kad sudirgintų atmintį. Jo plokščias veidas,
tuščias lapas, atviras atviram žodžiui.

Pradėjo lyti, pasakė ji,
ir tai Hanovery, jei žinot, ką čia kalbu.
Sėdėjau viešbuty, priešais geležinkelio stotį,
ir žvelgiau į medžius neregėtus,
besilenkiančius taip nerangiai, lyg jiem ką skaudėtų.
Greta manęs vestibiulyje ant itin šlykščios kėdutės
sėdėjo toks jaunas storžievis su paltu, jis paklausė senelę:
Na, tai ar vertėjo gyventi? Ir apstulbęs
pažvelgė į mane, lyg pats netikėdamas,
kad tokią neskonybę pasakė. Sėdi sau čia,
kaip jo tėvas, pamaniau, iš kurio kvailybė paveldėta.
Kaip tik buvau beketinanti sugadinti jam dieną
savo karšta kava, kai už lango praėjo jis, tas,
kurio aš čia laukiau, dėl kurio
pirmą kartą gyvenime važiavau į Hanoverį.
Keistai jis atrodė, per daug sielos tam kūnui,
vargšas. Šiaip ar taip, pamaniau, į taksi jam besėdant,
visą sąskaitą man sumokėti būtų reikėję.
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5
Dėl konferencijos gavau važiuoti į Varšuvą,
skundėsi jis, nors mieliau būčiau norėjęs į Lisaboną,
be to, dar ir žemės drebėjimo dieną.
Susitikt prie pilies susitarėm,
netikęs sumanymas, nes dešimt tūkstančių
laimingų porų susirinkę ten buvo,
nė už ką nenorėjusių skirtis.
Galėjo ir dar blogiau būti, tariau sau
tarp dviejų prislėgtumo fazių,
nes niekaip tavęs negalėjau surasti.
Artimiausioj bažnyčioj uždegiau žvakę,
vieną, tik vieną, kad Marijos per daug neišpaikinčiau,
kita vertus, kad mirties nesuerzinčiau,
tvėrusios šalimais. Klūpant suole, man dingtelėjo,
kad galvoju apie tave kaip apie numirusią,
regėjau tavo nerimstantį veidą į kaukę sustingusį.
Buvau tašką priėjęs, kada gyvastis
atgal į negyvastį manyje trauktis norėjo.

6
Barselonoje, viešbuty priešais katedrą,
sakė ji, pačiam viršuje gavau kambarį
laukti tavęs. Ant suskilusio veidrodžio
musė, nežinanti, kad vakare jau bus negyva,
mėgino man ateitį išpranašauti,
bet liovėsi.
Veidrodis manęs irgi neatpažino.
Ant katedros laiptų, saulėj ryškioj,
netikėliai meldėsi, pešdamies dėl monetos,
pamestos skrendančio paukščio, vieno iš tų,
kurie kelintą jau amžių mėgina katedrą
pakelti į dangų. Iš atmatų latako kilo garai,
apačioje veikiausiai buvo kepamas Zurbarano ėriukas,
greta senas vyras liejo širdį
sujudusiems žvirbliams. Skruzdžių kelias
kirto balkoną, matyt, bus pasiklydęs.
Paskui pamačiau tave iš katedros einant
ir dingstant minioj.

7
Visai nežinau, kodėl susitikti turėjom
būtent Stokholme, vasario mėnesį,
kai rankos net nematai, pakeltos priešais akis,
bet ji būtinai norėjo „šalto“ pasikalbėjimo.
Tris dienas sėdėjau viešbučio kambaryje,
į sniegą žvelgdamas, čia pat ištirpstantį
uosto vandenyse. Žmogaus padėtis
neaiški, tokie buvo jos paskutiniai žodžiai
telefonu, bet yra gražių vilčių, kad išgyvensim.
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Jai patiko mintis, kad pasaulis laikinas.
Ketvirtąją dieną įklimpau demonstracijoj
prie Kultūros namų. Jeigu ji būtų mieste,
čia ją surasčiau, nors nebuvau visai tikras,
ar ją atpažinčiau, tiek jau kartų
mudu prasilenkėm. Naktį per televiziją
pamačiau reportažą apie demonstraciją, nesupratau
dėl ko ji vyko. Bet išvydau save minioje,
o sau už nugaros, pravira burna, ją.

8
Viena jo beprotiškų idėjų buvo,
kad susitikti turim naktiniame traukinyje į Veneciją.
Įsėdusi Miunchene, nuėjau į restoraną,
kad jis galėtų mane pamatyti. Viena vieta buvo laisva.
Sėdėjau prieš kraujo maišą, kortas dėliojantį
ir spėjantį savo lemtį, pernelyg aiškiai
jam veide parašytą. Buivolų banda tamsoje
prabėgo pro šalį, girdėjau, kaip jie šnopuoja; paskui drugelį
bėgo ji, sienas visas jai atveriantį. Jo, manęs laukti
žadėjusio,
niekur nebuvo. Austrijoj lovos išlipo iš traukinio,
drauge ir sapnus išsinešdamos, jos buvo kitur reikalingos.
Turėjom stačiom miegoti kaip mintys benamės.
Kiekvienas žodis, šmėžtelėjęs man galvoje,
statė mus skiriančią sieną. Viskas pasakyta apie Veneciją.
Grįždama išvydau jį priešpriešiais plaukiančiam
vaporetto,
plaukai jam smarkiai plaikstėsi vėjyje.
Lyg monetas svaidė jis savo metus į vandenį,
net akies krašteliu į mane nežvilgteldamas.

9
Per dešimtąsias mudviejų prasilenkimo metines
ketinom susitikti Saint Germain bulvare, Café de Flore.
Anksti atėjau, nes norėjau iš tolimiausio verandos
kampo stebėti, kaip ji ateina,
kaip tarp vilkų ir ėriukų
skinasi kelią. Brangią kavą gėrė Europa,
lyg nieko nebūtų nutikę. Žemė bendroji,
skaičiau, nebenorinti nieko žinoti apie bendrystę,
su žodžiais skambiais eis šunim šėko pjauti. Tik mes
išgyvensim drauge su šia štai muse,
kuri nesidrovėdama prausėsi mano lėkštėj.
Nesirūpink, jai sukuždėjau, aš tavo pusėje.
Tada ją pamačiau. Kitapus gatvės stovėdama
ji, regis, svarstė, ar verta.
Elgeta atkišo jai ranką, ir ji
ilgai naršė apsiausto kišenėse, ieškojo monetos,
kurią padavė jam taip negrabiai,
kad ši žemėn nukrito. Tada ji visai pradingo.
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Michael Krüger

10
Galiausiai Zils Marija, tai neišvengiama buvo.
Buvo birželis, kalbėjo ji, ir galėjai justi,
kaip pasaulis pokyčiui priešinasi.
Grigalinė krintančių lašų giesmė,
o ant Nietzsches antkapio pirmas drovus drugelis,
sukandęs sparnus, nenorįs
pirma laiko pakilti. Čia sėdėjau ir laukiau, nieko
nelaukdama. Anapus gėrio ir blogio, čia
šviesoj, čia šešėly, visa
vien žaismė, vien ežeras, vien vidudienis, vien
laikas betikslis. Bet niekas nenužengė
iš kalnų. Miško namely nebuvo svečio,
į jį panašaus, nebuvo pėdų dumble,
tik tas drugelis, turėjęs jį pamatyti.
Raišas paukštis praėjo pro šalį, galvą iškėlęs,
ir antys dar ežere, žvilgančios juodmedžiu,
kartais girdėjau balsus pakuždom,
varsčiusius mane lyg peilis duoną.

11
Nenustebau, kad ji panoro susitikt su manim Jeruzalėj,
ji mėgo klišes ir akmenis. Laikas ateis, kai akmenys
mums prakalbės, taip ji mėgo kalbėti,
ji svajojo apie tamariskų šviesų šešėlį,
apie iškilmingus asilus pas Gailestingumo vartus,
apkrautus našta, sena kaip žmonijos istorija,
apie mesiją iš gryno medaus, su pinijos spyglių vainiku,
apie Dievą, savos kūrinijos raktus pametusį.
Teiravausi jos American Colony viešbuty, King David
viešbutyje
jos vardo irgi niekas nebuvo girdėjęs, jos kūno nematęs
joks patalas.
Lyg katė slinkau per visas bažnyčias, atsidaviau giesmei
visokių kalbų, čia gimusių smėlyje, maldoms
ir šauksmams atsidaviau, kvatojimui paukščių,
lyg dronai sklandančių
viršum vietų šventųjų ir vakare pasiklydusių sielų.
Tada ją pamačiau. Ji stovėjo šventoriuj armėnų katedros,
kur saugoma apdūlėjus apaštalo Jokūbo kaukolė.
Stovėjo, susisupus į baltą šalį, šešėly su kunigu.
Šešėlis tirštėjo, tirštėjo, kol pagaliau stojo šabas.

12

12
Sunkiau nei manyta, buvo jį rasti, pasakė ji.
Iš pradžių sniegas užbėrė jo gerai matomus pėdsakus,
paskui nykokas lietus, galiausiai dar vėjas
sunkino mūsų kelius, kuriuos tik per geroką atstumą
dar įžiūrėti galėjai. Retkarčiais rasdavau jo
nuotraukų laikrašty, juodą baltą jo prislėgtą veidą,
negandos panoramą. Miestuose sykiais
jo šešėlį sutikdavau, kuris prieš mane
stodavos piestu, lyg turėtų man už nugaros būti.
Ir girdėjau jį, jau buvo pavasaris, per pernykščius
lapus čeženantį lyg užsispyrėlį vaiką,
kojų kilnoti nenorintį. Paskui dar radau
jo raštelį, gražiai išvedžiotą,
po tuščia vyno taure. Tuoj grįšiu. Prašom
nelaukti. Tai buvo Skopjėje, vienoje tų triukšmingų kavinių
už Aleksandro Didžiojo žirgo,
kuriose nė nepastebi, kad laikas iš tavęs šaiposi.
Bet jis šaipės iš mudviejų, iš jo ir, žinoma, iš manęs.

13
Turėjau išmokti praeiti pro ją
neklupdamas, į jos žvilgsnį neatsiliepdamas.
Kartais mačiau ją sėdint kavinėje
su knyga prieš save, kuria ji žaidė,
lyg ši nieko jai pasakyti nebegalėtų
arba būtų balsą praradusi.
Ji atrodė nusigyvenusi, pailsusi nuo gyvenimo,
tik bateliai visados tiptop nusivalyti,
tie bateliai, sakė ji kartais, turi ištverti mirtį.
Tik ištverti, žinoma, ne pripažinti,
nes mirties baimę ji buvo iškentusi.
Tokią ją galėjau vaizduotis ir mirusią,
jos veide paskutiniai budrūs sapnai,
gaubiami jau pasaulio nakties.
Paskutinius žodžius turi akys tarti,
tą lėtą aimaną, lyg meduje pamirkytą.
Neaptinkamoj vietoj mudu susitiksim,
pasakė ji, ten, kur mūsų balsas mudviejų laukia.
Versta iš: Michael Krüger, Einfach einmal, Suhrkamp Verlag Berlin,
2018.
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Sovietika

TAI MANO KIEMAS
Vaikystė ir kiemo fenomenas vėlyvuoju sovietmečiu

Goda Damaševičiūtė

Tai mano kiemas,
tai mano naktys ir dienos,
visada mane surasi prie spalvotos sienos.
SEL

Praėjus dvidešimt penkeriems metams nuo šios dainos
pasirodymo, prie spalvotos sienos neberastume ne tik
dainos autoriaus, bet ir jo apdainuojamo kiemo fenomeno, kuris sutelkdavo dideles vaikų bendruomenes,
besitapatinusias su konkrečia vieta. Viešai žaidžiantys
vaikai tapo „nykstančia rūšimi“, ir tai nėra labai radikalus teiginys, jei šiandien imtume ieškoti vaikų, kurie
neprižiūrimi žaistų atvirose, žaliose ar visuomeninėse
erdvėse. Norėdami suprasti šį reikšmingą praėjusio
amžiaus miesto kraštovaizdžio pokytį – vaikų pasitraukimą iš viešosios urbanistinės erdvės1, turime atsigręžti
į praeitį, į vėlyvąjį sovietmetį, ir pažinti vieną svarbiausių to meto vaikystės erdvių – kiemą kaip socialinę ir
kultūrinę aplinką.
Labai nedaug istorinių šaltinių tiesiogiai kalba apie
vaikų patirtis iš jų pačių perspektyvos, todėl sunku tirti
vaikystę ir identifikuoti vaikus kaip istorijos veikėjus.
Vienas galimas (nors ne idealus) būdas suprasti, kaip
vaikai matė, patyrė ir suvokė pasaulį, yra suaugusiųjų prisiminimai apie savo vaikystę2. Šiame straipsnyje
remsiuosi žmonių, gimusių ir augusių įvairiuose Vilniaus rajonuose, atsiminimais apie jų vaikystę mieste
1960–1970 m. Tuo laikotarpiu į kiemus išbėgo po karo
prasidėjusio vadinamojo kūdikių bumo karta, taip pat
vyko intensyvi Lietuvos miestų modernizacija, mikrorajonų kūrimasis ir plėtra, o svarbiausia – gyventojai
masiškai kėlėsi iš kaimo gyventi į miestą.
Be istorinių argumentų, kodėl šią temą verta tyrinėti, man taip pat buvo įdomu suprasti, kodėl sovietmečiu tėvai leisdavo į svečius pasikviesti tik vieną draugę,
bet ne dvi, kodėl žaidimų aikštelėse suoliukai buvo be
lentų, tinklinio aikštelė – be tinklo, o smėlio dėžė – be
1
Playing Outdoors: Spaces and Places, Risk and Challenge, ed. by
Tina Bruce, Open University Press, 2007, p. 5.
2
Owain Jones, „I was born but: Children as other/nonrepresentational subjects in emotional and affective registers as depicted in film“,
in: Emotion, Space and Society, 2013, Nr. 9, p. 4–12, in: https://www.
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smėlio, tačiau tai niekam niekada nepasirodė keista?
Ar mūsų tėvai žaidė tuos pačius lauko žaidimus kaip ir
mes? Kaip rinkosi savo žaidimų erdves ir ar tikrai buvo
daug savarankiškesni?
Patyrinėjus XX a. septinto ir aštunto dešimtmečių laikotarpiu Vilniuje gimusių ir augusių žmonių atsiminimus apie vaikystę, atsiskleidžia trinarė vaikų veikimo
erdvė: kiemas–namai–miestas. Šių erdvių išskyrimą
labiausiai nulemia tėvų ir vaikų santykiai, nes didelis tėvų užimtumas kūrė specifinę savarankišką vaiko
elgseną, dėl kurios formavosi ypatingas jo santykis su
supančia aplinka. Būtent tada išryškėjo stipri kiemo
reikšmė, nes jis buvo suvokiamas ir kaip vieta, ir kaip
bendruomenė.

KIEMAS KAIP BENDRUOMENĖ
Sovietmečiu augęs miestas, besikeitusi jo teritorija ir
gyventojai lėmė vaikų bendruomenių kūrimąsi. Jos formavosi suvokiant save per vieno namo, vieno kiemo ar
vieno rajono vaikų identitetą, atskleidžiantį socialinius,
kultūrinius, etninius, kalbinius sovietmečio vaikų bend
ruomenių skirtumus: „Va, taip tas mūsų namas yra tarsi pati artimiausia erdvė. O jau iš kito namo yra tarsi
svetimi vaikai [...]. Kiti namai yra tarsi kažkoks kitas
pasaulis“3. Kol Sovietų Sąjungoje buvo skatinamas kolektyvizmas, darželiuose ir mokyklose buvo formuojami
vaikų kolektyvai (nors, žinoma, kurdavosi ir neformalios grupės bei jų tapatybės), daugiabučių ar nuosavų
namų kiemuose organiškai, savaime būrėsi bendruomenės – susiklosčius natūralioms, komunikacinių įgūdžių
reikalaujančioms situacijoms.
Vaikų bendruomeniškumui svarbi buvo socialinė kilmė, kuri nulėmė ne tik gyvenamąją vietą, bet ir socialinius skirtumus, kuriuos vaikai taip pat matydavo, jausdavo ir jų pagrindu kurdavo identitetus. Pavyzdžiui,
kooperatinių butų gyventojai jautėsi esą ant aukštesnės
researchgate.net/publication/259165528_I_was_Born_But_Children_
as_othernonrepresentational_subjects_in_emotional_and_affective_
registers_as_depicted_in_film, (2018-05-19).
3
Autorės pokalbis su A. Ž. (g. 1964), 2018-04-04.

13

Goda Damaševičiūtė

socialinės pakopos nei bendrabučių gyventojai, o tai
neretai nulemdavo mes–kiti skirtį: „bet vis dėlto labai
aiškiai būdavo išsiskirstę vaikai: mūsų namo vaikai ir
tų bendrabučių vaikai. Kažkaip nesimaišydavom. Nežinau, kažkaip mes visi, matyt, jausdavome, kad čia mes
tokie savi mūsų namo vaikai, o ten jau kiti“4. Bendruomenių kūrimuisi įtakos taip pat turėjo kiemo tautinė
sudėtis ir kalba, tačiau ankstyvo amžiaus vaikai nesiskirstė į kalbines bendruomenes, o dažniau buvo linkę
prisitaikyti prie daugumos. Atsiskyrimas ar priešiškumas imdavo ryškėti paauglystėje.
Vis dėlto pagrindinis vaikų bendruomenę jungiantis
elementas išliko pati erdvė – vienas kiemas. Jis turėjo
savo ribas, kurios nebūtinai sutapo su žaidimų aikštelės ar namų fizinėmis ribomis, o greičiau buvo nulemtos
žaidimų dinamikos, socialinių santykių, teritorinių galimybių, architektūros sprendimų ir kitų sociokultūrinių
veiksnių. Pavyzdžiui, elementari buto langų ar laiptinės durų kryptis galėjo nulemti tai, kurioje namo pusėje
yra kiemas ir kas priklauso jo bendruomenei.
Kiemo erdvės ribos buvo nuolat išbandomos, pirmiausia – susiduriant su kitų kiemų bendruomenėmis. Šie
išbandymai galėdavo pavirsti savotiškais vaikų karais,
kurie būdavo stipriai paremti teritoriniu vaikų identitetu ir savęs pažinimu per konfrontaciją su kitais – naujų
4
5

Autorės pokalbis su E. L. (g. 1969), 2018-03-30.
Autorės pokalbis su A. J. (g. 1964), 2018-03-15.

besikuriančių rajonų „naujakuriais“. Tokius vaikų karus
būtų galima įvardinti kaip bendruomeniškumą, kuriamą per antibendruomeniškumą. Šių konfrontacijų metu
būdavo aiškinamasi bendruomenių skirtumai, jų santykiai, tapatumo supratimai ir bendruomenių vertybės.
Esminis šių konfliktų dėmuo – bendra teritorija, o pačios
„kovos“ vykdavo šių teritorijų ribose: „Mes kariaudavom
namas prieš namą. Po to, kai reikėdavo susivienyt, eidavom apatiniai namai prieš viršutinius namus. Kai reikėdavo dar susivienyt, mūsų gyvenvietė Panerių eidavo
prieš... atsirado nauja gyvenvietė – Lazdynai, pradėjo
kurtis ten šalimais. Tai kariavom prieš Lazdynus, o po
to dar būdavo Raudonosios armijos prospektas, vadinosi
Krasnūcha, tai mes po to eidavom kariaut prieš juos irgi.
Bet mes mažiukai buvom, tai mums nelabai leido, nes
ten vyresni jau eidavo su pagaliais kovoti, o mus skyrė
su miestu gana ilgą laiko tarpą toks beždžionių tiltas.
Tai prie to tilto ir būdavo – vieni vienam gale tilto, kiti
kitam, ir kviesdavom pereit“5. Vaikų karai ar net vėlesni
„gaujų“ karai pašnekovų prisiminimuose taip pat dažnai
atsiskleidžia kaip labai mitologizuotas reiškinys: apie
karus dažnai pasakojama iš nuogirdų, teigiama, kad jie
tikrai vyko, tačiau niekas tiksliai nežino, kas juose dalyvavo ar kur tiksliai jie vyko.
Sovietiniame Vilniaus mieste gana plačiai vartota
rusų kalba, o skirtingų tautybių vaikai užsiimdavo
bendromis veiklomis, todėl „rusiškumas“ suaugusių
žmonių atsiminimuose apie vaikystę šiame mieste kar-

Mes, trys sesės, ir mūsų draugės kaimynės. Fotografuota mūsų namo kieme, Markučių g. 1969. Iš Astos Žernienės archyvo
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tais iškyla kaip skirtingas tapatybes jungiantis elementas: „Mes užaugom tokiam visiškai rusiškam folkliore.
Skaičiuotės, pavyzdžiui, slėpynių buvo rusiškos. Tarkim, susitinku su pusseserėm iš Kauno, o jos staiga pradeda skaičiuoti lietuviškai, slėpynes vadina „skiniukas“
arba, kai pamato, šaukia: ,,Skiniukas bum bum“. Man
tai egzotika kažkokia, Afrika visiška. Mes čia sakome:
„Eniki, beniki, jeli vareniki“, – viskas po ruskij. Visiems
aišku. O tai man kažkoks kosmosas. Kaunas kaip užsienis. Tą kontrastą prisimenu gerai“6. Taigi „rusiškas
folkloras“ su savo žaidimais ir jų šaukiniais tapdavo
tarsi „įrankiu“ žaidimams, dažnai net iki galo neįsisąmoninus jų prasmės. Vis dėlto rusų vaikų vaizdinys
lietuviakalbių pašnekovų atsiminimuose dažnai iškyla
kaip neigiamas, grėsmingas, visiškai priešingas lietuviškai tapatybei. Tai ypač tipiška vyrų pasakojimams,
kuriuose rusai vaikai vaizduojami kaip itin padaužiški, dominuojantys, agresyvūs. Šis vaizdinys gali būti
nulemtas skirtingos lyčių tautinio identiteto raiškos
ar berniukams būdingo konkurencingesnio žaidimų ar
apskritai santykių pobūdžio.

Taigi sovietinės sistemos modernizacijos „laimėjimą“ –
galimybę persikelti į naują butą – iš vaikų perspektyvos
galima vertinti kaip vaiko kasdienybės ir socializacijos
praktikų sutrikdymą. Naujoje vietoje susiduriama su
naujomis erdvėmis ir bendruomenėmis, kurios veikia
pagal savo taisykles, atlieka savo praktikas ir turi savo
„istoriją“, dėl kurios ir suvokia save kaip bendruomenę, kuri dalinasi bendra patirtimi ir žinojimu. Naujas
asmuo tokioje bendruomenėje buvo suvokiamas kaip
„kitas“, „svetimas“ ir dėl šių priežasčių jam ne visada
pavykdavo tapti jos nariu.

VAIKAI SU RAKTU ANT KAKLO:
SAVARANKIŠKUMAS VAIKYSTĖJE
Bendruomeniškumo kontekste įdomiai atsiskleidžia
stiprus vaikų savarankiškumas vėlyvuoju sovietmečiu:
„Nu, to laiko vaikai buvo vaikai su raktu ant kaklo. Nu,
tu eini iš mokyklos, pas visus virvutė ant kaklo, raktelis
nuo namų, viskas ramiai, atėjai, atsirakinai ir pasidėjai daiktus, kažką užvalgei, ir viskas, ir laukas laukas

VIETOS PAKEITIMAS:
JŪS GAUNATE NAUJĄ BUTĄ
Vienas iš didelę dalį pašnekovų vienijančių vaikystės
prisiminimų motyvų – gyvenamosios vietos pasikeitimas. Dėl plėtojamos pramonės sovietmečiu Lietuvoje
itin sparčiai augo miestai, kuriuose gyvenamieji namai
daugiausia buvo statomi laisvuose sklypuose ir rekonst
ruojamose senamiesčių dalyse, o nuo 1966 m. tokios statybos persikėlė į laisvas priemiesčių teritorijas, kuriose
pradėjo kurtis stambūs gyvenamieji rajonai7. Tai žmonėms, išlaukusiems eilėse, suteikdavo galimybę persikelti į geresnį būstą kitoje miesto dalyje. O vaikams
šis persikėlimas visiškai pakeisdavo įprastas socialines
praktikas, erdves ir bendruomenes.
Kiemas kaip vieta ir bendruomenė turėjo ypatingą
reikšmę ir buvo glaudžiai susijęs su konkrečia lokacija, su kuria po išsikraustymo galėjai netekti simbolinio
ryšio: „Kiek apsukdavau dviračiu ratą. [pauzė] Paskui
aktyviau nelabai [...]. Paskui išsikėliau pats iš to rajono. Tai man jis kaip iš kažkokio Marso – nusileidi, grįžti
atgal į savo mokyklos aplinką, ir tada vėl grįžti atgal.
[...] Aš likau senojoje mokykloje. [...] Aš norėjau likti toje
pačioje mokykloje. Važinėjau kasdien gana toli“8. Šis
erdvės pasikeitimas užkirsdavo kelią įprastoms komunikacijos formoms su bendraamžiais ir dažnai paskatindavo ieškoti alternatyvų ligtolinei socializacijai ir laiko
praleidimo būdams.
Autorės pokalbis su Dainiumi Juozėnu (g. 1961), 2018-04-10.
Virginijus Gerdvilis, Daugiabučių funkcinės struktūros raida Lietu
voje, Vilnius: Technika, 2012, p. 43–44.
8
Autorės pokalbis su Dainiumi Juozėnu (g. 1961), 2018-04-10.
6

7
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Trys mergaitės – aš ir mano sesės: vyriausia Jūratė, mažiausia –
Rūta, visos Šekštelytės. 1968. Iš Astos Žernienės archyvo
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laukas“9. Tad svarbi vaikų atliekamų socialinių praktikų savybė buvo ta, kad didelę laiko dalį jie veikdavo savarankiškai, atlikdavo įvairias pareigybes, neprižiūrimi
judėdavo tarp veiklos (namų, mokyklos, būrelių) ar kitų
mėgstamų vietų mieste. Maždaug nuo 5 metų vaikai
buvo išleidžiami žaisti savarankiškai, be tėvų priežiūros, bet, kaip teigia patys pašnekovai, iki paauglystės
toli nuo namų nenutoldavo.
Pašnekovų prisiminimuose tėvai beveik nefigūruoja,
jie – nuolat darbe, kuo nors užsiėmę arba jiems nevalia
trukdyti, tačiau ankstyvosios vaikystės prisiminimuose
sušmėžuoja auklės: „Mano sesuo turėjo tris aukles. [...]
Mano sesei nepasisekė, buvo tokios bjaurios auklės. Tai
buvo problemų su tom auklėm. Tai viena auklė buvo,
reiškia, vagis. Tėvai ją pagavo. Įtarė, todėl specialiai
paliko keturis po dešimt ar penkias kupiūras po dešimt
rublių į stalčiuką ir nuėjo į teatrą. Ateina, perskaičiuoja, žiūri – keturi. Tą pačią dieną ją atleido. Kita paskiau
buvo dar baisiau, papasakosiu, nepatikėsit. Ji tam, kad
mano sesuo miegotų, laikė ją virš dujų. [...] Ir mano sesuo, jinai ištisai miegodavo. Ir paskiau kaip visa šitas
išlindo – paaiškėjo, kad kaimynės auklė jai patarė: laikysi virš dujų – miegos. [...] Trečia tai buvo pati nekalčiausia, davatka, visada ją tempdavo į bažnyčią. Ji kiek
vieną dieną eidavo į bažnyčią, tai ir vaiką tempdavo“10.
Tačiau ne visos šeimos galėdavo samdyti auklę, todėl
dažnai vaikai laiką leisdavo namuose vieni. Tai galima

vaikai buvo virtę pakankamai autonomiškais visuomenės nariais. O vaikų savarankiškumas nulėmė ir santykinį jų vienišumą. Norėdami jį įveikti, vaikai rinkdavosi
leisti laiką kieme, kur galėjo kurti tokius ryšius, kurių negalėdavo užmegzti šeimoje. Gali būti, kad kiemo
bendruomenė, vaikui galėjusi skirti daugiau dėmesio
nei dirbantys tėvai, taip pat suteikusi socializacijos ir
žaidimų praktikos galimybę, tapo pati svarbiausia vaikų reikšmių sistemoje. Jų savarankiškumas formavo
tam tikras praktikas, skatino ryšį su kiemo bendruomene ir ugdė gebėjimus pasirūpinti ne tik savimi, bet
ir jaunesniais broliais arba seserimis.

BĖGANTYS SU RUOŠA: ŠIUKŠLĖS

paaiškinti būtinybe (dėl finansinių ar kitų priežasčių)
abiem tėvams dirbti visą darbo dieną ir valstybės siekiu
atriboti tėvus nuo vaikų auklėjimo, šią pareigą iš dalies
perimant valstybės institucijoms11.
Kiekvieną visuomenės sferą mėginusi kontroliuoti
sovietinė sistema nepajėgė kontroliuoti to, kad vaikai
būdavo ilgam paliekami vieni, kokią atsakomybę jiems
tekdavo prisiimti ar ką jie rinkdavosi veikti. Tokiu būdu

Kai susidurdavo su tėvų kontrole, vaikai neišvengiamai turėdavo atlikti tam tikras jiems paskirtas pareigas. Vaikams buvo patikimi smulkūs, didelių pastangų
nereikalaujantys darbai. Daugeliui vaikų nepatikdavo
vykdyti šias užduotis, tad jie buvo linkę jas savotiškai
perinterpretuoti ar improvizuoti – pritaikyti savo reik
mėms, kasdienėms buities praktikoms sukurti savas
taisykles, įgyvendinimo būdus ir tikslus, trumpai tariant, paversti jas savotišku žaidimu.
Dažnas pašnekovas, paklaustas apie vaikystėje atliktas pareigas, minėjo šiukšlių išnešimą. Kitaip nei kitos
užduotys, kurios dažnai būdavo individualių veiksmų
reikalaujanti veikla, šiukšlių išnešimas buvo kolektyvinė praktika, kurią atlikdavo daugelis kiemo vaikų
konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje. Vaikai šią veiklą
paversdavo žaidimu, sukurdavo tam tikras taisykles,
vaidmenis, įsivaizduojamus „priešininkus“ ir žaidimo
tikslą: „Išeidavo į kiemą su kibirais šiukšlių. Ir stovi ten,
kur mašina turi atvažiuoti. Na, tokia buvo komunikacija tarp tų žmonių, o tėvai dažniausiai pareigą duodavo
vaikui išnešti tas šiukšles. Būdavo, eini žaisti laukan,
išsineši kibirą, pasistatai prie laiptinės, ir, kai supypsi
mašina, nubėgi, išpili ir toliau žaidi. Bet būdavo, kad pamiršti tą padaryti. Ir priešais būdavo devynaukščiai, kur
buvo su liukais jau šiukšlių. Penkiaaukščiuose nebūdavo, išveždavo, o devynaukščiuose – liukai. Ten būdavo
piktų žmonių, kurie gaudydavo tuos vaikus. Nu kas? Jei
nespėjai, tai vis tiek turi išnešti tas šiukšles. Eidavai į
devynaukštį kaip partizanas, tyliai, atsargiai, kaimynai
tie pikti, kad neišgirstų. Išpildavai ir tada pro duris, [...]
bėgi su kibiru akis išdegęs, kad tik tuščias būtų“12.
Galima teigti, kad vaikai buvo linkę jiems suaugusiųjų paskirtas užduotis pritaikyti savo „žaidimų pasauliui“. Dauguma tokių sužaidybintų praktikų padeda
išryškinti specifiškai sovietiškus kasdienybės aspektus,
kurie dabartiniams laikams nebebūdingi.

Autorės pokalbis su Almida Česnakavičiene (g. 1965), 2018-03-24.
Autorės pokalbis su N. K. (g. 1960), 2018-02-22.
11
Dalia Marcinkevičienė, „Būti mama: Vaikų priežiūros strategijos

sovietinėje Lietuvoje 1945–1970 metais“, in: Liaudies kultūra, 2008,
Nr. 6, p. 31–39.
12
Autorės pokalbis su Vytaru Radzevičiumi (g. 1968), 2018-04-04.

Vytaras Radzevičius. 1977–1978. Iš Vytaro Radzevičiaus archyvo
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TAI MANO KIEMAS

TAPTI KIEMO KARALIUMI:
VAKARIETIŠKI DAIKČIUKAI
Dauguma septintą dešimtmetį augusių vaikų tėvų
priklausė gana panašiam visuomenės sluoksniui, kaip
ir aplinkinė juos supanti bendruomenė, ir tik vėliau,
aštuntą dešimtmetį, kartu su santykiniu ekonomikos
augimu, atsirado daugiau galimybių susirasti geresnį
darbą ar įsigyti įvairesnių prekių. Visa tai paskatino
išryškėti tam tikriems socialiniams skirtumams13. Šios
aplinkybės lėmė vaikystę, kurioje ilgą laiką nedominavo tam tikrų daiktų „nuosavybės teisė“ ar „savininkiškumas“. Dauguma vaikų neteikė didelės reikšmės
žaislams ar konkretiems daiktams dėl riboto jų kiekio,
o kartais net jų nesuvokė kaip asmeninės nuosavybės.
Šiame kontekste itin populiarios buvo kolekcionavimo
ir dalinimosi daiktais praktikos, kurios glaudžiai siejosi su sovietinės visuomenės atskyrimu nuo Vakarų ir
materialiniu bei kultūriniu deficitu, nulėmusiu Vakarų,
kaip svajonių erdvės su daiktų pertekliumi, suvokimą.
Tai sukūrė didelę „vakarietiškų“ daiktų vertę ir skatino
bandyti juos atkartoti, pasigaminti, dalintis.
Kolekcionavimas buvo visuotinai paplitęs reiškinys,
bet į kolekciją įtraukus daiktą, kurio neturi niekas kitas, buvo galima trumpam pakelti savo statusą ir išsiskirti iš kitų. Kolekcionavimo praktikos taip pat kūrė
tam tikras bendruomenes, į kurias vaikai įsitraukdavo,
jose komunikuodavo, dalindavosi ir mainydavosi kolekcionuojamais daiktais.
Be „tradicinio“ kolekcionavimo, itin svarbus vaikystės
aspektas buvo dalinimasis trokštamais maisto produktais, pavyzdžiui, saldainiais ar kramtoma guma. Juos
turintis vaikas galėjo įgyti kone aukščiausią socialinį
statusą tarp kitų: „Tai jau tas, kas turi kramtoškės,
tai jau kiemo karalius ir visi yra jo draugai. Nu, ir visi
eina prašyt pas jį to kramtoškės gabaliuko, nu, ir, aišku, duoda pakramtytą gumą, ne šiaip kokią, nu, ir čia
pat išsitraukia ką kramtė, gabaliuką tau duos, ir visi
po to kramtom. [...] Kol iškramtai iki tiek, kad ji subyra
į miltus. [...] Ir tada prasideda eksperimentai. Atsimenu, pasiimi spalvotą pieštuką kokį, ar raudoną, žalią,
mėlyną, ir pradedi jį tarkuoti, reiškia, nu, su peiliuku
smulkiai, pridedi spalvos, pridedi cukraus, [...] žodžiu,
maišai, maišai tą košelę, tada dedi į šaldytuvą, užšaldai,
nu, ir turi galimybę pasididžiuot dar kelias minutes,
išeit į kiemą ir sakyt: „O man tai iš Amerikos raudonos
gumos atsiuntė“ (juokiasi)“14. Taigi bet koks daikto „vakarietiškumas“ vaikams buvo itin svarbus, galintis nulemti vaiko socialinį statusą ir populiarumą.
13
Ewa Sidorenko, „Playing Free in the Polish People’s Republic: Making Do Without Consumerism“, in: Childhood in the Past: An Interna
tional Journal, 2014, t. 7, Nr. 2, p. 101.
14
Autorės pokalbis su Almida Česnakavičiene (g. 1965), 2018-03-24.
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Net ir nedidelei vaikų grupei individualiomis aplinkybėmis įgijus vertingą ir sunkiai pasiekiamą objektą,
jis vis vien nebuvo traktuojamas kaip kažkieno nuosavybė, o vertinamas kaip kiemo vaikų bendruomenės
nuosavybė. Šiame kontekste svarbu suprasti, kad vaikų
bendruomenės svarbios buvo ne tik konkrečioje erdvėje,
atliekant tam tikras praktikas, bet ir susidūrus su tam
tikrais vertingais vaikiško gyvenimo artefaktais, daiktais, maisto produktais, kurie padėdavo įgyti aukštesnį
socialinį statusą, tačiau nesutrikdydavo kiemo bendruomenės vientisumo.
Sovietiniu laikotarpiu Lietuvoje, individualių ar daugiabučių namų kiemuose, miesto gatvėse, parkuose ir kitose vietose, buvo galima pamatyti vaikus, kurie nuolat
kažką veikė neprižiūrimi suaugusiųjų. Ši veikla, žvelgiant iš suaugusiojo perspektyvos, galėjo pasirodyti kaip
naivūs ir kvaili užsiėmimai, tačiau toks stebėtojo požiūris nuvertina vaikų stulbinamus sugebėjimus prisitaikyti prie pokyčių mieste ir išnaudoti ribotus vaikams
skirtų miesto erdvių, žaislų, žaidimų įrengimų ir kitus
išteklius. Sovietinio miesto daugiabučių namų kiemuose, statybų aikštelėse ar kitose erdvėse vaikai fizinę žaidimų erdvę keitė įsivaizduojama, absoliučios vaikų laisvės erdve, kurioje jie nebuvo prižiūrimi tėvų, neturėjo
atlikti namų ruošos darbų ar kitų užduočių. Vaikų žaidimuose paprasti buities daiktai tapdavo kažkuo kitu,
perkeliant juos į žaidimo realybę. Šioje realybėje vertingi

Mes su broliu savo kieme. 1970. Iš Almidos Česnakavičienės archyvo

smulkūs daikteliai tapo žemėje paslepiamu „sekretu“,
savadarbės lėlės iš medžio šakelių ar medžiagos skiautelių atstojo „tikras“, mediniai pagaliai tapo indėnų ietimis
arba šautuvais, armatūra – špagomis, akmenys – granatomis, o statybų aikštelių medžiagos – tikrais sprogmenimis. Nepaisydami suaugusiųjų pasaulio ideologijos ir
propagandos pinklių, vaikai sovietinį miestą, ypač kiemą, pavertė savo bendravimo ir kūrybos erdve, kurioje
jie dominavo, įtvirtindami savo taisykles, nusistatydami
ribas ir kurdami bendruomenes.
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Istorija

Jonas Basanavičius Prahoje:
meilės aušra
Eligijus Raila

1882 m. gruodžio pabaigoje gydytojas Jonas Basanavičius atvyko į Prahą. Tai buvo miestas, netrukus virtęs
lemtingu emanacijos šaltiniu. Jis raiškiai išspinduliavo dvi būties formas: lietuvišką žodį, išbrinkusį Ausz
ros puslapiuose, ir skausmingą meilę, užvaldžiusią Basanavičiaus širdį. Prahoje ne tik užtekėjo lietuviška
Auszra. Šiame mieste į daktaro širdį įspindo dar vienas
spindulys.
„Aš nė manyti nemaniau, kad čia mano širdžiai teks
pergyventi vieną svarbiausių momentų visame mano
gyvenime – karštą meilę.“1 Šis jausmas neturi jokių
racionaliai suvokiamų parametrų. Dažniausiai tokiais
atvejais bet kokius išankstinius šaltus apskaičiavimus
ir valingus pasirinkimus užgožia pirmapradžio impulso
šviesa. Atrodytų, kad aušrininkas ir lietuvybės puoselėtojas tiesiog privalėtų savo sakralinę jungtį su tautos
dvasia realizuoti fiziniu šeimos ryšiu, sukuriant lietuviškos santuokos pavyzdį. Tačiau tautos patriarcho
atveju viskas buvo kitaip.
1883 m. balandžio 6 d. Basanavičius pasižymėjo:
„kvatiera Weinberge“2. Tą dieną jis persikėlė į kitą
miesto dalį – „Kralevske Vinohrady“ Palackeho trida
15 Balbinova N. 22 (529) pas Marę Mikuškovic“3. Nors
Kralovskė Vinohradai ir ribojosi su Praha, tačiau tai
nebuvo Prahos priemiestis. XIX a. pabaigoje Kralovskė Vinohradai buvo trečias pagal dydį Čekijos miestas, pastarojo statusą įgijęs 1879 m. 1880 m. pabaigoje
mieste gyveno 15 000 gyventojų. Dėl gausių parkų ir
sodų, gryno oro ir geros sanitarinės būklės Kralovskė
Vinohradai buvo laikomi vienu sveikiausiu Austrijos
imperijos miestu4. Štai į šią jaukų kurortą primenančią
vietovę 1883 m. pavasarį ir atsikėlė lietuvis gydytojas
Jonas Basanavičius.

Basanavičius smulkiai ir jautriai aprašė savo didžiosios meilės prologą. Bendrai tariant, daktaro atsiminimų puslapiai, apimantys jo meilės istoriją, yra bene pati
gražiausia ir intymiausia autobiografijos dalis. Jeigu
politiniai ar kultūriniai įvykiai, kuriuos patyrė Basanavičius, dažniausiai nusakomi labai neutraliai, vengiant
subjektyvių vertinimų, platesnių apmąstymų, tai pažinties su mylimąja pradžia daktaro nuspalvinta labai
įtaigiai. Kita vertus, savo meilės istoriją Basanavičius
atskleidžia per mylimosios dienyną, įtrauktą į autobiografiją ir tapusį integralia pasakojimo dalimi, taip
išvengdamas autentiško jausminio „apsinuoginimo“,
kuris būsimo skaitytojo akyse galbūt sumenkintų profesinį daktaro majestotą. Mylimosios dienoraščio puslapiai kompensuoja emocinį pasakojimo trūkumą5.
Jausminga istorija prasidėjo nuo kanarėlės. Apsigyvenęs naujoje vietoje, Basanavičius kitoje gatvės pusėje
stovinčio namo trečio aukšto lange pamatė su kanarėle
žaidžiančią dailią merginą: „prijaukintas paukštukas
tai jai ant galvos, peties, ant rankos pirštų šokinėjo ir
tupėjo“6. Šioje meilės istorijos uvertiūroje imponuoja
daktaro atvirumas: „sykį atkreipęs į ją atidą, aš interesuotis pradėjau jąją arčiau pažinti“7. Aprašydamas
merginos išvaizdą, daktaras savo dvasinius išgyvenimus perpynė su asmeniniais antropologiškais pastebėjimais: „Buvo tai labai daili mergina: vidutinio ūgio, gražios vopios figūros su puikumi biustu, tamsios spalvos
labai ilgais plaukais, žalsvomis akimis ir išblyškusiu
labai liūdnu veidu, kursai ją darė be galo interesinga.
Ją galima buvo tuomet priskirti prie gražiausių, interesingiausių Pragos merginų“8. Ši lietuvio Basanavičiaus
širdį palenkusi gražuolė buvo čekų vokietaitė Gabriela
Eleonora Mohl. Po vieno jų susitikimo, kuomet dakta-

1
Jonas Basanavičius, Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija,
1851–1922, tekstą parengė Gražina Pruskuvienė, Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 87.
2
Jono Basanavičiaus 1883 m. užrašų knygelė, in: Lietuvių litera
tūros ir tautosakos instituto bibliotekos Rankraščių skyrius, (toliau –
LLTIB RS), f. 2, b. 6.
3
Jonas Basanavičius, op. cit., p. 79.
4
Vinohrady Kralovskie, in: Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyk

lopaedie obecných vědomostí, t. 26, V Praze: J. Otto, 1907, p. 732–
736.
5
Rimantas Glinskis, XX amžiaus lietuvių dienoraščiai: Tarp literatū
ros ir dokumento, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2006, p. 57.
6
Jonas Basanavičius, op. cit., p. 87.
7
Ibid.
8
Ibid.
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ras grįžtančią iš kapinių merginą palydėjo iki namų, jis
užsirašė: „ir aš labai ją pamilau“9.
Šiame jų pažinties prologe į akis krenta kažkokia
lemtinga spalvų semantika. Geltona kanarėlė lange ir
juodais gedulo drabužiais vilkinti nepažįstamoji gražuolė. Dažnai užeidama į Olšanų kapines aplankyti
savo neseniai mirusios motinos kapo, ji galbūt ir pati to
nenorėdama skatino abipusius romantiškus jausmus.
Basanavičius, išugdytas estetinės romantizmo dvasios,
pasiaukojimą suprato kaip mirties paženklintą aistrą.
Galbūt kapinių motyvas, taip netikėtai persmelkęs jų
pažinties pradžią, daktarą emociškai „surišo“ su romantikų pasaulėjautoje išpuoselėtu skaisčios mirties išgyvenimu. Kapinės kaip vartai į anapusybę taps tamsiausiu
Jono Basanavičiaus ir Gabrielos Eleonoros Mohl meilės
istorijos simboliu. Po kelerių metų geltona kanarėlė virs
juodo marmuro akmeniu.
Gabriela Eleonora Mohl buvo jauniausioji Ferdinando
ir Marijos Mohlių dukra. Ji buvo gimusi 1861 m. gruodžio 7 d. Prahoje, katalikiškų tradicijų šeimoje. Tėvas
Ferdinandas Antonas Mohlis, gimęs Revničovo miestelyje, užsiėmė prekyba, o senelis Josefas Mohlis buvo
užeigos savininkas10.
Gabrielos motina Marija Lobay buvo kilusi iš Horžovicų. Gabrielos senelis iš motinos pusės buvo malūnininkas Tomas Lobay, o močiutė – Magdalena Bradač11.
Kai Basanavičius susipažino su Gabriela Eleonora, ji
vis dar tebegyveno sunkiai slegiančios netekties nuotaika. 1883 m. balandžio 2 d. nuo plaučių džiovos mirė jos
motina12. Dukterį su motina siejo labai stiprus dvasinis ryšys, suteikęs juodviejų pomirtiniam bendravimui
beveik mistinį atspalvį13. O po keturių dienų gedinčios
dukters kaimynystėje apsigyveno daktaras Basanavičius, kuris nekantriai ėmė laukti pasirodant naujojo lietuviško laikraščio. Taip persipynė du visiškai skirtingi
siužetai: mirtis ir gimimas. Mylimos motinos netektis ir
išsvajotos Auszros atsiradimas.
Gabriela Eleonora, netekusi tėvo, kai buvo vos devynių mėnesių, dar turėjo penkias vyresnes seseris:
Ibid.
Vaidas Šeferis, „Įvadas“, in: Mano Tėvynė – prie jo širdies: Gabrie
los Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai, parengė ir iš
vokiečių kalbos vertė Vaidas Šeferis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 18–19.
11
Ibid., p. 19.
12
Jonas Basanavičius, op. cit., p. 88.
13
Vaidas Šeferis, op. cit., p. 19.
14
Ibid., p. 20.
15
Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis, in: Mano Tė
vynė – prie jo širdies, p. 49.
16
Jonas Basanavičius, op. cit., p. 88.
17
Vaidas Šeferis, op. cit., p. 22–23.
18
Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis, p. 51.
19
Ibid., p. 29.
20
Jonas Basanavičius, op. cit., p. 88.
21
Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis, p. 53, 55.

Anną, Fanny, Mariją, Camillą ir Karlą14. Jos dienoraštyje užrašyta: „esu gerokai jaunesnė už penkias savo
seseris“15.
„Gabrielė – arba kaip ją visi vadino Ellė – šeimynoje
buvo jauniausia ir mylimiausia motinos duktė.“16 Turbūt šilčiausi santykiai ją siejo su seserimi Marija, kuriai
pirmajai laiške prisipažino mylinti Basanavičių ir su
kuria ji vėliau aptardavo visus savo gyvenimo rūpesčius17. 1883 m. Gabriela Eleonora buvo 22 metų. Ji buvo
apsiskaičiusi ir išsilavinusi mergina, nors nėra aišku,
ar ji lankė kokią nors mokyklą. Tikėtiniausia, kad ji
mokėsi privačiai. Apskritai Gabriela buvo literatūrinio
polėkio asmenybė su polinkiu į svetimas kalbas. Jos
dienoraštyje galime perskaityti tokius žodžius: „mano
vienintelė aistra buvo skaityti knygas“18. 1880 m. spalio
15 d. Gabriela išlaikė kvalifikacinį prancūzų kalbos mokytojos egzaminą ir įgijo teisę mokyti prancūzų kalbos
valstybinėse ir privačiose mokymo institucijose19. Kai
patyrė karštos meilės svetimšaliui daktarui svaigulį,
tuo metu pas profesorių Burgsdorfą mokėsi anglų kalbos, „kuria labai gerai kalbėjo“20. Profesorius Burgsdorfas buvo „garbingas, pagyvenęs ponas, didelis pasaulio
ir žmonių žinovas“, parodęs „gražiosios anglų literatūros lobius“21. Gabrielos dienoraštyje gerai atsiskleidžia
jos literatūriniai gebėjimai. Jos „įdėmus dienynas“, kupinas vidinės introspekcijos, atspindi jautrios merginos gilius išgyvenimus. Anot Vaido Šeferio, „iš turimų
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Pasivaikščiojimas Vltavos pakrantėmis. Praha, Austrijos-Vengrijos
imperija. Apie 1890 m.
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užrašų ryškėja empatiškos, jausmingos, svajingos, bet
išoriškai uždarokos jaunos moters paveikslas“22. Šį paveikslą dengė natūralaus išorinio grožio skraistė. Įdomu skaityti, kaip Gabriela, pati droviai vertindama
savo išvaizdą, pateikia vyrų jai skirtus pagiriamuosius
žodžius. Jau minėtam profesoriui Burgsdorfui ji atrodė daili, turinti karališką stotą. Anot jo, Gabrielą turįs kiekvienas įsimylėti, nes ji esanti mįslinga23. Vyrus
ypač žavėjusios merginos akys. Apie tai dienoraštyje byloja jos užrašytas pono Lanie pastebėjimas: „kad mano
akys kaip Nyčės [Nyzenaugen], į kurias vien pažvelgęs
netenki galvos“24. Šioje vietoje dėmesį gal netgi labiau
patraukia ne tiek pats grožio objektas, kiek jo prilyginimas Nietzschei: akys kaip aliuzija į garsiąją bedugnės
metaforą. Vokiečių filosofas iki 1883 m. užgimusios daktaro Basanavičiaus ir Gabrielos Eleonoros Mohl meilės
jau buvo išleidęs veikalus Tragedijos gimimas, arba Helenizmas ir pesimizmas, Žmogiška, pernelyg žmogiška ir
Linksmasis mokslas. Kaip matome, Nietzsche’s asmenybė, turėjusi didžiulę įtaką tuometinės Europos intelektualinių madų formavimuisi, tapo ne tik privalomai
skaitytinu autoriumi išsilavinusiam humanitarui, bet ir

tam tikra prasme subtilaus grožio kriterijumi, taikomu
Prahos inteligentų tarpasmeninių santykių plotmėje.
Gabriela pamilo daktarą sodria ir pasiaukojančia
meile, persmelkusia visą jos esybę. Meilė jos droviai
prigimčiai įkvėpė pasitikėjimo ir tiesumo. Pirmajame
savo laiške, kuriuo daktarui Basanavičiui, „Gerbiamui
draugui“, paskyrė rendez vous, koketiškai rašė: „Rytoj
[...] aš praeisiu po Jūsų langais viena, ir jeigu norite, galime išeiti iš tiesų ilgo, malonaus pasivaikščiojimo. Argi
aš ne šauni ir ne paklusni?“25 Netgi dienoraštį ji pradėjo
rašyti apimta šio sielos skambėjimą sukeliančio jausmo.
Ji tai nusako pirmosiomis savo išpažinimo eilutėmis:
„Jau seniai ketinau rašyti dienoraštį, bet šio sumanymo vis neįvykdydavau. Mano gyvenimas buvo pernelyg paprastas ir monotoniškas, kad būtų vertėję vargti
užrašinėjant kasdienius įvykius. Nes koks gi paprastai
būna jaunos merginos dienoraščio turinys? Meilė – štai
vienintelė dienoraščio verta tema, o jos iki šiol man ir
trūko“26. Dabar meilė tapo jos gyvenimo absoliutu.
Gabrielos intymus dienoraštis puikiai perteikia užgimusių jausmų plazdėjimą. Romantiškai merginos prigimčiai žymiai artimesnė buvo ne ryški saulės šviesa,
bet paslaptingas mėnulio švytėjimas. „Mane gali tiesiog
apžavėti gražiai paspalvintas debesėlis, paprasta gėlelė,
bet visų pirma – mano brangusis, mielasis mėnulis“27.
Ši personifikacija tarsi nusako mylinčios širdies idealą.
Būtent toks jai pasirodė Jonas Basanavičius: „jis – rimtas, mąslus, taurus vyras, visų vyrų geriausias, šalia
kurio mano būsimasis svainis ir visi kiti vyrai išnyksta
kaip ūkanos saulėje“28. Manytumėm, kad mėnulio metafora tiksliausiai apibrėžtų Basanavičiaus vietą Gab
rielos sieloje atsivėrusiame meilės skliaute. Santūrus ir
mąslus, orus ir giliamintiškas, kiek paslaptingas, iš tolimos šalies atvykęs daktaras skleidė tokią traukos jėgą,
kad Gabrielos gyvenimas tapo iš esmės priklausomas
nuo šio taip netikėtai suspindusio mėnulio „fazių“. Dienoraštis liudijo: „mano širdyje – Jis, mano Kilnusis, numylėtasis, įkūnytasis idealas“29. Mėnulis tapo Gabrielos
ir Jono meilės poetine vizija. Šioje vizijoje mėnesiena
buvo ne mirusiųjų namus nušviečianti blyški šviesa,
bet jų trapios meilės emanacija. Gabriela dienoraštyje
užsirašė: „Stovėdama vidinėje namo galerijoje, grožėjausi mėnuliu ir siunčiau jam bučinius; galbūt mano
Hanušas [taip ji vadino Joną Basanavičių] taip pat į jį
žvelgė tuo pačiu metu“30. Po poros dienų vėl nuskamVaidas Šeferis, op. cit., p. 28.
Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis, p. 121.
24
Jonas Basanavičius, op. cit., p. 89.
25
Gabrielos Eleonoros Mol laiškas Jonui Basanavičiui, 1883-12-07,
in: Mano Tėvynė – prie jo širdies, p. 151.
26
Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis, p. 49.
27
Ibid., p. 57.
28
Ibid.
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Ibid., p. 55.
30
Ibid., p. 107.
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bėjo mėnesienos sonata: „buvo nuostabiausias vakaras
su mėnesiena. Ilgesingai žvelgiau į mėnulį, galbūt manasis Hanušas jį irgi stebėjo tuo pačiu metu“31. Kitoje
vietoje ji atsidavė netikėtai užplūdusiam lengvo erotizmo impulsui: „Mėnulio spinduliais jis savajai Elei siunčiąs nesuskaitomų bučinių – mėnulio būta patikimo
pasiuntinio, nes kai naktį prabudau, blyškūs mėnulio
spinduliai plastėjo aplink mano lovą ir bučiavo mane“32.
Tokia pati mėnesienos semantika užlieja ir daktarui į
Vieną rašytą laišką: „O dabar aš viena su savo brangiuoju mėnuliu. Kai jis šypsosi man iš auštai, mano
krūtinę persmelkia saldus, alpulingas jausmas, aš prisimenu Tave, kuris toli, bet kurio kupina mano būtis“33.
Judviejų meilės dienos Prahoje – tai ištisas prieštaringiausių išgyvenimų verpetas, įtraukęs juos į svaiginančią, ligi tol niekada nepatirtą aistrų kelionę. Turbūt
nesuklysime pasakę, kad tai buvo laimingiausias jų
pradėto megzti bendro gyvenimo periodas. Ir šis perio
das emociškai buvo labai intensyvus, kupinas ir kartaus nusivylimo, ir deginančio pavydo, ir saldaus geismo. Netgi kiek stebina dviejų mylinčių žmonių būsenų
sinchronizacija, jų meilės „veidrodinė“ pradžia. Mat kanarėlė čiulbėjo ne tik Gabrielai. Jos dienoraštyje užrašyta: „Šiandien ir vakar mačiau jį tik pro langą: jis žaidė su kanarėle, o aš tam mažam kvailam paukšteliui
pavyduliavau“34. Bet abiejų įsimylėjėlių pasimatymai
nustelbdavo išsiskyrimų graužatį. Lietuvis gydytojas iš
Rusijos Jonas Basanavičius ir vokietė mokytoja iš Čekijos Gabriela Eleonora Mohl, klajodami po belle epoque
spindulių nutviekstą Habsburgų imperijos Prahą piešė
gražiausią savo gyvenimo atviruką. Gabrielos dienoraštyje iškylančios jų pasivaikščiojimų scenos vaizduotėje
sukuria žaismingą ir grakščią operetę: jiedu susitinka
Šv. Vaclovo aikštėje, suka į Filosofų taką, vaikštinėja
Kanalo parku, abudu vejasi vėjo nuo galvų nuplėštas
skrybėles, valgo saldainius, o po to labai saldžiai bučiuojasi. Naktinis bučinys kaip mėnesienos antspaudas. „Staiga atsidūriau jo glėbyje, jis prispaudė mane
prie širdies, pabučiavo ir paprašė, kad sakyčiau jam Tu.
[...] Ten, po spindinčiu žvaigždėtu dangumi, jis paprašė,
kad jam pasižadėčiau“35.
Tiesą sakant, tų dienų librete yra ir sužadėtinių kultūrinį smalsulį nusakančių įrašų. Antai 1884 m. per Tris
Karalius jiedu buvo nuvykę į Prahos Senamiesčio rotušę apžiūrėti neseniai nutapytą vieno žymiausių XIX a.
pabaigos čekų dailininko Vaclavo Brožiko paveikslą
Janas Husas Konstanco susirinkime, kurį Gabriela palydėjo tokiu įrašu: „Paveikslas nuostabus, ir buvo dvi-

gubai maloniau, nes galėjau jį apžiūrėti su juo“36. Kitą
kartą miesto teatre klausėsi Gaetano Donizetti operos
Lucrezia Borgia, kurios įspūdį Gabriela perteikė tokiais
žodžiais: „Teatras gražus, elektrinis apšvietimas jaukus, kėdės patogios. Jis buvo greta, puiki muzika pakerėjo mano klausą, Emilija Turola nuostabiai atliko
Lukrecijos Bordžijos vaidmenį, jaučiausi tartum gražiame sapne“37. Apie muzikos įtaigą Gabriela po mėnesio Basanavičiui į Vieną rašytame laiške išsakė tokius
emocingus žodžius: „Man muzika – nuostabus dalykas.
Ji – svaigulys, kerai, pasaulis, kuriame gyveni, kovoji,
ilsiesi, – skausmingos palaimos jūra, neaprėpiama ir begalinė kaip amžinybė“38. Namie Gabriela mėgo skaityti
daktaro Basanavičiaus dovanotą poeziją: „skaičiau Šilerį – tai man vėl priminė mylimąjį, juk tai jo dovana“39.
Tačiau sapno magiją ji patyrė ne tik teatro parteryje. Sapnas kaip keista ir bauginanti anapusinė tikrovė,
kaip realios mirties veidas, kaip tamsioji mėnulio pusė
bent keletą kartų išnyra iš Gabrielos dienoraščio puslapių. Vieną kartą ji rašo apie sapne regėtą didelę ir
tamsią bažnyčią, kur greta jos stovėjęs daktaras Basanavičius ir sesuo Camilla, o priešais – kunigas, ketinęs
Gabrielą ir daktarą Basanavičių sutuokti. „Man buvo
neapsakomai baugu. Kunigas čiupo man už rankos,
apvyniojo ją stula, aš netekau sąmonės ir susmukau“40.
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Vaclav Brožik. Janas Husas Konstanco Susirinkime. 1883. Drobė, aliejus. Iš: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav_Brozik_-_Hus.jpg

Kitą kartą Gabrielai sapnavosi, neva ji turinti susituokti su daktaru Basanavičiumi, bet sapne jo aiškiai nematanti. „Mano velionė mama ruošė man baltą kaip sniegas atlasinę suknelę su nuometu. Ant stalo gulėjo daug
juodų plunksnų. Aš vis imdavau po tris ir sakydavau,
kad jos atrodo kaip katafalką su angelais traukiančių
arklių pliumažai. Gražus sapnas!“41
Nors ir persmelkti pamėkliškos mirties nuojautų, onirinio pasaulio šešėlių, jos sapnai apie mylimąjį galiausiai virto šeimyninės biografijos puslapiu. Bet prieš tai
dar būta skausmingo išsiskyrimo. „Penktadienį, vasario 1 [d.], ryte priėjau prie lango ir pažvelgiau anapus
gatvės. Jo langai buvo plačiai atverti, o jo nebebuvo.
Pasijutau taip, tarsi širdis būtų nustojusi plakti, man
pasidarė taip baugu.“42
1884 m. vasario 1 d. daktaras Basanavičius išvyko
į Vieną. Iš tų metų nėra išlikusios jo užrašų knygelės,
todėl sunku tiksliau nustatyti daktaro maršrutą. Tačiau keletą jo darytų užrašų iš to meto kelionės galima
perskaityti itin gausiai užpildytoje 1883 m. knygelėje.

Vienas įrašas pažymėtas 1884 m. vasario 3 d. data:
„Joh. Pollizer, Brungasse 1 N“43. Veikiausiai tai buvo
naujasis Basanavičiaus adresas Habsburgų imperijos
sostinėje. Ši kelionė buvo susijusi su jį vis labiau į savo
gelmę traukiančios trakologijos studijomis: „čion atvažiavęs aš tęsiau varomąjį darbą bibliotekoje tolyn“44.
Darbas Habsburgų imperijos sostinės bibliotekose virto
vienu labai reikšmingu veikalu. Tai buvo studija Žirgas
ir vaikas, užbaigta „Vindobonėje (Viena), 20 d. vasario 1884“45.
Ši studija buvo skirta senovės Lietuvos žemės ženklo
vyties istorinėms ištakoms aptarti. Remdamasis lietuvių liaudies dainomis, istoriniais šaltiniais ir archeologiniais duomenimis, Basanavičius įrodinėjo žirgo su
raiteliu trakišką kilmę, siedamas ją su lietuvių genties
istorija. Anot jo, lietuvių protėviai, traukdamiesi iš Indijos į vakarus, atgabenę žirgus į trakų žemę, o po to
„žirgas Europoje insivaisino“46. Šioje studijoje Basanavičius iš esmės išdėstė bendrus savo būsimos trakologijos
teorijos apmatus. Jis ne tik paaiškino žodžio vytis eti-
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mologiją, bet ir sureikšmino patį ženklą, suteikdamas
jam heraldinę prasmę. Vytis tapo lietuvių tautos karinio genijaus išraiška. „Vytis, arba vaikas – taipo reik
tą lietuviškos žymės sidabrinį jotį raudoname lauke
vadinti, – išaiškino galybę lietuvių tautos vajauniškuose dalykuose, vajonėje.“47 Basanavičius, apeliuodamas
į „vistariškai arkeologiškus ištyrinėjimus“, tarsi bando
agrarinį lietuvio žemdirbio vaizdinį pakeisti istorijos
sankcionuotu lietuvio kariūno paveikslu. Studijos pradžioje, kalbėdamas apie raitelio atvaizdą Vilniuje ant
„Auštros bromo“, jis apgailestauja, jog šitas ženklas,
„lietuviškai vytis ir vaikymas vadinamas“, yra išlikęs
„ant šito tik bromo [...] sulig mūsų dienomis [...], skelbiantis mums apie pragaišusią tėvų mūsų kareivišką
garbę“48. Norėdamas „pragaišusią garbę“ atstatyti, daktaras imasi istorijos terapijos ir kaip pavyzdį pateikia
vergų sukilimo vado gladiatoriaus Spartako (beje, kilusio iš trakų giminės) atvejį: „žinoma, jog prieš vieną tų
lietuvių, vardu Spartoką, vadovu rymiškų vergų tapusį,
nemenkai drebėjo rymėnų galybė!“49 Tokią pačią kareivišką dvasią daktaras įžvelgia ir lietuvių liaudies dainose: „kariūmenėn visados lietuvis ant žirgo keliauja“50.
Parafrazuojant teksto autorių, galėtumėm sakyti: lietuvis – ne tik „laukų artojėlis“, bet ir „jaunas kareivėlis“.
Toks lietuviško būdo savybių transponavimas galimam
skaitytojui turėjo kelti pasitikėjimo jausmą ir bebaimį
ūpą, padėsiantį sunkioje genties kovoje už savo būvį.
Apie tai netiesiogiai byloja ir Basanavičiaus dedikacija,
skirta prieš keletą metų mirusiam tėvui: „A. a. Jurui
Basanavičiui pašvensta“51. Galime numanyti, kad daktaras, paminėdamas tėvo vardą, turėjo galvoje šv. Jurgio vaizdinį – Raitelį, kovojantį su Slibinu.
Ši nedidelė studija pasižymi istorinių ir kultūrinių
nuorodų, ženklinančių Basanavičiaus mitologinio mąstymo teritoriją, gausa. Visų pirma, Antikos pasaulis
daktaro dėka tampa neatsiejama lietuviškos istorijos
dalimi. Jis pripildytas „mūsų sentėvių“ dvasios. Antai
istoriko Tukidido, rašiusio graikiškai, „tėvas Olorius
lietuvis buvo ir mažą dalį Trakijos valdė“, o „rymėnų
dainius P. Ovidius Naso [...] buvo lietuviškos kalbos išsimokinęs ir lietuviškai tūlą kningą ailiomis parašęs“52.
Kalbėdamas apie Ovidijaus gyvenamą vietą, Basanavičius nurodo Tomitų pilį „netoli nog šios dienos Varnos Bulgarijoj“53. Visiškai tikėtina, jog ši poeto gyvenamosios vietos lokalizacija vėliau galėjo didesne dalimi
lemti ir paties daktaro apsisprendimą įsikurti Varnoje.

Greta jo mėgstamų ir dažnai cituojamų Antikos autorių
šioje studijoje jau atsiranda žymaus vokiečių gydytojo,
patologo ir Antropologijos, etnologijos ir senovės istorijos draugijos įkūrėjo Rudolfo Virchowo pavardė. Čia
aptinkame ir pastarojo bičiulį Heinrichą Schliemanną,
kurio kasinėjimus menamoje senosios Trojos vietoje Basanavičius atidžiai sekė. Schliemanno surinkta archeologinė medžiaga tam tikra prasme lėmė Basanavičiaus
lietuvių liaudies dainų interpretacinį pobūdį. Svarbią
vietą šiame pasakojime užima ir levai, kuriuos „sentėviai mūsų anos gadynės turėjo [...] tankiai medžiotie“54.
Galiausiai šioje studijoje regime stiprią lietuviškos heraldikos refleksiją, vėliau tapusia valstybingumo programos dalimi.
Tam pačiam Prahos–Vienos periodui (tiek idėjiškai,
tiek chronologiškai) priklausytų ir kita Basanavičiaus
studija, taip pat skirta lietuvių trakiškai kilmei pagrįsti – Žiponas bei žiponė ir auksingumas bei sidabringumas lietuviškų dainų. Sprendžiant iš prakalbos, šį etnologinį-folklorinį tekstą Basanavičius užbaigė 1884 m.
balandžio mėnesio pirmoje pusėje Budapešte55. Jis mini,
kad būdamas Vienoje, išgirdęs apie Pešte rengiamą
„auksadaildariškų daiktų parodą“ ir nutaręs ją aplankyti, „dar apsčiau lietuviškų (dakiškų) liekanų iš taip
gilios senovės apžvalgytie“56. Apie jo lankymąsi Budapešte liudija 1883 m. užrašų knygelėje pažymėtas traukinio Viena–Peštas išvykimo ir atvykimo laikas57.
Studija dedikuota dar vienam Jurui: „Aukštos garbės vyrui d-rui Jurui Sauerveinui, tikramui Lietuvos
bičiuliui“58. Šioje studijoje Basanavičius toliau plėtoja
trakologinę lietuvių genezės teoriją, ją grįsdamas lietuvių liaudies dainų pavyzdžiais. Prakalboje jis išdėsto
pamatinę tezę, jog „šios dienos lietuviai yra menka tik
liekana nog didžios ir galingos trakų tautos senovėje“59.
Basanavičių labiausiai jaudinantis klausimas buvo
toks: „iš kur ir kodėl mūsų dainose taip tankiai auksą
bei sidabrą minavota randame“60. Daktaras tarsi priešpastato turtingas lietuvių „prosenių“ žemes nūdienos
lietuvio vargingai buičiai. Dainos, kur minima „auksinės kamanos“, „aukso sijelės“, „sidabro lenciūgai“, „sidabro kibirėliai“ ir pan., yra lietuviškos Atlantidos atspindžiai: „kada atsirado tos dainos, lietuviai turėjo
būti labai turtingi žmonės ir turėjo apstingai aukso ir
sidabro“61. Šiame tekste įdomu pasekti Basanavičiaus
argumentavimo trajektoriją, kuri atskleidžia daktaro
loginio dėstymo viražus. Anksčiau jau buvo užsiminta

Ibid., p. 60.
Ibid., p. 53–54.
49
Ibid., p. 71.
50
Ibid., p. 54.
51
Ibid., p. 53.
52
Ibid., p. 64–65.
53
Ibid., p. 64.
54
Ibid., p. 68.
55
Jonas Basanavičius, „Žiponas bei žiponė ir auksingumas bei si-

dabringumas lietuviškų dainų“, in: Jonas Basanavičius, Raštai, t. 14,
kn. 1, p. 33.
56
Ibid., p. 49.
57
Jono Basanavičiaus 1883 m. užrašų knygelė, f. 2, b. 5.
58
Jonas Basanavičius, „Žiponas bei žiponė“, p. 32.
59
Ibid., p. 32–33.
60
Ibid., p. 33.
61
Ibid., p. 34.
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apie Schliemanno archeologinių kasinėjimų „naudą“
Basanavičiaus mitologiniam pasakojimui. Darbe apie
Žiponą bei žiponę tai gerai atskleidžia autoriaus atlikta mąstymo operacija, kurios metu jis Trojos atradėjo
medžiagą pateikė kaip senovės lietuviškų pilių įrodymo
faktą: „Paskutiniais metais griuvenose senovės lietuviškų pilių Mažojoj Azijoj ir Graikijoj atrasta tarp kitų
dalykų ir ano laiko lietuviškų „auksorių“ ir „liejikėlių“
puodai, kuriuose auksą, varį ir k. tirpinta, atrasta ir
parmos dėl nuliejimo peilių, aksčių ir kitų daiktų“62.
Kitaip tariant, jeigu iki tol apie senovės lietuvių turtingą Tėvynę buvo žinoma tik iš žodinės tradicijos ir
dainų, tai dabar mūsų protėvių žemės „auksingumą ir
sidabringumą“ galima įrodyti archeologiniais radiniais.
Vaizdžiai tariant, Basanavičius lietuvių liaudies dainas
pripildė Schliemanno surastu Trojos auksu ir sidabru.
„Pastarųjų metų ištyrinėjimai (kapuose, griuvenose pilių) atrastų žemėje auksinių, sidabrinių, žalvarinių ir
kitų daiktų, nog mūsų sentėvių [Mažojoj] Azijoj, Graikijoj, Trakijoj užsilikusių, aiškiai parodė, kaip dailūs buvo
darbai lietuviškų senovės kalvių, „sidabro liejikėlių“,
„auksorių“ ir puodžių“63. Kaip neatremiamą argumentą
Basanavičius pateikia Schliemanno teiginį: „Atrastus
todėl senovės lietuvių darbus Ilionoje akylai perveizdėjęs Schliemann‘as pripažinsta, (lietuviški) trajėnai
buvusi aukštai civilizuota tauta“64. Tad savaime suprantama, kad visi vokiečio archeologo mėgėjo atrastieji
auksiniai ir sidabriniai daiktai Basanavičiui yra senosios lietuviškos kultūros pėdsakai. Daugelis artefaktų
jam jau žinomi iš lietuviškų dainų: „auksiniai guzikai,
lietuviškose dainose dar šiandien minavojami“, Mikėnuose atrastos auksinės šukos, „kurias ir lietuviškose
dainose minavotas randame“65. Studiją daktaras užbaigia tvirtindamas, kad lietuvių dainų „auksingumas bei
sidabringumas“ turi realų istorinį pamatą66.
Ibid., p. 40.
Ibid., p. 41.
64
Ibid., p. 42.
65
Ibid., p. 44–45.
66
Ibid., p. 52.
67
Jonas Basanavičius, Mano gyvenimo kronika, p. 108.
62

63
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1884 m. pradžioje Vienos ir Budapešto bibliotekose
bei muziejuose protą mankštinęs ir intelektiniais žaidimais užsiiminėjęs Basanavičius nepamiršo ir širdies
reikalų. Daktaras jau buvo tvirtai apsisprendęs: Gab
riela Eleonora Mohl taps jo žmona. Jeigu apie daktaro
sielą užvaldžiusios meilės gelmę galime sužinoti tik iš
jo mylimosios dienoraščio, tai apie ketinimą susisaistyti
šeimyniniais saitais Basanavičius praneša savo gyvenimo kronikoje be jokių skrupulų: „o tuo tarpu vesti Ellę
užsimanius“67. Dar kartą grįžtant prie Basanavičiaus ir
Gabrielos dienoraščių puslapių norėtųsi pabrėžti emocinį disonansą tarp sausos, vaistų anotacijas primenančios daktaro kalbos ir jausmingų Gabrielos išsiliejimų.
Šeferis šias būsenas yra taikliai pavadinęs „stilistiniu
nuotoliu“68. Tačiau šią tekstologinę sąvoką tikrovėje pakeitė jų bendro gyvenimo tekstas. Nuotolis susitraukė į
pradinį išeities tašką. Gabriela apsisprendė. Savo laiške
ji prakilniai parašė: „Mano meilė Tau rimta ir gili, kūnu
ir siela esu Tavo, ir kaip aš didžiuojuosi priklausydama Tau, garbingam, rimtam vyrui!“69 Paskutinysis jos
dienoraščio įrašas labiau primena lemtingą gyvenimo
kelrodį: „Balandžio 11 [d.] – į Vieną“70. Iš Prahos į Vieną ji atvyko greituoju traukiniu71. Iš pradžių Gabrielą
geležinkelio stotyje pasitiko mylimasis Hanušas, o po
to jiedu abu Vienoje pasitiko Šv. Velykas. Prisikėlimo
varpai skelbė amžinosios meilės liturgiją. 1884 m. balandžio 15 d., „trečią Velykų šventės dieną“, Jonas Basanavičius ir Gabriela Eleonora Mohl, „atlikę vestuvių
formališkumus“, tapo vyru ir žmona72. Reikia pasakyti,
kad dėl šio akto Gabriela, išauklėta katalikiškų šeimos
tradicijų, atsisakė įsipareigojimo susituokti bažnyčioje. Basanavičius norėjo susituokti pagal civilines apeigas, ir Gabriela šiam jo norui pakluso. Ji nedvejodama
priėmė ir kitą daktaro pasiūlymą: vykti kartu su juo į
Bulgariją.
!
Vaidas Šeferis, op. cit., p. 38.
Gabrielos Eleonoros Mol laiškas Jonui Basanavičiui, 1884-02-02,
in: Mano Tėvynė – prie jo širdies, p. 159.
70
Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis, p. 147.
71
Jonas Basanavičius, op. cit., p. 115.
72
Ibid., p. 116.
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Prancūziškas greimo eskizas
Perkūną Liutkų (Uną) kalbina Sigita Trainauskienė

Kada ir kaip susipažinote su Algirdu Juliumi G
 reimu?
Greimas atvažiuodavo pas mus su savo šeima – ir su
[Ona] Greimiene1, ir su Ada Martinkus, jo įdukra, – iš
Egipto, kur jis profesoriavo Aleksandrijoje2. Pirmą kartą apsilankė 1955 m. ir išbuvo pusantro mėnesio. Ir jam
patiko, ir mums patiko, tad jis penkerius metus paeiliui
vis apsilankydavo. Kai po Egipto karo jis buvo perkeltas į Turkiją, Ankarą, vis tiek atvažiuodavo. Ir nieko,
būdavo labai linksma. Man buvo proga pakalbėti apie
rimtus dalykus, nes namie, žinai, iš pradžių buvau vaikiukas, o paskui – jaunas bachūras, kalbėdavau tik apie
kasdienius dalykus. O su Greimu teko kalbėti ne tiek
Šis pokalbis vyko 2017 m. balandžio pabaigoje Nicoje (Prancūzija), renkant medžiagą dokumentiniam filmui apie Algirdą
Julių Greimą. Su filmo režisieriumi Ryčiu Zemkausku aptardami filmo Cherchez Greimas koncepciją, nusprendėme ieškoti
ir mėginti prakalbinti artimai Greimą pažinojusius amžininkus.
Vienas tokių – Prancūzijoje gyvenantis tarpukario Lietuvos dip
lomato Antano Liutkaus sūnus Perkūnas (g. 1939), bičiulių vadinamas tiesiog Una. Gavusi jo kontaktus, parašiau laišką, prašydama interviu. „Su mielu noru, – atrašė man Una. – Bet gyvenu
Villefranche-sur-Mer.“ Šis mažas miestelis yra maždaug už dešimties kilometrų nuo Nicos, į kurią – laimingas sutapimas –
jau buvome suplanavę kelionę su vyru kitais tikslais maždaug
po mėnesio. Mano viltis, kad pavyks viską suderinti, paskutinę
akimirką buvo pakibusi ant plauko, kai Unai tą savaitgalį netikėtai teko išvykti į Paryžių, staiga mirus artimai bičiulei. Vis dėlto
neatlyžau – puikiai supratau, kad kitos progos jį pakalbinti gali
ir nebūti. Laimei, sutartu metu, likus vos kelioms valandoms iki
mūsų lėktuvo skrydžio į Vilnių, viešbučio vestibiulyje pasirodė
Una. „Pažinau iš nuotraukos“, – sveikinosi. Nekantravau, tačiau
žadėto interviu dar teko kiek palaukti. Pirma – mielas pasivaikščiojimas po Nicos senamiestį, lengvas užkandis, pokalbis apie
politiką ir kitką, paskui dar ilgai ieškojome tinkamo fono – ryškiai raudonos sienos, tipiškos šiam regionui, ir tylaus kampo,
kur galėtume netrukdomi padaryti vaizdo įrašą. Iš šio mūsų pokalbio tik keli fragmentai pateko į filmą. „Manau, turėtum visą šį
interviu publikuoti, kad liktų istorijai“, – galiausiai, baigus darbus, sakė man režisierius. Taigi taip ir darau – su didele padėka
Unai ir atsiprašymu, kad viskas taip ilgai užtruko.
Sigita Trainauskienė

naujasis židinys-aidai 2019 / 1

apie filosofiją, semiotiką, kiek apie gimnazijos mokslus,
apie istoriją.
Koks yra Jūsų ryškiausias prisiminimas apie Greimą?
Mano mamytė su juo buvo labai geri draugai, jie buvo
pažįstami nuo Grenoblio laikų3, dar prieš karą. Tėvai jo
prašė man padėti mokytis, kad siekčiau bakalaureato4,
nors man dar toli iki jo buvo. Greimas man uždavė dar-

Sigita Trainauskienė ir Perkūnas Liutkus (Una). 2017. Nica

bą – parašyti apie kelionę pas Jurgį Savickį. Puikiausiai
atsimenu, kaip rytojaus dieną paduodu jam darbą – dvi
valandas rašiau, bet mano rašinys buvo maždaug toks:
„Išvažiavo traukinys trečią valandą penkiolika minučių, po trijų minučių sustojo Beaulieu stoty ir t. t.“ Aš
per tris puslapius visas traukinio stotis išaiškinau, bet
tame rašinyje nebuvo jokio ūpo, jokios spalvos. Greimas
mane išmokė – tiksliau pasakius, ne išmokė, o tarsi
sudavė smūgį, kad reikia žiūrėti, reikia suprasti, kas
Ona Bagdonaitė – pirmoji Greimo žmona.
Greimas 1948 m. Sorbonos universitete apgynęs daktaro disertaciją, po to beveik dešimt metų dėstė Aleksandrijoje, Egipte.
3
Greimas tarpukariu Grenoblyje studijavo kalbotyrą.
4
Baccalauréat (pranc.) – bakalauro laipsnis, Prancūzijoje suteikiamas vidurinio išsilavinimo diplomas, suteikiantis teisę studijuoti universitete.
1
2
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slepiasi už daiktų, ir alsuoti – toks buvo mano pirmasis
mokslas su Greimu.
Ir vėliau Greimas man padėjo mokytis, be jo gal nebūčiau gimnazijos baigęs. Jis ne tiek man padėjo, kiek
pažadino manyje tą norą pažinti. Puikiausiai atsimenu
ir jo politines pažiūras, kaip prieš šešiasdešimt metų jis
aiškino labai sąžiningai, labai aiškiai, kodėl nereikia,
kad Europa būtų virš tautų. Reikia, kad tautos pastatytų Europą, ir kad būtų geriau gyventi, kad Europa yra
labai svarbus dalykas, bet nereikia jos administratorių,
kurie sakytų, kas gera, o kas negera. Ir kad taisyklių
būtų ne per daug.
Greimo semiotika yra prasmės ieškojimas. Kaip manote, iš kur tai kilo?
Jis puikiausiai kalbėjo vokiškai ir lietuviškai, aišku, ir
prancūziškai. O kai tu kalbi dažnai keliomis kalbomis,
supranti, kad kiekvienas daiktas turi skirtingą prasmę.
Semiotika yra tokia, sakyčiau, sens5 paieška, kai tu iš
to paties žodžio gali daug sužinoti, kiek tas žodis aprė-

pia, iš kur ateina supratimas. Ko gero, iš Greimo ir pats
perėmiau tą polinkį mokytis kalbų.
Jo disertacijos tema buvo apie Prancūzijos madą
1830 m. Kaip manote, kodėl toks pasirinkimas? Jis domėjosi mada? Estetika jam buvo svarbi?
Taip, domėjosi. Jis visą laiką rengdavosi, sakyčiau,
biednai, kaip gimnazijos profesorius – pilku švarku ir
jokių kitų spalvų. Bet aš atsimenu, skaičiau straipsnį,
kad jam mada buvo būdas įrodyti, kaip tu gali pakeisti
daiktus, pakeisti pilką gyvenimą, suteikti šviesos. Visos naujienos jam buvo labai įdomios – ir meno, ir kultūros, jis puikiausiai viską žinojo. Kai kas nors naujo
atsirasdavo, jam būdavo labai įdomu. Jis atplaukdavo į
Prancūziją vasarą laivu iš Turkijos arba iš Egipto su tokiomis didelėmis skryniomis. Jos būdavo pilnos chalvos,
guzikučių, visokių spalvotų drobių. Grįždamas išsiveždavo iš čia keliasdešimt romans policiers6, buvo tokia
geltonai juodos leidybos serija Gallimard Série Noire.
Mes eidavome į blusų turgų su dviem krepšiais: Greimas vis imdavo knygas ir dėdavo į krepšį. Ta mada, literatūra, tie romans policiers nėra kažkas ypatinga, bet
jis visada kaip tik iš tokių užmirštų ar mažai žinomų
žanrų, reiškinių išgaudavo visokiausių aiškinimų.
Ar apie lietuviškus mitus kalbėdavote?
Gal ne tiek kalbėjomės, kiek skaičiau. Apie Perkūną,
About God and...7 Mano mamytė atspausdino jo rank
raštį mašinėle. Nebeturiu jo dabar, gal yra kur nors
archyvuose. Jis rašė jau dėstydamas Poitiers universitete. Rašydavo rankraščius, o mamytė atspausdindavo
mašinėle ir paskui jam nusiųsdavo. Aišku, kad skaičiau, ypač kad mane pavadino Perkūnu – tikrai labai
įdomu buvo.
Man teko skaityti, kad jis apie Jūsų tėvelį Antaną
Liutkų rašė, jog jis yra vienas iš tokių tipų, žemaičių, su
kuriuo „gera buvoti“ – ne linksmintis, bet tyliai būti. Ar
jis buvo labiau tylenis, ar kompanijos žmogus?
Taip, tikrai, aš tik iš Greimo sužinojau, kad mano tėvas nebuvo kalbus. Pats irgi mažai kalbu. Labai gražus
straipsnis buvo parašytas Greimo, išleistas Amerikoje,
o paskui ir Lietuvoje – kad mano tėvas buvo tikras lietuvis. Nebeatsimenu visų detalių, bet tekstas buvo neilgas, sakyčiau, keturi puslapiai, tačiau jis tikrai labai
gražiai apibūdino mano tėvą.
O lietuvybės išsaugojimas ir Greimo santykis su TėvySens (pranc.) – prasmė, supratimas.
Detektyvai.
7
Algirdas Julius Greimas, Apie Dievus ir žmones: Lietuvių mitologijos
studijos, Chicago: A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1979.
5

Algirdas Julius Greimas, Ada Martinkus ir Mykolas Jurgis Drunga
Antano Liutkaus viloje „Villa America“. Villefranche, Prancūzija.
XX a. 6 dešimtmečio vidurys
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ne? Kaip Jūs įsivaizdavote, ar Lietuva kada nors vėl bus
laisva? Ar buvo svarbu lietuvybę išlaikyti?
Aš visada tikėjau, kad kas nors išeis, ypač kai susitikdavau su kitais lietuviais. Buvo Greimas, buvo ir kitų
menininkų, ir mes visi supratome, kad esame gyva Lietuvos dalis. Aš puikiausiai atsimenu, kad buvo net kilęs
skandalas. Kai aš buvau studentas Paryžiuje ir buvau
22–23 metų, Greimas parašė straipsnį, kuriame klausė: kas yra lietuviai? Ne tie, kurie sukūrė Lietuvą prieš
šimtą metų, bet tais laikais, kai Greimas rašė, kur buvo
tikri lietuviai? Jo atsakymas: jie buvo Lietuvoje. O mes
visi buvome gimę Prancūzijoje, Amerikoje, Vokietijoje,
taigi buvome net ne imigrantai, mes buvome niekur.
Mes ir dabar nesame prancūzai, nenorime būti prancūzais, o lietuviais tapome kalbos dėka. Aš manau, kad
tai yra labai svarbu. Be to, dar ir atsiminimai iš tėvukų,
kuriuos jie mums paliko. Tada aš greitai supratau, kad
lietuviai yra tie, kurie tuo laiku gyvena Lietuvoje. Taip
ir išėjo – pati Lietuva atsigavo, atsistojo ant kojų – ir
pradėjo eiti. Ir jau dvidešimt septyneri metai.

tuvos. Bet Lietuva ištrūko, gal net stebuklo dėka – tai
buvo taip staiga, taip stipru. O juk atsimeni, kad Vakarų Europa – ir Mitterandas, ir Kohlis – nelabai pritarė,
sakė: „Tik atsargiai, vaikai, nejudinkite meškos, mešką
pažadinsite – o ką paskui darysite, kai ji atsibus?“
Ar Greimas norėjo būti palaidotas Lietuvoje?
Jis visada apie tai kalbėjo, bet netikėjo, kad tai įmanoma. Kai jis mirė, dar viskas buvo juoda, nesimatė jokios
prošvaistės. Ta pati problema buvo ir laidojant skulptorių Antaną Mončį. Taip būna, kai miršti kaip emigrantas ar pabėgėlis. Sakyčiau, jie buvo pabėgėliai, ne
emigrantai. Bet aišku, jam Lietuva buvo labai svarbi.
Ar jis pasakojo ką nors iš savo pirmos kelionės į Vilnių, rodos, 1971 m.?
Ne, man niekad nepasitaikė proga apie tai kalbėtis.
Tiesa, žinau, kad buvo labai nustebintas rimto susitikimo su lietuviais universitete. Neprisimenu, kokias

Man teko skaityti Greimo laiškus Aleksandrai Kašubienei, tai iš jų galima pajusti nusivylimo nuotaikas ir
mokslu, ir tuo, kas dėjosi tuo metu Tėvynėje. Ar jis buvo
tam tikra prasme nusivylęs dėl to, kas vyko Lietuvoje po
Nepriklausomybės atkūrimo?
Problema ta, kad semiotika yra labai keista specia
lybė, tokia beveik sekta, galima sakyti. Lietuviams,
„rimtiems ponams“, kaip aš sakau, buvo neįdomu, ką
Greimas rašydavo apie semiotiką, – čia kalbu apie Stasį Lozoraitį ir kitus. Ar net Amerikoje – Greimas buvo
toks, kaip čia pasakius, ne tai, kad bzikavotas, bet linkęs į detales, o tai neva neturi nieko bendra su Lietuva ir lietuvybe. Manau, kad dėl to jis jautė šiokį tokį
nusivylimą, ypač kai pradėjo senti. Kas galėjo įsivaizduoti kokiais 1980 m., kad Lietuva atsistos ir atsigaus?
Nieks. Tai ir reiškia: tu lauki, lauki, sensti ir darai, ką
gali – rašai. Jis labai daug rašė. Nežinau, ar tas žinoma,
bet jis parašė keliasdešimt straipsnių Amerikos žurnalams. Ir visada ne tik apie lietuvybę kalbėjo, bet, kaip
čia pasakius, apie tikrus dalykus. Greimas padarė daug
daugiau negu visokie politikai iš emigracijos.
Greimas netgi buvo tokį manifestą surašęs, kaip reikia
kurti Lietuvos valstybę, sutelkti intelektualus.
Aš nežinau. Girdėjau apie tai, bet pats neskaičiau.
1991 m., po sausio įvykių, mes įsteigėme tokią draugiją,
pavadintą France-Lituanie. Jis buvo pirmininkas, aš –
sekretorius, Ugnė Karvelis – vicepirmininkė, dar buvo
Antano Mončio sūnus Jeanas-Cristophe‘as. Greimas
labai bijojo, kad sovietai gali grįžti, kad jie nepaleis Lie-
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Antano Liutkaus viloje „Villa America“. Stovi iš kairės Janina
Mikulskytė-Liutkienė, Algirdas Julius Greimas, sėdi iš kairės
Madeleine de Groef- Lanskoronskienė, Ona BagdonaitėGreimienė, Bronė Mėginaitė-Klimienė, Jadvyga ChodakauskaitėTūbelienė. Villefranche, Prancūzija. 1960. LCVA
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pavardes minėjo, bet jam buvo nuostabu, jog lietuviai
Lietuvoje buvo išlaikę lietuvybę. Tikrai.
Kaip manote, tarp prancūzų jis yra žinomas? Jeigu
dabar gatvėje paklaustume, ar žinotų?
Ne, gatvėje paklausk apie Jeaną Paulį Sartre‘ą, ir to
niekas nežinos. Bet kai Greimas mirė, Le Monde pasirodė straipsnis, – aš dar turiu keletą fotokopijų, – kad
mirė toks ir toks, išaiškintos visos jo tezės. Kitą mėnesį
Paryžiuje vyks didžiulis seminaras apie Greimą8. Semiotika yra tokia specialybė, kad patys studentai nežino,
kas ta semiotika. Universiteto studentai! Bet kai Prancūzijoje apsilankė Darius Kuolys, dar būdamas švietimo
ministru, mes suruošėme vakarienę. Aišku, pakviečiau
Ugnę Karvelis, Greimą, taip pat Lionelį Jospiną, kuris
tuo metu ėjo Prancūzijos švietimo ministro pareigas.
Šis atėjo su savo nauja simpatija, kuri kone apalpo, kai
pamatė Greimą – ji buvo filosofijos studentė, baigusi
agrégé de9, vadinasi, aukščiausius egzaminus išlaikiusi,
ir Greimas buvo vienas iš jos idole10. Taigi Greimą žino ne
tik semiotikai, bet ir tie, kurie šiaip mokosi, studijuoja.
Kaip jis jautėsi tarp Sorbonos profesorių?
Na, sakyčiau, jis turėjo ten savo prietelių, bičiulių,
su kuriais puikiausiai viskas eidavosi. Bet tarp tų pačių profesorių buvo žmonių, kurie skeptiškai žiūrėjo į
semiotiką. Atrodo, niekas tais laikais nevertino semiotikos kaip rimto mokslo.
Sorbonoje aš jį mačiau mažiau, o paskui jis greitai išsikraustė iš Paryžiaus, persikėlė į kaimą, iki kurio buvo
apie penkios valandos kelio, o tais laikais gal net daugiau. Ten apsigyveno jo nauja draugė Theresa11. Viskas
buvo gerai – tenai turėjo tikrą biblioteką, knygos sudėtos nuo žemės iki aukšto. Aš manau, kad Sorbonoje jis
nesijautė tarp savų – jis jautėsi geriau Ecole des Hautes
Études12. Ten studijos yra dar aukštesnės kokybės, mažiau studentų, mažiau profesorių, o ir tie patys ypatingi,
kiekvienas turėjo savo išsigalvojimą, savo bziką...
O būdamas šiame regione, Žydrajame krante? Čia atrodo toks rojus žemėje, bet tokia vieta skirta gal labiau
turtingiems žmonėms. Kaip jis jausdavosi čia?
Puikiai. Žinai, jis gyveno pas mus namie tais laikais,
kai apšvietimas elektra tebuvo mažos lempytės, o virtuvėje naudodavome dujas. Mes, kiekviena šeima, gamindavome sau valgį atskirai. Buvo toks savotiškas anų
laikų Airbnb. Jo draugas, irgi dirbęs Egipte dėstytoju,
8
2017 m. gegužės 30 d. – birželio 2 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, įvyko Tarptautinis kongresas Greimas šiandien: Struktūros ateitis:
semiotika, kalba, visuomenė.
9
Agrégé (pranc.) – Prancūzijoje suteikiamas mokslinis laipsnis.
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filosofijos profesorius Charlesas Singevinas atvažiuodavo su šeima. Visi susirinkdavome gerti kavos. Tai buvo
mano darbas paruošti kavą po pietų. Čia buvo tikras
kaimas – triušiai, vištos, ožka, nors beveik Nicos centre,
galima sakyti. Mes, būdavo, gerdavome rosé vyną, laikas nuo laiko, ypatingomis progomis – martini. Bet vyno
niekada netrūko. O turtingų žmonių nepažinojome, niekada nesilankėme pas juos vilose. Jiems mūsų pokalbiai apie semiotiką, ko gero, irgi būtų buvę neįdomūs.
Kaip manote, ar jis buvo laimingas žmogus? Ar pasiekė tai, ko norėjo?
Koks buvo kasdieniame gyvenime – aš negaliu pasakyti, bet jis buvo apsėstas darbo. Greimas buvo labai
sąžiningas, intelektualus, jam labai patikdavo rašyti
ir studijuoti, dirbti ir skaityti. Jis daug susirašinėjo su
savo kolegomis. Jo lietuviškus tekstus spausdindavo tik
Amerikos žurnalai. Kas juos skaitydavo – nežinau, bet tie
straipsniai visada būdavo su humoru, kad nebūtų sunkūs, kad būtų lengvai paskaitomi ir priverstų pamąstyti.
Koks buvo jo humoro jausmas?
Aš nežinau, kaip jis kalbėjo prancūziškai, nes namų
aplinkoje kalbėjomės tik lietuviškai. Jis turėjo tokį à
la anglišką humoro jausmą. Tai visiškai matosi iš jo
tekstų, kai skaitai jo straipsnius lietuviškai – jis taip ir
kalbėjo, visada taip sukdavo, tarsi žnaibydavo, kad atsibustų smegenys. Ne tiek dėl juoko, kiek dėl paerzinimo.
Ar galiu paklausti apie jo santykius su moterimis?
Nežinau, buvo labai diskretiškas. Arba slapukas. Nieko negaliu pasakyti. Tik žinau, kad jis visą laiką buvo
labai padorus žmogus. Toks labai elegantiškas, net buržua, galima sakyti. Jis mėgdavo kalbėtis su moterimis,
su mano mamyte jie visiškai atvirai kalbėdavo, drūtai,
laisvai, gal net daugiau negu su vyrais, nes Lietuvos vyrai, ir žemaičiai, ypač mano tėvas, yra nekalbūs. Ir nereikia kalbėti. Geras vyras – tai kai žvejoja, išgeria butelį ir grįžta. Ir baigta. O Greimui su moterimis tikrai
buvo malonu kalbėti. Kai atvažiuodavo tas profesorius
Singevinas, namuose būdavo trys moterys. Tai Greimas
visą laiką su jomis leisdavo. Buvo labai simpatiškas ir
visiems patikdavo. Ir visoms.
Jums jo trūksta?
Taip, visada. Kaip trūksta tėvų, taip ir Greimo.

!

Idole (pranc.) – stabas, dievaitis.
Theresa Mary Keane – antroji Greimo žmona.
12
École des Hautes Études en Sciences Sociales – aukštoji socialinių
mokslų mokykla Paryžiuje.
10
11
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Klasikų debatai: Aristotelis prieš
Platoną
2019 m. sausio 9 d. Valdovų rūmuose pagaliau įvyko valdovų
nuopelnus Vakarų ir pasaulio kultūrai, o Andrius Bielskis tą
vertas renginys – „Klasikų debatai: Aristotelis prieš Platoną“.
patį darė liaupsindamas Aristotelį. Adomėnas gerai jautė renVienas iš jo rengėjų yra mažai žinoma organizacija – Klasikų
ginio pusiau pramoginį žanrą, bet, kaip parodė balsavimas po
diskusijos, prarado aštuonis už Platoną įeinant balsavusiųjų
asociacija. Į Valdovų rūmus nuo rudens iš Akropolio atvežtas
Aristotelio biustas šią asociaciją išgarsino labiau negu bet kubalsus. Tuo tarpu Bielskis padidino Lietuvos aristotelininkų greris kitas įvykis. Sunku patikėti, kad į debatus atėjo beveik 300
tas. Renginio dalyviai pranešėjams uždavinėjo sunkius klausižmonių. Lengviau įsivaizduoti, kad pusė tūkstančio lietuvių
mus. Iš pradžių buvę pasyvūs, jie vėliau sukūrė tikrą intelektuasusirinktų į kačių ir šunų parodą ar Kalėdų eglutės uždegimą,
linę puotą.
NŽ-A redakcija nutarė publikuoti abiejų diskusijos dalyvių
tačiau 300 žmonių (daugiausia jaunų) diskusijoje apie Aristotelį
pagrindinių pranešimų tekstus. Tai akivaizdus spausdintos pub
ir Platoną – tai jau beveik stebuklas. Dabar niekas negali sakyti,
licistikos bandymas konkuruoti su internetinės erdvės privalukad šiais mokslo laikais nevyksta stebuklų. Kai kurie ekspertai
mais. Tie, kurie nori patirti nepakartojamą renginio atmosferą
po renginio sakė, kad lietuviams atsibodo greito maisto intelekir sužinoti tikslų Platono pergalės prieš Aristotelį rezultatą, gali
tualiniai restoranai. Norisi tuo tikėti, tačiau kol kas reikia neskusurinkti https://www.youtube.com/watch?v=l7g9gONTSMw.
bėti su apibendrinimais. Viena kregždė – dar ne pavasaris. Jeigu
Tačiau tie, kurie nori pasigilinti į Adomėno ir Bielskio argumenvienas Aristotelio biustas gali pakeisti dabartinę lietuvių kultūrą,
vadinasi, iš neūkiškumo, neatsakingumo ir Europos Sąjungos
tus, turi progą perskaityti apgalvotus ir suredaguotus tekstus.
bankininkų kamuojamos Graikijos reikia nutiesti platų antikinių
eksponatų vežimo į Vilnių kelią, o tai Lietuvai daug svarbiau
Alvydas Jokubaitis
negu graikiškos alyvuogės.
Renginys vyko pagal iš
britų perimtą formatą. Renginio svečiai įeidami į salę
balsavo už vieną iš filosofų, tuo parodydami savo
pradines simpatijas. Nežinia kodėl, lietuvių simpatijos linko į Platono pusę.
Aristoteliui nepadėjo nė
tai, kad Lietuvoje daug nuveikė šv. Tomo Akviniečio
šalininkai. Kadangi kiekvienas mokslininkas ir pozityvizmo filosofijos gerbėjas
yra aristotelininkas, Platono simpatikai turbūt norėjo
įrodyti, kad jiems labiau patinka filosofas, o ne pusiau
mokslininkas. Po pirminio
balsavimo įvyko diskusija.
Mantas Adomėnas susirinMantas Adomėnas, Alvydas Jokubaitis ir Andrius Bielskis. 2019-01-09. Orintos Gerikaitės nuotrauka
kusiems įrodinėjo Platono
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Platonas vs. Aristotelis
Mantas Adomėnas

Turbūt jūs iš manęs tikitės išgirsti garsųjį Whiteheado posakį, kad visa Vakarų filosofija yra tiktai Platono
dialogų išnašos. Ne! Jūs jo neišgirsite (nors jau išgirdote) – nes, viena vertus, tai neišpasakytai banalu, o kita
vertus, daugelis, išgirdę Whiteheado vardą, turėtumėte
gūžtelėti pečiais ir pasiteirauti: Who is he?
Verčiau pacituosiu Nietzschę – žmogų, kuris tikrai
nuoširdžiai nekentė ir Platono, ir Sokrato. Sokratas
pasirodo mums kaip pirmasis, kuris, minėto pažinimo
instinkto vedamas, galėjo ne tik gyventi, bet ir – o tai
yra kur kas svarbiau – eiti myriop; štai kodėl mirštančio Sokrato, kaip žmogaus, žinojimu ir argumentais
įveikusio mirties baimę, paveikslas tarsi virš mokslo
šventovės vartų kabantis herbo skydas, kiekvienam
primenantis mokslo paskirtį, būtent – daryti būtį suprantamą ir tuo ją pateisinti. [...] Kas suvoks tai, kaip
po Sokrato [...] filosofų mokyklos be paliovos atsiranda ir išnyksta tarsi viena paskui kitą besiritančios
bangos; kaip iki tol neišpranašauta mokslo troškimo
visuotinybė, apėmusi kone visą išsilavinusią visuomenę ir padariusi mokslą svarbiausiu kiekvieno kiek
gabesnio žmogaus uždaviniu, išplukdė jį į plačiuosius
vandenis, iš kurių niekas jo jau nebegalėjo išvyti; kaip
būtent toji visuotinybė apgaubė ištisą žemės rutulį
idėjų ir minčių tinklu [...], – kas įsivaizduos visa tai,
drauge ir tą milžinišką dabarties žinių piramidę, tas
Sokrato asmenyje negalės neįžvelgti vieno iš vadinamosios pasaulio istorijos posūkio ir centrinių taškų.
(Tragedijos gimimas, 15)
O Sokratas, kaip pats Nietzsche rašo, – „kas gi yra
platoniškasis Sokratas, jei ne prosthe Platōn opithen
te Platōn messē te Khimaira“ (Anapus gėrio ir blogio,
190) – „Iš priekio Platonas, iš galo Platonas, per cent
rą – Chimera“.

I
Lyginame filosofą su filosofu, tai ir pradėkime nuo
filosofijos.
Nepasakosiu apie tai, kas visiems gerai žinoma: kad
Platonas sukūrė savitą ontologiją – būties mokslą, savitą pažinimo teoriją, psichologiją ir estetiką, vėlyvame
veikale – Timajuje – pateikė visus Viduramžius įtakojusią kosmologiją, Sofiste ir Parmenide klojo pagrindus
logikai, kurios „išradimu“ Aristotelis taip didžiavosi,
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sukūrė literatūros teoriją – ir rašto kritiką – Faidre,
jau nekalbant apie politiką – politines idėjas, valstybės
teorijas, politinės santvarkos apmatus, kurie eina per
visus dialogus, ir ypač didingai pasirodo didžiajame
triptike: Valstybė, Valstybininkas, Įstatymai.
Svarbiau štai kas: Platonas įtvirtino esminį filosofijos pavidalą, savotišką filosofijos deep magic, filosofinio
mąstymo metastruktūrą, kurią aš įvardyčiau kaip penkias Platono lygtis. Tai kaip penkios teoremos, kurios
įtvirtina esmines lygybes ir nelygybes, atotrūkius, susvetimėjimus, atskirtis, kuriomis remiasi visa tolesnė
filosofija.
Pirmoji lygtis. Platono idėjų teorija – eidosai, idėjos,
pavidalai, formos (kaip juos beverstume) konceptualizuoja atotrūkį tarp tikrosios tikrovės, tikrovės pag
rindo, ir regimosios tikrovės. Ir tai yra esminė įžvalga,
kuri duoda pagrindą metafizikai: tikroji daiktų esmė
yra kažkur kitur, ji nėra pasiekiama juslėmis, ji yra pasiekiama mąstymu ir turi savo logiką, savo struktūrą,
kurios mūsų matoma tikrovė negali paneigti. Tai yra du
skirtingi dalykai, ir tiesa yra kažkur anapus – transcendentiška kasdienei patirčiai.
Jau prieš tai ikisokratiniai filosofai yra mėginę, tarsi
apgraibomis, įvardyti tą skirtį. Herakleitas kalbėjo apie
Logos, glūdintį kitapus daiktų, kuris aprėpia ir struktūruoja regimą tikrovę. Parmenidas skyrė „Būties kelią“
ir „mirtingųjų nuomones“. Tačiau tik Platonas suteikė
nuoseklų, konceptualų teorinį pavidalą tai atskirčiai, susvetimėjimui tarp tikrosios tikrovės esmės bei pagrindo
ir regimos tikrovės, ir paskesnė filosofija, netgi maištaudama, plaukė Platono laivo sukeltų bangų farvateryje.
Antroji lygtis. Ji susijusi su būties ir pažinimo tapatumu. Garsiajame Valstybės palyginime Platono Sokratas giliausią tikrovės pradą – gėrio eidos, gėrio pavidalą
arba idėją – prilygina Saulei.
Pasak Sokrato, „saulė matomiems dalykams suteikia
ne tik galią būti regimiems, bet ir gimimą, augimą ir
maistą. [...] Ir tie dalykai, kuriuos galima pažinti, iš gėrio gauna ne tik pažinumą, bet ir būtį“ (509b).
Kas čia yra nepaprastai svarbu? Ji nubrėžia esminę
filosofijos prielaidą, kad galutinė tikrovės priežastis yra
vienu metu ir tikrovės egzistavimo, būties, ir pažinumo
priežastis. Tai milžiniškas mąstymo žingsnis, sakantis,
kad tai, kas yra, yra fundamentaliai, iš esmės pažinu.
Kad pasaulis turi pažinią struktūrą. Be šito mąstymo
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žingsnio neįmanoma ne tik filosofija, bet ir mokslas,
taip pat ir dabartinis mokslas.
Trečioji lygtis. Tame pačiame Saulės prilyginime
glūdi ir dar viena esminė filosofinė Platono teorema: visos tikrovės pagrindas yra gėrio idėja. Tiek būties, tiek
pažinimo šaltinis yra gėris.
„Tai, kas dalykams, kuriuos galima pažinti, suteikia
tiesą, o tam, kuris pažįsta – pažinimo galią, ir laikyk gėrio idėja: žinojimo ir tiesos pažinumo priežastimi“ (508e).
Platonas giliausią tikrovės priežastį ir pagrindą įvardija kaip gėrį, „gėrio idėją“. Jeigu gėris yra tai, kas įgalina ir būtį, ir pažinimą, tai reiškia, kad būtis ir pažinimas turi moralinę dimensiją. Visata, jos sąranga nėra
vien beasmeniai, negailestingi atomai ir dalelės; pats
buvimo faktas yra gėrio manifestacija, o gilesnis tikrovės pažinimas atskleidžia pasaulyje gėrį – pasaulis pastatytas ant gėrio karkaso. Pats pažinimo procesas yra
artėjimas prie gėrio. Kitaip sakant, filosofija įgyja etinį
matmenį: žmogus, norėdamas pažinti tikrovę, dalyvauja moralinio tobulėjimo procese. Tikrovė nėra žmogui
svetima, neutrali, šalta ir abejinga struktūra – nothing
personal, just the way things are, arba one damn thing
after another – kaip kad dabartiniame moksliniame
mąstyme. Visata yra bendramatė, padaryta iš tos pačios medžiagos, kaip ir žmogaus pasaulis, žmogaus
moralinės kategorijos. Visata nėra kurčia žmogaus lūkesčiams ir baimėms; ji padaryta iš žmogaus svajonių
medžiagos. Pasaulis yra žmogaus pasaulis pačia savo
esme, sako Platonas. Galima su tuo ginčytis, galima
nesutikti, bet negalima paneigti šitos filosofinės vizijos
galingo humanistinio užtaiso.
Ketvirtoji lygtis yra apie politiką. Jai pristatyti reikalinga nedidelė digresija. Paskutiniame savo veikale,
Įstatymuose, Platonas pristato originalią mintį – kad
žmonės laikytųsi įstatymų, prieš kiekvieną įstatymą,
jo imperatyvią dalį, turi būti pridėta pratarmė – racionalūs argumentai, kurie paaiškina, kodėl yra gerai šio
įstatymo laikytis. Tuomet, jeigu nori pakeisti įstatymą,
turi pratarmės argumentus įveikti stipresniais argumentais.
Kuo toliau skaitai paskutinį Platono dialogą, tuo stip
rėja kruopščiai autoriaus kuriamas įspūdis, kad visas
tas kūrinys, kurį Platonas čia rašo, yra viena didelė
pratarmė apie tai, kodėl reikėtų laikytis tame dialoge
kuriamų įstatymų ir jais įtvirtinamos politinės sant
varkos. Taigi jeigu ateityje kas nors norės reformuoti jo
siūlomą geriausią įmanomą santvarką, reikės Platono
„pratarmėje“ pateiktus argumentus įveikti galingesniu
dialogu ir stipresniais argumentais.
Kitaip tariant, kova dėl politinės santvarkos perkeliama iš galios sferos į racionalaus argumento ir filosofinio
mąstymo plotmę.
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Jeigu politinė santvarka kuriama taip, kad kuo geriau
atitiktų žmogaus prigimtį ir leistų žmonėms būti maksimaliai laimingiems, tai Platono pasiūlytą santvarką
galima sukritikuoti tik filosofinėje plotmėje, pasiūlius
dar geresnį, dar labiau žmogaus prigimtį atitinkantį
valstybės sutvarkymą, dar tiksliau supratus žmogaus
prigimtį ir t. t. Nuo dabar politinę santvarką legitimuoja nebe brutali Realpolitik galia, bet filosofija.
Būtent taip reikia suprasti garsiąją Platono ištarą
apie filosofus-karalius:
Jei filosofai neims karaliauti miestuose arba tie, kurie
dabar vadinami karaliais ir valdovais, neims autentiškai ir pakankamai filosofuoti, ir jei šiedu dalyku –
politinė galia bei filosofija – nesupuls į daiktą, [...]
nuo blogio nebus atilsio nei miestams, nei, man regis,
žmonių giminei. (Rep. 473c–e)
Tai nereiškia, kaip iš istorijos puikiai žinome, kad po
Platono dingo politinė prievarta ir konfliktai. Bet tai
reiškė, kad politinė tvarka nebegalėjo likti akla, racionaliai savęs nepagrindžianti ir nepateisinanti.
Sakykim, jeigu platoniška ideali valstybė būtų sukurta – tai nereiškia, kad ta santvarka negali būti nuversta jėga. Tačiau ji išliks mąstančių žmonių mintyse ir
aspiracijose kaip idealas, prie kurio jie kiekviena pasitaikiusia proga stengsis priartėti. Galima jėga nugalėti
valstybę, bet idealas yra nenugalimas.
Racionalaus pateisinimo imperatyvas ne tik pagimdė
politinės filosofijos žanrą, bet ilgainiui, drįstu teigti, sukūrė ir prielaidas atsirasti demokratijai kaip žmogaus
prigimtį – prigimtinį žmogaus, kaip racionalios būtybės,
orumą – geriausiai atitinkančiai santvarkai.
Dar daugiau – poreikis racionaliai pagrįsti politinį
sprendimą, racionaliai ir etiškai pateisinti galią sukuria vidinį dinamizmą, vedantį į šiuolaikinę demokratiją, kurioje racionalus pagrindimas, racionali kritika ir
refleksija yra pačios politinės santvarkos neatskiriami
bruožai.
Penktoji lygtis. Paskutinė Platono lygtis aprašo pamatinę egzistencinę filosofo situaciją. Puotoje įkvėptai
aprašomas filosofas kaip philo-sophos, išminties mylėtojas – pakankamai gebantis regėti tiesą ir išmintį, kad
ją pamiltų, tačiau tiesa niekada netampa jo nuosavybe,
jis niekada netampa tiesos šeimininku ar valdovu, kad
nustotų jos geisti. Platono filosofas yra įtampoje, dinaminiame meilės santykyje su išmintimi – nuolat ieškantis ir nuolat nepasiekiantis galutinio tikslo.
Ne mistinis guru, viską žinantis, dalijantis išmintį
kaip išmaldą; ne nusivylęs pažinimu skeptikas (kaip
Gorgijo traktate: nieko nėra, jei yra, nepažinu, jei pažinu, nekomunikuojama); ne mokslininkas pozityvistas,
dedantis traktatą prie traktato kaip savotiškas tiesos
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santaupas taupkasėje; ne sofistas, už pinigus teikiantis
ekspertines paslaugas – bet gyvame egzistenciniame
santykyje su tiesa gyvenantis žmogus, kuriam, kaip
Sokrato pavyzdys parodė, tiesos ieškojimas svarbiau
net už gyvybę.
Taigi štai tos penkios lygtys: (I) atskirtis tarp tikrosios būties ir kasdienės patirties; (II) pažinimo ir būties
tapatybė; (III) gėris kaip giluminė būties ir pažinimo
struktūra; (IV) politikos racionalaus pateisinimo būtinybė; (V) filosofija kaip nesibaigiantis egzistencinis
judėjimas į tiesą.
Tuo būdu Platonas sukūrė ir apibrėžė bazines filosofijos žaidimo taisykles. Šitos penkios lygtys apibrėžė
Vakarų metafizikos pamatinę struktūrą. Gal Aristotelis
ir galėjo kai ką išmąstyti toliau ir tiksliau, bet jis žaidė
Platono nubraižytoje aikštelėje.

II
Antras aspektas – palyginkime šiuos filosofus kaip
rašytojus.
Pradedant kalba – kas skaitė Aristotelį graikiškai
(tikrai nepavydžiu), žino, kad jis nėra, švelniai tariant,
sakinio meistras. Jo pagrindinis party trick, taip sakant, yra pridėti neutrum artikelį to prie frazės, kuri
nieko neįtardama ramiai sau ėjo pro šalį, ir iš jos prievarta padaryti filosofinę sąvoką: to heneka tinos ti esti
(„tai, vardan ko kas nors yra“). Ir po to su ja konstruoti
sakinį, tarsi čia būtų normalus žodis.
Antikos autoriai užsimena, kad vadinamieji „egzoteriniai“, populiarūs publikavimui skirti Aristotelio veikalai – tokie kaip Protreptikas arba Apie filosofiją – pasižymėjo puikiu stiliumi. Deja, jie neišliko, taigi negalime
patikrinti.
Jeigu reikėtų dabar prisiminti ką nors, ką Aristotelis
pasakė, kas tai būtų? Aukso vidurys? Katharsis? Zōon
politikon? Zōon logon ekhon? Ir viskas.
O dabar palyginkime Platoną.
Pavyzdžiui, apie politikus, kurie ne siekia gėrio, bet
pataikauja miniai:
Jeigu kas, augindamas didelį ir stiprų žvėrį, ištirtų
visus jo instinkto diktuojamus judesius ir norus, žinotų, iš kurios pusės prie jo prieiti, kur jį paglostyti,
kada ir dėl ko jis būna piktas arba jaukus, kada kokiu
balsu šaukia ir kokį kito gyvūno balsą išgirdęs darosi
piktas ar ramus, o visa tai ilgai su juo bendraudamas
sužinojęs, vadintų šitai išmintimi ir, sudaręs vadovėlį, pradėtų jos mokyti; iš tikrųjų nežinodamas, kas to
žvėries pažiūrose ir noruose yra gražu ar bjauru, gera
ar bloga, teisinga ar neteisinga, ir apie visa tai spręsdamas tik pagal to žvėries nuomonę, vadintų gerais
tuos dalykus, kuriais jis džiaugiasi, o blogais tuos, kurie jį pykina. (Rep. 493a–c)
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Tai yra pats trumpiausias populizmo aprašymas –
bet kartu ir nepaprastai filosofiškai kietas. Aristotelis
iš to padarytų tris skyrius ir galiausiai neprisimintume
nieko. Čia viena kandidatė į prezidentus neseniai kalbėjo apie daugumos diktatūrą – štai jums minios diktatūros paveikslas.
Arba garsioji Olos alegorija, kurios dabar nepasakosiu – ji visiems žinoma tiek, kad tapo archetipiniu
vaizdiniu.
Platono įvaizdžiai įstringa į vaizduotę ir per visą Europos literatūros tėkmę ataidi iki šiol: filmas Matrix
yra turbūt viena geriausių šiuolaikinių Olos alegorijos
iliustracijų. Kažkaip negirdėjau, kad Aristotelio kūrybos motyvais būtų statomi Hollywoodo filmai.
Atlantida, literatūrinė legenda, tapusi neužmušamu simboliu, kuri pati viena pagimdė ištisas lentynas
utopijų, fantasy romanų ir sąmokslo teorijų. Juokingiausia, kad tą istorijos filosofijos teoriją, kuri glūdi už
Atlantidos, Platonas pasiskolino iš Aristotelio, bet ką
mes žinome apie Aristotelio indėlį? Kelias išblaškytas
citatas, pamesto dialogo fragmentus. Paėmęs tą pačią
medžiagą, Platonas iš jo padaro simbolį, dar ir dabar
kaitinantį vaizduotę.
Platonas nuolat eksperimentuoja su žanru ir literatūrine forma. Kažkada esu suskaičiavęs, kad du trečdalius Platono korpuso apimties sudaro unikalūs dialogai,
literatūriniai-filosofiniai eksperimentai, žanro ir turinio
inovacijos, neturinčios analogų ir paralelių kituose Platono veikaluose.
Ir visų drastiškiausias eksperimentas – filosofinio
dialogo forma, kur tiesos paieškos, dia-logiškas, bend
ruomeninis, nuolatinis ir niekad nesibaigiantis artėjimas prie tiesos yra įrašytas į pačią literatūrinio žanro
formą.
Biografai pasakoja, kad Platonas jaunystėje rašęs
tragedijas, tačiau, susipažinęs su Sokratu, jas sudegino.
Tai, kas gimė, yra šis tas didingiau – filosofinė tragedija, Sokrato gyvenimo ir mąstymo drama, sujungianti
tiek temų į vieningą mąstymo korpusą. Įsivaizduokite,
jeigu visos Shakespeare’o dramos būtų apie vieną personažą, skirtingus jo gyvenimo epizodus. Argi tai nenusibostų? Tačiau Platonas sugeba beveik (turiu pabrėžti – beveik) visą savo korpusą pašvęsti savo mokytojo
gyvenimui ir mąstymui, bet taip, kad tai drama, prie
kurios vis norisi grįžti ir grįžti.
Aš nesakau, kad Aristotelis neturi savo pakylėtų momentų – kai jis Nikomacho etikoje aprašo megalopsychos, didžiadvasį žmogų, arba Poetikoje rašo apie tragišką charakterį, arba aprašinėja Nejudamą judintoją
Metafizikoje. Tačiau tai veikiau retos saulės properšos
apniukusią žiemos dieną, kaip kad šiandien, – tuo tarpu skaitydamas Platoną nepaliaudamas kopi saulės
nutviekstom viršukalnėm.
Tik keletas filosofų istorijoje – Augustinas ir Kierke-
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gaardas, Nietzsche ir Camus – išvystė kažką bent iš
tolo panašaus į Platono aukščiausio kalibro filosofijos ir
aukščiausios prabos literatūros lydinį. Panašaus – bet
jam neprilygo.

III
Platonas ne tik giliai ir originaliai apmąsto kertines
filosofines temas – jis taip pat apmąsto mąstymo santykį su tikrove. Jis ne tik galvoja, kokia turėtų būti ideali valstybė, jis galvoja, kaip idealą įgyvendinti tikrovėje – kokios yra idealo patekimo į žmogiškąją tikrovę
sąlygos.
Platonas ne tik kuria filosofinius tekstus, bet apmąsto, kas nutinka tekstams, kai jie yra skaitomi ir interpretuojami, kaip išvengti nuolatinio jų „nuinterpretavimo“. Suprasdamas, kad jo raštai ir filosofinė mintis
po jo mirties tampa laiko grobiu, gali būti užmiršti ir
nuinterpretuoti į šoną, Platonas įsteigia bendruomenę,
kuri rūpinasi jo kūrinių perdavimu, interpretavimu,
komentavimu, panašiai kaip Bažnyčioje skaitomas, interpretuojamas ir perduodamas Šventasis Raštas. Platono Akademija gyvavo nuo 387 m. pr. Kr. iki 529 m.
(gerai, su pertrauka) – bet vis dėlto: virš 900 metų! Ir
neatsitiktinai Platonas yra pirmasis – ir labai ilgam

laikui, vienintelis – filosofas, kurio bene visi parašyti
kūriniai yra išlikę.
Baigti norėčiau šiais dalykais. Pirma, tai Platono
mąstymo gyvumas ir nebaigtinumas. Jisai, būdamas
aukščiausios prabos filosofas, labai aiškiai suvokia filosofijos ribas ir apmąsto, kur filosofija baigiasi ir kur
prasideda gyvenimas. Jis suvokia savo paties įžvalgų
ribotumą, jis mokosi iš Aristotelio – šiam Platoną sukritikavus, vėlyvuosiuose dialoguose jis perima Aristotelio
idėjas ir jas inkorporuoja, t. y. ieškojimo procesas Platonui niekada nesibaigia.

IV
Platonas turėjo nepaprastą humoro jausmą. Turiu
omenyje ne garsiąją Sokrato ironiją, o tiesiog komišką
gyslelę – skaitydamas jo dialogus, ypač graikiškai, dažnai negali susilaikyti nenusikvatojęs balsu.
Štai, pavyzdžiui, demokratinio miesto aprašymas
valstybėje – subtili, tačiau mūsų dienomis labai pranašiška parodija. Demokratinėje valstybėje
laisvė įsiskverbia į paskiras šeimas ir galų gale pasiekia
net gyvulius. [...] Pavyzdžiui, tėvas įpranta savo sūnų
laikyti sau lygiu ir ima bijotis vaikų, o sūnus lyginasi su

Aristotelio biustas, atvežtas iš Akropolio. Valdovų rūmai, Vilnius. 2019. Orintos Gerikaitės nuotrauka
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tėvu ir nejaučia pagarbos ir baimės savo gimdytojams,
nes nori būti laisvas, metekas (imigrantas) susilygina
su piliečiu, o pilietis – su meteku (imigrantu), taip pat
ir su svetimšaliu. [...] Be šitų, būna dar visokių mažesnių iškrypimų: mokytojas bijosi mokinių ir pataikauja
jiems, mokiniai nekreipia dėmesio į mokytoją ir auk
lėtoją. Apskritai jaunieji susilygina su vyresniaisiais
ir lenktyniauja su jais ir žodžiais, ir darbais, o seniai,
norėdami patikti jauniesiems, darosi linksmi ir žaismingi, mėgdžioja jaunuolius, kad neatrodytų niūrūs ir
valdingi. [...] Mes dar būtume užmiršę pasakyti, kokią
lygybę ir laisvę ten turi moterys, palyginti su vyrais, ir
vyrai, palyginti su moterimis. [...] Žmogui tarnaujantys gyvuliai šičia yra laisvesni negu kur kitur, tuo niekas nenorėtų tikėti, kas pats nėra matęs. Čia ir kalės,
kaip sako priežodis, yra panašios į savo šeimininkes,
arkliai ir asilai čia yra įpratę laisvai ir išdidžiai vaikščioti gatvėmis ir užkliudyti praeivį, jei šis nepasitraukia iš kelio. Visur čia pamatysi per daug laisvės. (Rep.
560d–563e passim)
Arba Gorgijuje Kaliklio antžmogis, superhedonistas,
nuolatinio vartojimo ir malonumų supermenas, – jį Sok

ratas prilygina paukštukui, kuris nesustodamas lesa ir
kakoja.
Žodžiu, Platonas yra ne tik filosofinės tragedijos, bet
ir filosofinės komedijos autorius. O šiame perdėto rimtumo pasaulyje tai neabejotinai labai svarbus argumentas.

V
Baigiant – Platonas yra vizionierius, jis įkvepia, jis
yra preskriptyvinis, ne deskriptyvinis mąstytojas. Tai
ir jo privalumas, ir bėda: sulaukė visokiausių sekėjų,
tačiau savo sekėjus ne visada gali pasirinkti.
Ir būtent tai leidžia skirstyti žmoniją į platonikus ir
aristotelininkus. Platonikai – idealistai, siekiantys pokyčių, besiveržiantys prie tobulybės. Aristotelininkai –
empirikai, stebintys pro šalį plaukiantį pasaulį. Tokie
„yra kaip yra“ žmonės. Tai nenustebčiau, jei lietuviams
būtų arčiau prie širdies Aristotelis.
Aišku, kad pasilipęs ant Platono pečių, jis galėjo šį tą
įžvelgti ir toliau. Tačiau kur jis būtų buvęs be tų plačių
Platono pečių?
Todėl siūlau balsuoti už Platoną!

Pagiriamasis žodis Aristoteliui
Andrius Bielskis

Aristotelis (384–322) buvo ir yra vienas didžiausių visų
laikų filosofinių genijų. Jo darbai padarė milžinišką
įtaką ne tik filosofijai, bet ir moderniems mokslams.
Charlesas Darwinas laiške Williamui Ogle yra teigęs,
kad gretinant Aristotelį su dviem jo „dievais“ – Carlu
Linnaeusu ir Georgesu Cuvier – šie viso labo yra lyg
mokinukai1. Skaičiuojama, kad Aristotelis parašė ne
mažiau kaip 200 filosofinių traktatų įvairiausiomis temomis, paskatinusių daugelio filosofijos ir mokslo disciplinų atsiradimą bei plėtrą.
Visų pirma, Aristotelis yra logikos – pirmiausia formaliosios logikos – pradininkas. Aristotelis ir jo mokiniai sukūrė tai, kas vėliau tapo atskira filosofijos
šaka – metafizika. Jo indėlis į etikos studijas, kurias
laikė politikos mokslo dalimi, taip pat milžiniškas. Aristotelis yra bent trijų reikšmingų traktatų – Nikomacho
etika, Eudemo etika ir Magna Moralia – idėjų autorius.
Jo veikalas Politika tapo tiek politinės teorijos, tiek ir
empirinių politinių studijų pavyzdžiu, padariusiu milžinišką įtaką visai politinės minties tradicijai. Beje, Aris-
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totelis, o ne Charles Montesquieu, konceptualizavo valdžių atskyrimo ir politinio balanso principus. Politikoje
teigiama ne tik tai, kad teisminė valdžia ir įstatymų
leidyba yra ir turi būti atskirtos, bet ir tai, jog stabiliausios politinės santvarkos yra mišrios, turinčios tiek
demokratinių, tiek oligarchinių ir monarchinių valdymo bruožų. Kartu Aristotelis pabrėžia, kad stabilumo
garantas valstybėse yra vidurinysis sluoksnis.
Aristotelis reikšmingai prisidėjo vystant psichologiją,
proto filosofiją, retorikos ir estetikos studijas. Jo indėlis į biologijos mokslą taip pat milžiniškas. Jis detaliai stebėjo ir aprašė daugybę augalų ir gyvūnų rūšių.
Aristotelio veikalas Fizika yra vienas reikšmingiausių
filosofinių traktatų apie kismą ir jo priežastis gamtoje.
Kartu tai yra bandymas paaiškinti, kas yra prigimtis –
physis, – kuri yra viena įdomiausių ir enigmatiškiausių
filosofinių sąvokų jo darbų korpuse.
1
Žr. Allan Gotthelf, „Darwin on Aristotle“, in: Journal of the History
of Biology, 1999, t. 33, p. 3.
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335 m. pr. Kr. grįžęs į Atėnus, Aristotelis įkūrė pirmąjį universitetą. Ne Platono Akademija, o Aristotelio
Likėjus turi būti laikomas pirmuoju Europos universitetu, vieta, kur vyko sistemiškos skirtingų disciplinų
studijos: biologijos, botanikos, matematikos, logikos,
psichologijos, etikos, filosofijos istorijos, politikos, ast
ronomijos, medicinos, meno ir kitų disciplinų. Legenda
teigia, kad Likėjuje – dar vadinamame Peripatetikų
mokykla – reikšminga dalis studijų vyko vaikščiojant,
diskutuojant, žodžiu.
Pirmą kartą paėmus skaityti Aristotelį, – tarkime,
Nikomacho etiką, Politiką ar juo labiau Metafiziką, – jo
tekstai gali nuvilti. Juos sunku palyginti su nuostabia
Platono dialogų proza, kuri pilna ironijos, gyva, ją malonu skaityti. Platono dialogai mus lengvai sugundo –
jie iš tikrųjų yra nuostabūs. Kaip tuomet būtų galima
paaiškinti tai, kad Ciceronas – žodžio ir retorikos meist
ras – yra pasakęs, kad jei Platono proza yra kaip sidabras, tai Aristotelio tekstai – lyg tekantis auksas? Vienas iš paaiškinimų yra tai, kad Ciceronas veikiausiai
skaitė ne tik tai, ką skaitome mes – Aristotelio „mokslinius“, ezoterinius traktatus (galimai paskaitų užrašus), – bet ir jo populiarius dialogus, skirtus platesnei
auditorijai, egzoterinius tekstus. Jie, deja, neišliko. Taigi lyginti Platoną ir Aristotelį šiuo požiūriu nelabai turime pagrindo. Vis dėlto jei tikėsime Ciceronu, Aristotelio
dialogai potencialiai buvo gražesni nei Platono.
Aristotelis, skirtingai nei Platonas, buvo realistas. Jo
ontologija – tai yra filosofinė disciplina apie būties pagrindus, apie tai, kas yra – buvo grįsta ne platonišku
idealizmu, t. y. įsitikinimu, kad tikrovės pagrindas yra
universalių Idėjų (eidos, eidoi) arba Formų pasaulis.
Aristotelis tikėjo, kad tikrovės pagrindas yra jusline patirtimi apčiuopiamos formos, kurias aptinkame konk
rečiuose fiziniuose ar biologiniuose pavidaluose. Taigi
Aristotelis neatskiria šiame pasaulyje egzistuojančių
daiktų ir kažkur anapus plevenančių jų formų. Aristoteliui būties pažinimas galimas pirmiausia per jusles.
Tad skirtingai nei Platonas, Aristotelis nemanė, kad
idėjos yra įgimtos, todėl pažinimas nėra prisiminimas,
jis nėra platoniškas mīmesis. Pažinimas yra galimas dėl
to, kad žmonės turi įgimtus gebėjimus. Iš juslumo kyla
atmintis, per atmintį susiformuoja patyrimas, o per patyrimą – tai, ką mes vadintume sukauptais faktais apie
pasaulį, – ateina pažinimas (episteme), kuris galimas
tik per logoi, per apibrėžimus ar principus, apčiuopiančius daiktų esmę (ousia)2.
Aristotelis taip pat nepervertino sauso teoretizavimo.
Jis manė, kad regimybės (phainómena) išsaugojimas
yra labai svarbus. Pažinimui stebėjimas yra būtinas,
J. L. Ackrill, Aristotelis, Vilnius: Pradai, 1994, p. 168.
Aristotelis, Politika, iš senosios graikų kalbos vertė Mindaugas
Strockis, Vilnius: Pradai, 1997, V, 1302a.
2

3
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lygiai kaip būtina patirtis, būtinas faktų surinkimas ir
susisteminimas. Geras to pavyzdys yra Politikoje aprašytos įvairiausios Graikijoje egzistavusių miestų-valstybių santvarkos. Gal dėl to ir santvarkų transformacijos,
skirtingai nei Platono Valstybėje, yra pateikiamos kur
kas realistiškiau ir šia prasme įtikinamiau. Anot Aristotelio, pagrindinė santvarkų pasikeitimo priežastis yra
ta, kad piliečiai, laikydami save lygiais ir manydami, jog
dėl to nusipelno būti traktuojami kaip lygūs, to nesulaukia (taip įsivyrauja demokratijos). Ir priešingai, tie,
kurie mano esą nelygūs, bet yra traktuojami kaip lygūs,
turėdami daugiau galios, nuverčia demokratus (taip įsigali oligarchija, turtingųjų valdžia)3. Platonas Valstybėje

Renginio „Klasikų debatai: Aristotelis prieš Platoną“ akimirkos.
2019-01-09. Orintos Gerikaitės nuotraukos

pateikia savo santvarkų degeneracijos teoriją. Anot jo, filosofų valdomą monarchiją (idealią santvarką) pakeičia
timokratija (garbingųjų/kilmingųjų valdžia), šią pakeičia oligarchija, oligarchiją pakeičia demokratija kaip viena iš blogiausių santvarkų. Įsivyravus demokratinei savivalei, iškyla tironas, kuris pakeičia demokratiją pačia
blogiausia santvarka – tironija. Prie Aristotelio politinės
teorijos dar grįšiu, bet verta klausti: ar tikrai valstybinių formų kaita visuomet vyksta jų blogėjimo linkme ir
kodėl yra ir gali būti tik viena gera politinė santvarka,
o ne kelios, kaip mano Aristotelis? Tad Aristotelio noras
likti prie faktų, prie regimybės, prie fenomenų ir juslinės
patirties šiandien, empirinių socialinių mokslų kontekste, labiau įtikina nei Platono idealizmas.
Dar vienas Aristotelio privalumas slypi jo filosofiniame metode. Visas Aristotelio tyrinėjamas disciplinas
vienijo filosofinis metodas, kuris daug vėliau buvo pavadintas teleologija. Žinoma, filosofinį tikslo (telos) akcentavimą aptinkame Platono dialoguose (pirmiausia
Fedone), tačiau būtent Aristotelis savaip ir labai originaliai pritaikė teleologiją įvairiose disciplinose – bio
logijoje, etikoje, politikoje, metafizikoje. Tad teleologiją aptinkame tokiuose jo veikaluose kaip Apie gyvūnų
generaciją, Apie gyvūnų dalis, Fizika, Metafizika, Ni-
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komacho etika, Politika, traktate Apie sielą ir kitur.
Pavyzdžiui, Fizikoje, taip pat ir Metafizikoje (joje, be
kita ko, klausiama, kas yra ousia, kas yra tikrovės pagrindas) Aristotelis pateikia keturių priežasčių (aitiai)
sampratą. Ji akcentuoja ne tiek gėrį ir grožį kaip galutinį visa ko tikslą, bet kalba apie tai, kad be tikslo, kaip
rūšinės formos aktualizacijos, neįmanoma paaiškinti,
kodėl skirtingos gyvos būtybės turi tokias formas, kokias turi. Kaip žinia, keturios priežastys (arba principai) yra: materialioji, veiksmingoji, formalioji ir tikslingoji. Materialioji atsako į klausimą, iš kokios medžiagos
sudaryta gyva būtybė ar dirbinys (stalas – iš medžio,
žmogus – iš kaulų, kraujo, raumenų ir kitų audinių).
Veiksmingoji atsako į klausimą, kas yra judintojas, kas
yra daikto ar gyvūno kūrėjas (tėvas ir motina yra kūdikio, o stalius – stalo atsiradimo priežastis). Formalioji atsako į klausimą, kokį pavidalą įgauna ir įgaus
gyvūnas ir dirbinys. Pavyzdžiui, stalo pavidalas yra
stalo forma, sugalvota staliaus kaip kūrėjo, o gyvūno
pavidalas yra jo konkreti forma, leidžianti gyventi šiai
gyvybės formai būdingą klestintį gyvenimą. Tikslingoji priežastis atsako į klausimą, kokia šio dirbinio arba
gyvūno galutinė paskirtis. Vėlgi, naudojant tą patį pavyzdį, stalo paskirtis yra mums patogiai juo naudotis
rašant, valgant ir panašiai, gyvūno – gyventi gerą gyvenimą, patenkinti savo poreikius, kurie yra numatyti ir
išplaukia iš šios konkrečios gyvybės formos; tokiu būdu
tikslas yra iki galo aktualizuoti visas būdingas gyvybines funkcijas. Žinoma, Aristotelio brėžiamos paralelės
tarp dirbinių ir gyvų būtybių, vertinant tai iš nūdienos

perspektyvos, dažnai skamba antropomorfiškai. Tačiau
kalbant apie Aristotelio etiką ir politiką, teleologija yra
itin reikšminga ir aktuali šiandien.
Su Aristotelio keturių priežasčių doktrina ir jo filosofiniu metodu susijusios ir tokios mums tebereikšmingos
sąvokos kaip hūlē, eidos, dunamis, energeia ir entelecheia arba materija (medžiaga), potencija (galimybė
arba galia), veikla ir tikslo įgyvendinimas (aktualizacija). Paprastai tariant, natūralių būtybių arba apskri-
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tai būties kismą Aristotelis paaiškina potencijos (galimybės) ir aktualizacijos (įgyvendinimo, realizavimo)
sąvokomis. Kiekviena gyva būtybė ar dirbinys turi sau
būdingą veiklą arba funkciją (ergon), kurios aktualizavimas ir praktikavimas yra jos vidinis tikslas (telos). Pavyzdžiui, kūdikis turi įgimtą galimybę tapti klestinčiu –
aktyvų gyvenimą gyvenančiu – suaugusiu žmogumi.
Žmogaus charakteringa veikla (arba funkcija, ergon),
išskirianti žmogų iš kitų gyvūnų tarpo, yra mąstymas.
Prie jo dar grįšiu.
Nesuklysiu teigdamas, kad šiandien mums aktualiausi yra būtent Aristotelio praktinės filosofijos darbai – Nikomacho etika (taip pat Eudemo etika ir Magna
Moralia, veikalai, kurie, deja, vis dar nėra išversti į lietuvių kalbą) ir Politika. XX a. viduryje prasideda Aristotelio praktinės filosofijos atgimimas. Būtent Aristotelio
(arba aristotelizmo), o ne Platono ir platonizmo atgimimas! Tiek kontinentinėje Europoje, tiek anglakalbiame
pasaulyje matome aristoteliškos praktinės filosofijos renesansą. Tokie reikšmingi filosofai kaip Elizabeth Anscombe, Martha Nussbaum, Philippa Foot, Alasdairas
MacIntyre‘as ir daugelis kitų grįžo prie Aristotelio kaip
filosofo, kuris kur kas geriau nei kiti modernūs filosofai
(Kantas, Hume‘as ar Nietzsche) gali padėti atsakyti į
filosofinius, etinius ir politinius šiandienos klausimus.
Praktinę filosofiją Aristotelis suprato kaip studijas,
nukreiptas į praxis, į veiklą. Jos tikslas yra apmąstymai apie etiškai informuotą politinį veikimą kartu, o šio
tikslas – telos – yra teisinga veikla (o ne tik pažinimas
kaip toks). Nekintamų reiškinių apmąstymas ir tiesa
apie juos yra teorinės filosofijos tikslas. Taigi politinės
teorijos – politikē – tikslas yra veikla. Tačiau pastaroji
Aristoteliui mažai ką bendro turėjo su poiesis, su gaminimu ir gamyba. Poiesis yra oikonomia (iš čia ekonomika) – namų ūkio valdymo meno – dalis. Gamybos sfera
nėra politikos kaip svarbiausio ir labiausiai architektoniško meno reikalas. Aristoteliui ekonominis gyvenimas privalo būti subordinuotas politiniam gyvenimui,
tai yra polio – miesto-valstybės – gerovei. Kartu oikonomia tikslas yra ne šiaip turto kaupimas dėl jo paties,
tai, ką Aristotelis vadino chrēmatistikē ir kapilikē. Šie
menai – turto kaupimas ir prekyba – yra beribiai. Jų
forma ir tikslas yra mainomoji vertė, o ne vartojamoji
vertė (konceptai, kuriuos būtent Aristotelis pirmasis
artikuliavo ir kurie tapo vėlesnės ekonominės teorijos
pagrindas). Oikonomia tikslas yra saikingas vartojimas, patenkinant konkrečius ir įvairialypius žmogiškus poreikius. Tokiu būdu Politikoje aptarta oikonomia
samprata padeda pagrindus alternatyviai suprastam
ekonominiam mąstymui. Aristotelis akcentuoja ne beribį mainomosios ir pridedamosios vertės generavimą,
skatinantį neribotą vartojimą ir su juo šiandien susijusią mums gresiančią ekologinę katastrofą, bet saiku,
solidarumo principais grįstą ir į žmogiškus poreikius
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orientuotą ūkinę veiklą. Tai yra tokią veiklą, kurios
centre yra visos politinės bendruomenės gerovė ir klestintis kolektyvinis gyvenimas.
Aristotelis nebrėžė griežtos skirties tarp etikos ir politikos. Nikomacho etika, svarbiausias Aristotelio moralės filosofijos traktatas, yra veikalo Politika neatsiejama dalis. Panašiai kaip Platonas, Aristotelis teigė,
kad klestinčios valstybės tikslas yra bendrasis gėris.
Tačiau, kaip minėta, Aristotelis nemanė, kad egzistuoja
tik viena gera politinė santvarka. Be to, jis nemanė, kad
valstybes turi valdyti filosofai. Aristoteliui svarbiausias
politinio valdymo (kartu ir savivaldumo) principas yra
aretē, kuri tradiciškai verčiama kaip dorybė, bet kur
kas tikslesnis vertimas yra (etinis) tobulumas. Taip
teigdamas Aristotelis, žinoma, sekė Sokrato ir Platono
pradėta ir plėtota etinių tyrinėjimų tradicija. Aristoteliui aretē reiškė išugdomą etinį tobulumą, pasireiškiantį
įvairiomis suformuotomis charakterio nuostatomis Be
išugdytų nuostatų (nuostatą Aristotelis vadino hexis)
aktyvus ir klestintis žmogaus gyvenimas nėra įmanomas. Aretē yra funkcionali, ji niekada nebuvo siejama ir
nereiškė tabu, universalių taisyklių laikymosi, taisyk
lių, kurios (kaip, tarkime, tai būdinga kantiškai etikai)
yra atsietos nuo konkrečių situacijų. Tokios aretai kaip
išmintis, drąsa, teisingumas, saikas padeda gyventi
klestinčius gyvenimus, padeda suformuluoti kilnius
tikslus, taip pat padeda juos pasiekti. Kartu Aristotelis daug kalba apie draugystę ir jos reikšmę politiniam
gyvenimui. Aretē leidžia išreikšti savo gebėjimus, padeda aktualizuoti mums būdingą ergon – charakteringą
veiklą, mąstymą bei juo grįstą individualų ir politinį
gyvenimą. Be to, etinis tobulumas padeda pataikyti į
aukso vidurį, pasirinkti tarp dviejų kraštutinumų. Nebūtina pažodžiui priimti Aristotelio teiginio, kad tik filosofinė kontempliacija suteikia žmogui laimę – eudaimonia – aukščiausią žmogiško gyvenimo tikslą. Tačiau
būtų kvaila neigti, kad galime gyventi laimingą gyvenimą, nemąstydami ar nesinaudodami savo racionaliomis galiomis.
Tad Aristotelio etikos sampratoje nėra nė lašo tuščio
moralizavimo. Etika yra funkcionali, ji yra naudinga
pirmiausia pačiam individui, kartu ir visai politinei
bendruomenei, tariant, kad jos piliečiai bent iš dalies
vadovaujasi šiais etinio tobulumo standartais.
Todėl ir geros santvarkos Aristoteliui gali būti kelios,
o ne viena. Toliau vyksta gyva akademinė diskusija
apie tai, kokią politinę santvarką Aristotelis laikė geriausia. Aš pats interpretuoju Politiką, ypač tas vietas,
kuriose aptariama gero žmogaus ir gero piliečio santykio problema, teigdamas, kad geriausia santvarka Aristotelis laikė politeia4.

Priminsiu, kad geras ir blogas politines santvarkas
Aristotelis skirstė pagal tai, ar valdantieji valdo pavaldinius, vadovaudamiesi bendruoju gėriu, ar trasimachišku tironijos principu: teisingumas yra tai, kas
naudinga stipresniajam (arba tiesiog tai, kas naudinga
tuomet valdžią turinčiam žmogui). Tokiu būdu Aristo-

4
Plačiau žr. Andrius Bielskis, „Pilietinė visuomenė ir valstybė klasikinėje politinėje mintyje“, in: Vaidutis Laurėnas et al. (sud.), Pilietinė

visuomenė ir politinė sistema, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidyk
la, 2006, p. 16–31.
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telis manė, kad yra trys geros ir trys blogos politinės
santvarkos. Gerosios – tai monarchija (ją valdo vienas
išmintingas karalius, siekdamas visų piliečių bendrojo gėrio), aristokratija (ją valdo gerų piliečių mažuma)
ir politeia (valdo visi piliečiai pakaitomis, siekdami
bendrojo gėrio); blogosios – tai tironija (ją valdo tironas, panašiai kaip namų ūkio vergus valdo despotas),
oligarchija (turtingųjų valdžia, siekianti patenkinti ir
užtikrinti tik turtingųjų, o ne visų piliečių interesus; ar
nūdienos liberalios demokratijos nėra Aristotelio aprašytos oligarchijos?) ir demokratija (kur, panašiai kaip
Platono valstybėje, valdo nuskurdusių savivale besivadovaujančių piliečių dauguma). Politeia yra geriausia
santvarka, nes suteikia šansą visiems arba daugumai
piliečių valdyti ir būti valdomiems pakaitomis ir taip
praktikuoti savo etinį tobulumą – pirmiausia praktinę
išmintį – siekiant bendrojo gėrio.
Tad apibendrindamas noriu darsyk pabrėžti tai, kas
svarbiausia. Aristotelis buvo filosofinis genijus, įkūręs pirmąjį Europos universitetą, jis padėjo pamatus
skirtingų mokslo disciplinų plėtrai, padarė milžinišką
įtaką visai vėlesnei Europos filosofijai. Tomas Akvinietis – dar vienas filosofinis genijus, gebėjęs vienu metu
diktuoti kelis filosofinius traktatus, laikė Aristotelį didžiausiu visų laikų filosofu, Filosofu iš didžiosios raidės.
Be to, Aristotelis, o ne Platonas, XX a. paskatino daugialypį ir labai įdomų dorybių etikos filosofinį atgimimą.
Tad kviečiu jus, mielus klausytojus ir kolegas, esančius
nuostabaus Aristotelio biusto iš Akropolio kaimynystėje, balsuoti už Aristotelį!
!
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Slaptieji Vilniaus klubo užrašai

Nemenčinės plente
Ramūnas Terleckas

Naujajame Židinyje-Aiduose su pasimėgavimu skaičiau
Juliaus Sasnausko reminiscencijas apie Jo Vilnių. Vis
pagalvoju, ar Julius, tuomet paaugęs paauglys, kartu
su Andriumi Tučkumi, Vytautu Bogušiu išlipę iš 17
maršruto autobuso „Svajonių“ stotelėje ir artėdami prie
mūsų namų Nemenčinės plente, suvokdavo, kad kerta
ribą tarp miesto ir priemiesčio. Vos už kokių 50 metrų
nuo stotelės buvo kelio ženklas, pranešantis apie Vilniaus miesto pabaigą. Vėliau jis nukeliavo tolyn Nemenčinės kryptimi, net nebežinau, kur dabar springsta
automobilių išmetamomis dujomis. Miestas pamažu,
bet nenumaldomai (naujais namais su turtingais dėdėmis bei tetomis iš gražių mašinų, lygaus asfalto venomis, užeigomis ir parduotuvėmis) ropoja per kadaise
šviesų pušyną, vis mažiau vietos palieka medžiams ir
tose vietose stovėjusiems medinukams. Jų dar yra, bet
dabar jie atrodo lyg kažkokie svetimkūniai, o ne auto
chtonai, lyg sakytų, kad prestižiniu tapusiame rajone
kažkas nesutaria dėl laidotuvių kainos: buvo toks metas, kai neturtingi „plentiečiai“ manė savo sklypus brangiai parduosią už milijonus laukinio kapitalizmo metu
praturtėjusiesiems. Dalis pardavė, dalis – liko (buvo ir
žmogžudysčių, ir apgavysčių, ir sklypą iškeitusių į kelias paletes degtinės bei iškeliavusių gyventi Didžiasalin), todėl šio plento architektūrinė eklektika šiek tiek
primena kaukazietiškos virtuvės restoranų interjerą.
Mano žvilgsniui čia sunkiai prigyja naujieji mūrai, jie
lyg kažkokie fortai, aukštomis tvoromis besiginantys
nuo aplinkos. Spėju, kad viduj verda gyvenimas, bet tik
spėju, nes pro tvorų dantis jis neprasprūsta, todėl kažkada čia buvusios bendruomenės su savo trūkumais ir
privalumais, su apkalbomis, pasišaipymais, talkomis,
su privalomais lankyti pagrabais ir kelio užtvėrimu vestuves keliant, nebėra. Gal ir nereikia, gal ir negali būti,
bet, prisimenant vaikystę, Nemenčinės plentas aštuntame devintame praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo
margas, įdomus ir keistas, bent jau vaiko akimis. Beje,
ir miškas čia tuomet buvo kitoks – švarus pušynas, lapuočiai pradėjo plėstis ir šešėlius didesnius mesti gal
prieš 30 metų. Mano tėvas turėjo aistrą medžius persodinti, vis tempė klevus miške suradęs ir neva alėją iš jų
kūrė, bet greičiausiai ne jis, o klimato kaita lėmė, kad
pušys ėmė džiūti, šermukšniams su klevais daugiau
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laisvės atiduodamos, o gal tvoromis apsitvėrus, nebėra
reikalo mišką valyti. Gal klaidą padarė ir bobutė (niekaip kitaip jos nevadinau) Uršulė, kuriai žento pomėgis
sodinti egles (spėju, kad jos buvo siejamos su mirtimi)
nepatiko. Tėvas sodindavo, o bobutė verdančiu vandeniu vėliau laistydavo, eglės neprigijo…
Miškas, medžiai – pirmoji mintis, kai manęs kas nors
paklausia apie vaikystėje supusią aplinką. Sovietų okupacijos metais beveik viskas buvo deficitas, o miško
gėrybės – galimybė taupyti ir paįvairinti racioną. Turėjom du hamakus, vieną panašų į dabartinius, su medinėmis lystvelėmis galuose, bobutė man sakė, kad iš
lenkų pirko ar lenkai paliko (iki šiol nežinau, ką tai
reiškia), o kitą mama pasiuvo užlenkusi storesnės paklodės kraštus ir per juos virvę prakišusi. Turėdama
laisvesnę popietę (mama dėstė Buhalterijos technikume, turbūt taip vadinosi ta mokykla), imdavo mane ir
nelenkišką hamaką ir skubėdavo į mišką mėlynių ar žemuogių rinkti. Supantis ir žiūrint į linguojančias pušų
viršūnes, miegas ateidavo greitai, o kol miegodavau,
mama kartais suspėdavo kibirą uogų pririnkti. Paskui sukdavo galvą, ar namie yra pakankamai cukraus,
nes iki parduotuvės beveik kilometras, o ir cukraus ne
visada joje yra. Beje, visiems buvo žinoma, kad „bjauriosios“ pardavėjos šalia cukraus maišų stato kibirą
vandens, kad cukrus drėgmę sugertų, būtų sunkesnis
ir taip parduotuvės darbuotojos neva sau vos ne antrą
atlyginimą „susikombinuoja“. Nežinau, kaip su tuo cuk
rumi, bet tuomet visi „kombinavo“, o kaimynai vienas
su kitu dalindavosi patirtimi, kuri pardavėja nesąžininga, kuri svarstykles „koreguoja“, kuri įžūliai grąžą
nusuka. Šiandien man atrodo, kad tuomet „septintojo“
Nemenčinės plento kilometro gyventojai manė, jog arčiau Vilniaus centro gyvenantys žmonės yra šviesesni,
o į Nemenčinės pusę telkiasi sukčiai lenkai, todėl atidžiai sekdavo, kokio storio auksinėmis grandinėlėmis
dabindavosi pardavėjos iš Karačiūnų. Tokią loginę seką
iš dalies griaudavo vasaromis veikiančio alubario vadovas bei pilstytojas. Jis atkeliaudavo iš miesto, bet visi
žinojo, kad jei nespėsi paskui sunkvežimiu atvežamą
statinę, po kelių valandų aluje vandens kiekis tik didės,
o po dviejų dienų alus nuo vandens skirsis tik spalva.
Kai stambų sidabrinį žiedą po sezono pakeitė auksinis
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ir storesnė grandinėlė ant kaklo, niekas nesistebėjo,
bet už nugaros apkalbėdavo, kad pelningą vietą mulkis gavo. Alubaris buvo lyg prielipa prie žiemą į medinį
namą su krosnimi atsikraustančios parduotuvės, vasarą ten veikdavo taros priėmimo punktas. Tempdavome
į jį pakrūmėse surinktus butelius ir už juos gautas kapeikas keisdavome į saldainius ar limonadą. Alubaris
mums buvo pavojinga zona, nes atvažiuodavo miestiečių, užeidavo studentų, rinkosi ir vietiniai iš medinukų.
Alus, kad ir skiestas, bet svaigino, ypač iš po užančio
degtinėle pagardintas. Triukšmo ir keiksmų buvo visada, o kartą per savaitę kažkam dantis praretindavo. Jei
mušeikos santykius aiškindavosi lauke, ilgai aptarinėdavome kovos technikos subtilybes. Agresija baugino,
stengėmės laikytis atokiau, bet veiksmas traukė, todėl
kartais valandų valandas trindavomės netoliese laukdami, kada koks tuometinis Čakas Norisas iškarš kailį
kitam herojui. Vienas nuolatinis lankytojas atvažiuodavo arkliu kinkytu vežimu. Kelis bokalus išmaukęs,
duodavo ir savo augintiniui paskanauti. Pirmą kartą
tai pamatęs, pažadėjau sau, kad niekada šioje įstaigoje
nieko negersiu iš bokalo, nes rudi arklio dantys estetinio džiaugsmo nekėlė.
Daugiau gyvybės būdavo vasarą, nes atsidarydavo
dvi pionierių stovyklos. Viena priklausė Vidaus reikalų
ministerijai – „Dzeržinskietis“. Ji buvo įsikūrusi lenkų
okupacijos laikais statytuose vasarnamiuose. Jie, kaip
ir dauguma Nemenčinės plento medinių namų, buvo

dviejų aukštų. Stovykloje didesni nei kur kitur – galbūt
čia kažkada buvo turtingesnių miestiečių vasaros rezidencijos. Mano vaikystės metais visus dviaukščius namus siejo keli bruožai – jie buvo padalinti į du, kai kur
net į šešis butus, todėl „daugiabučių“ dvasios: draugysčių ir pasišaipymų, kartais net piktumų, netrūkdavo,
galbūt ir todėl, kad juose gyvendavo įvairiausių socialinių sluoksnių, įvairių tautybių šeimos ar viengungiai.
Pastarieji susilaukdavo ypatingo dėmesio, kodėl nevedęs/netekėjusi, juos atidžiau sekdavo kaimynų akys:
kada parėjo, kada neparėjo, su kuo, ar nesvirduliavo?
Namai buvo šildomi krosnimis, o kuras, kaip ir visa
kita, buvo deficitas. Nori geresnių malkų – eigulį patepk, nori akmens anglies, o ne dulkių – duok kelis rub
lius traktoristui anglies bazėje.
Šaltuoju metu dalis butų skendėjo vienatvėje ir atkusdavo tik prasidėjus vasaros atostogoms, mat atvažiuodavo „dačnikai“. Daugiausia žydai, kurie vertino
tyrą pušyno orą ir ramybę. Vieni jų, man nežinomais
keliais, turėjo kažkokią nuosavybės teisę į butus medinukuose, todėl atostogas leisdavo vis tose pačiose vietose, o kiti ieškodavo, kur galėtų išsinuomoti kambarį
ar butą. Kelis kartus ir mes prie kuklių mamos pajamų
prisidurdavome du kambarėlius ir verandą užleisdami tyro oro pasiilgusiai žydų šeimai. Jos galva griežė
smuiku orkestre (pamatę jį televizoriaus ekrane, su
pasididžiavimu šaukdavome: „Mūsiškis“). Smuikininko tėvas po kiemą mėgo vaikščioti vienais šortais, kad

Antanas Terleckas su šeima ir šeimos draugais. Nemenčinės plentas 68. Vilnius. 1964
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kūnas daugiau saulės spindulių gautų, ir mus, vaikus,
stulbindavo itin tankiai apžėlusia nugara.
Ši šeima migruodavo iš vienų namų į kitus, mūsų
medinuke praleido gal tris vasaras. O į draugo Vyto
kiemą ir antrajį aukštą „dačnikai“ – seneliai, tėvai ir
du sūnūs – gerą dešimtmetį atkeliaudavo lyg šveicariško laikrodžio krumpliaračių sukamos rodyklės: birželio 1 d. būdavo atrakinamos antrojo aukšto durys,
o rugpjūčio 31 d. užsitrenkdavo iki kitų metų birželio.
Jų atostogos mano akiratį, kuriame tilpo lietuviški, lenkiški, rusiški garsai, praplėtė visiškai nesuprantamos
kalbos skambesiu ir jau užmirštais brolių vardais. Iki
tol nebuvau tokių girdėjęs, kaip ir nežinojau, kas yra
apipjaustymas ir realiai nepamatęs jo pasekmių. Būdavo, kad sustojame prie dilgėlių kariaunos ir bandome ją
sunaikinti šlapimo srove. Kariauju ir matau, kad mūsų
ginklai vizualiai skiriasi baigiamuoju štrichu. Vardai
išsitrynė, aidu ataidi lyg Alikas ir Valikas. Artimais
draugais netapome, bendraudavome rusiškai, kartais
pasimatuodavome pašaipomis ir raumenimis, bet smarkiai nesipykome ir nekantriai laukdavome, kada birželio 1-ąją durys į antrąjį aukštą atsivers. Jas ir patys su
Vytu rudenį atrakindavome (tėvai turėjo raktą) ir tyliai
užlipę laiptais dairydavomės po paliktus žiemai daiktus, bandydami nuspėti, kur kas miegojo, kur valgė,
kur šachmatais žaidė, pro kurį langą cigarečių pelenus
kratė. Smalsumas maišydavosi su baime, nes paslapčia
brovėmės į mums nepriklausančią erdvę. Daug baisiau
būdavo slampinėti po „namą vaiduoklį“. Jis dunksojo visai šalia plento, gūdus šimtamečių eglių pavėsyje
užvertomis langinėmis. Gal kelias vasaras ten kažkas
ir vasarojo, bet ne ilgiau nei kelias dienas. Šiurpas po
nugarą keliaudavo, kai nežinia kaip atšaudavome duris
ir degtukais pasišviesdami tyrinėjome drėgnus kambarius. Juose nebuvo nieko – tik tuštuma ir išsigandusių
vaikų širdžių plakimas. Buvome girdėję tėvus pasakojant, kad kažkada tame name pasikorė vyras, o jo dvasia nerado ramybės, todėl naktimis vaidenasi. Beje, net
laukinės privatizacijos laikais niekas to namo nelietė,
vos prieš kelerius metus buvo nugriautas, bet iki šiol
sklypas šalia „Ežerėlių“ sustojimo naujo gyventojo nesulaukia. Galbūt dar vaidenasi...
Visgi didžiausiu išbandymu tapdavo kelionės su bobute Uršule per plentą pas aklą moteriškę Dragūnienę.
Ji, kaip ir dalis Nemenčinės gyventojų, karo metu nepa-
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sitraukė iš Vilniaus, todėl buvo didoko namo savininkė.
Ketvirtadalyje pati gyveno, kitame laiką leido jos sūnus,
Dragūnioku vadintas (viengungis, anot apkalbų, tyliai
mėgęs stikliuką prie lūpų priglausti), o dar pusę namo
nuomojo dviem šeimoms.
Iki šiol nesuprantu, kas siejo bobutę ir aklą moterį,
kuri man buvo tikros raganos, kad ir geros, pavyzdys.
Nei iš šio, nei iš to Uršulė kurį nors rytą truputėlį atsidusdama tardavo: „Reikia aplankyti Dragūnienę“.
Vengdavau tokių „lankymų“, bet gal iki kokių septynerių metų manęs vieno namuose nepalikdavo. Tėvas,
jei nesėdėdavo kalėjime, veiklos rasdavo mieste, mama
dirbo, sesuo Vilija mokslus krimto universitete, brolis
Gintautas – kovojo su auklėtoja 22-oje vidurinėje.
Dragūnienės kambaryje visada tvyrojo prieblanda –
aklam žmogui šviesos nereikia. Kad ir nematanti, Dragūnienė sugebėdavo savo erdvėje palaikyti tvarką ir
švarą, o nuo jos pačios dvelkė valdingumu, lenkišku
„honoru“ ir kažkokia racionaliai nepaaiškinama galia.
Praleisdavome kelias valandas, kurios man būdavo tik
ra kančia, nes baimė neleisdavo net nulipti nuo taburetės, o paskui tylėdami grįždavome. Kartą išsigandau
per anksti namo grįžusio kaimyno, kuris buvo kietas it
titnagas ir nemėgdavo, kad aš draugauju su jo dukra.
Po kelių dienų žandą išmušė raudonis ir kelias savaites
neatslūgo. „Rožė“, – konstatavo bobutė ir paėmusi kelis
saldainius nukulniavo pas Dragūnienę. Sugrįžusi vieną
liepė suvalgyti, trumpai užsiminusi, kad jis „užkalbėtas“. Šokoladinį-deficitinį saldainį vos sugebėjau praryti. Po kelių dienų raudonis žandą paliko, o aš griežtai
atsisakiau kada nors Dragūnienę lankyti.
Kai pradėjau eiti į mokyklą, Nemenčinės plentas dar
buvo vienpusis kelias – gal kokiais 1978 m. prasidėjo
grandiozinis antrojo tiesimas, atnešęs daugiau šurmulio. Išsivadavus iš okupacijos, atėjo laukinio kapitalizmo
metas su mūrinėmis pilimis. Vienas geriausių draugų
Žilvinas nusprendė, kad jam „civilizacija“ nepatinka, ir
persikėlė gyventi kokiais šešiais kilometrais arčiau Nemenčinės, spėju, kad ir ten jam jau nepavyksta išvengti
miesto alsavimo. Vytas tebegyvena tame pačiame medinuke, kartais prasuku pro šalį, bet neužeinu pasilabinti, nes neberandu takelių, kuriais kadaise dviračiais
su prakiurusiomis padangomis kratėmės per šaknis ir
suprantu, kad nebeužlipsime kartu pasižiūrėti, ką „dač
nikai“ paliko išvykdami į miestą.
!
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Dangaus giesmė
Pauliina Rauhala
Iš suomių kalbos vertė Urtė Liepuoniūtė

2.
Saulėtas rytas. Už lango švyti žiemos užmiršti obuoliukai, kybantys ant nuogų šakų. Ant inkilo strikinėja
anksti pabudusios zylės. Virtuvėje mėlynėmis išterliotos
burnytės srebia košę ir klega neužsičiaupdamos. Mama,
o kai gimiau, ar pasibeldžiau į specialias vaikų dureles?
Mama, kokio gilumo yra kanalizacija? Mama, ar dantukų fėjos mėgsta picą? Mama, ar tamsiaplaukiai patenka į
dangų? Mama, ar į dangų galėsiu pasiimti kompiuterį?
Kaimynų Anė ateina žaisti. Pasisveikindama visai
paprastai palinki Dievo ramybės, nors surinkimuose
nė nėra lankiusis. „Tu bedievė“, – pastebi Kaisla, ir Anė
apsiverkia. Subaru Kaislą ir pasakau, kad visi vaikai
yra tikintys, ir nė vienas vaikas nebus pravardžiuojamas arba išskiriamas mūsų namuose. Kaisla atsiprašo
Anės, bet vis vien burba, kad sekmadieninėje mokyklėlėje buvo sakyta, jog žaisti galima tik su tikinčiais. Ava
ragina didesniąsias mergaites paskubėti.
Sekmadieninės mokyklėlės tikslas – įdiegti vaikams
žinias apie Viešpaties karalystę. Kartais tas diegimas –
Pauliina Rauhala (g. 1977) – iš Laplandijos kilusi suomių rašytoja. Debiutinis romanas Dangaus giesmė (Taivaslaulu,
2013) sulaukė itin didelio publikos ir kritikų dėmesio, Suomijoje parduotas rekordinis tiražas. Rauhalos romane gilinamasi į
lestadionizmą – itin uždarą ir konservatyvią religinę bendruomenę, ypač paplitusią Suomijos, taip pat Švedijos, Norvegijos
šiaurinėse dalyse bei Šiaurės Amerikoje; Šiaurės Europoje lestadionizmas veikia kaip evangelikų liuteronų bažnyčios atšaka.
Lestadijai neturi atskirų bažnyčių, maldos paprastai rengiamos
vadinamuosiuose surinkimuose. Bendruomenės nariai paprastai
kritiškai vertina ir net draudžia įvairias pramogų formas – televiziją, muziką, kiną, šokius ir kt., moterys nenaudoja makiažo,
taip pat nepripažįstama kontracepcija ir šeimos planavimas, tad
vaikų skaičius lestadijų šeimose neretai siekia nuo dešimties iki
penkiolikos. Dangaus giesmė – tai istorija apie jauną šeimą,
imančią kvestionuoti bendruomenę, kuri, kita vertus, yra viso
gyvenimo pagrindas. Tai pasakojimas apie moters ir vyro vaidmenis, mėginimą suderinti religiją su šiuolaikiniu pasauliu ir
nuovargį, sukeliantį tragiškas pasekmes ir priverčiantį imtis kraštutinių priemonių.
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kaip našlaitėlių auginimas: reikia daboti, kad nenušaltų, parūpinti šviežių žemių, laistyti. Kitais kartais tai
panėšėja į gipso liejimą: atsargūs timptelėjimai ir spustelėjimai, kad medžiaga įgautų teisingą formą. Dauguma mokytojų didžiausią dėmesį skiria meilei, globai ir
atleidimui. Tačiau yra ir tokių, kurie storu teptuku nė
kiek nedvejodami brėžia ribas: bedieviai klausosi roko,
žiūri televizorių ir nepajėgia pasirūpinti vaikais, nes
geria alų ir vaikšto į šokius, ir namuose atsiranda patėvis, o tikrasis tėtis sukuria naują šeimą, tad yra tikrų
tikriausia laimė gimti pamaldžiuose namuose, nes ten
saugu, o mama su tėčiu myli be galo.
Otsas laido mašinėles žaislinės stovėjimo aikštelės
čiuožykla, o Lumikuka prašosi į nešyklę. Drauge sudedam lėkštes į indaplovę ir iš suktų makaronų ir jautienos pagaminame mėgstamiausią vaikų patiekalą.
Maistą reikia paruošti prieš išeinant, kad sugrįžus apsieitume be barnių. Jau vien apsirengti ir nusirengti dažnai tampa tikru chaosu. Šitiek batų ir neperšlampamų
kelnių porų, ir nė vienas nevalioja sulaukti savo eilės. Iš
pradžių rėkia vaikai, tada pradedu rėkti aš, iš pradžių
verkia vaikai, tada apsiverkiu aš. Išėjimas į lauką yra
didžiausias dienos pasiekimas.
Sunku kalbėti apie savo nuovargį, nes palyginimai
atrodo neįmanomi. Visuomet atsiranda tikinti mama,
kuri yra graži, laiminga ir trykšta sveikata, jos namai –
visad tvarkingi, nors vaikų – dvylika, o vyras ištisą savaitę dirba kitame mieste. Laimei, Aleksis niekuomet
nelygina.
Otsas nori klausytis vaikiškų dainelių. Jis šoka, ir
šviesios garbanos sklaistosi į visas puses. Lumikuka
knapsi nešyklėje ir šypsosi dvidante šypsena. Vaikiška muzika šiais laikais – gana ritminga. Kartais vaikai ima sklaistytis netinkamoje vietoje, bet apskritai
smagios dainelės neretai išgelbėja pilką dieną. Nenoriu
drausminti įgimto vaikų džiaugsmo išgirdus ritmą, nors
mano pačios kūne jo ir nebėra. Jau nebeprisimenu, ar
kas nors padėjo pradanginti, ar pati susiprotėjau. Kad
ir kaip ten būtų, galiausiai jį pamiršau, nustojau justi, ėmiau suvokti tik kaip uždraustą nuodėmę. Stebint
šmėžuojančias liesas vaikų kojas, mano pačios kūnas
man atrodo kaip sustingusi trinka. Jau senokai mano
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kūnas yra tas, kuriam nutinka, ne tas, kuris kažką
daro. Jau senokai gelbėjuosi stengdamasi pamiršti, apsimesti, kad man nerūpi.
Mergaičių kambaryje pasigirsta barnis. Kas dabar,
jau ketinu surikti, bet sustoju už durų pasiklausyti. Šitam žaidime tu mirei. Privalai numirti. Nemiriau. Nenoriu. Mirei, arba aš daugiau su tavim nedraugausiu.
Ava, tu irgi mirei ir dabar ateini čia, į viršų. Ateikite,
mano Tėvo palaimintieji! Va, tau sparnai. O dabar tu,
Ane, irgi bandai užlipti į dangų. Bet mes nustumiam
tave į ugnies ežerą, nes tu bedievė. Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji! O tada tu sakai au ir ojojoj.
Atidariusi duris išvystu Kaislą ir Avą, sėdinčias viršuje, ant dviaukštės lovos. Ava, rodos, kiek dvejoja su
savo fėjos sparneliais ant nugaros, bet Kaisla įsismarkavusi kaip reikiant – su karūna ir kalaviju. „Mama,
mes žaidžiam dangų. Aš esu Dievas. Štai ten – verksmas ir dantų griežimas. Ten kunkuliuote kunkuliuoja
karšta lava.“ Anė sėdi susigūžusi prie dviaukštės lovos
čiuožyklėlės ir šniurkščioja. Aš nenoriu mirti. Nenoriu
į ugnies ežerą. Aš noriu patekti į dangų.

Pirmoji į mano tylėjimą sureaguoja Ava, išsiropščia iš
lovos ir pareiškia, kad žaidimas nebuvo toks jau linksmas. Beviltiškai svarstau, nuo ko pradėti. Tučtuojau
liaukitės. Tai kvailiausias žaidimas, kokį esate žaidusios. Visi vaikai patenka į dangų. O dėl suaugusiųjų
nusprendžia Dievas, ne žmonės. Pažiūrėkit, kaip nuliūdinot Anę. Ava tuoj pat nuskuba prie Anės atsiprašyti.
Kaisla spokso į mane su didžia nuostaba. Bet sekmadieninėje mokyklėlėje sakė, kad bedieviai siunčiami į
pražūtį. Mama, o tu tikrai tikinti?
Svarstau, ką pasakysiu Anės mamai. Po velniais.

15.
Įprastas, geras rytas. Išverdu avižų košės iš ekologiškų dribsnių, išdėlioju lėkštes ant stalo ir pastatau dubenį kisieliaus. „Išvirė avižų košė! Vaikai, eikšekit, košė
išvirė!“ – linksmai šūkauja Otsas, burgzdamas „r“ raidę
tarp gerklės ir gomurio. Papilstau visiems pieno. Ilgomis, plonomis riekelėmis papjaustau tradicinės ruginės
duonos kieta plutele, aptepu tikru sviestu ir uždedu sū-

Antanas Žmuidzinavičius. Sveikstanti (Marijos Putvinskaitės-Žmuidzinavičienės portretas). 1913. Drobė, aliejus.
Fotografas Arūnas Baltėnas. Iš ČDM rinkinių
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rio. Kieta duona laimingai dienos pradžiai. Atitraukiu
virtuvės žaliuzes ir bundančio miško pakrašty išvystu
saulę, besimarkstančią purpuro raudonumo guolyje,
ant eglės spyglių patalo. Ji žada, kad rytas bus įprastas
ir geras. Privalo toks būti.
Vaikai it zylutės ir žvirbliai čiulba klausimus: Mama, o
kaip žuvims žiemą sekasi išgyventi po ledu? Ar joms nešalta? Mama, kodėl Dievas sukūrė vapsvas ir sparvas? Kodėl davė joms geluonis? Mama šarka nekantriai krankia
atsakymus: gerai, ne ir nežinau, dabar tylos ir valgykit.
Tikinčios moters kosmetinėje visuomet rasi nėštumo testų. Jos nepirkinėja jų po vieną – ima ekonominę
pakuotę, penkis už dvidešimt eurų. Kadangi mano mėnesinių ciklas apmaudžiai nereguliarus, tikrinuosi beveik kas mėnesį – išskyrus tada, kai nesimylime, arba
jau žinau esanti nėščia. Mano ateičiai nuspėti nereikia
skambinti specialiu numeriu – penki eurai už minutę, plius vietinis sujungimo mokestis, – nereikia burtis
kortomis, skaityti horoskopų arba tikrinti planetų išsidėstymo. Testo juostelė yra manasis krištolinis rutulys,
parodantis likimą. Vienas brūkšnelis – laisvė. Bent jau
mėnesiui. Du brūkšneliai – kalėjimas. Brangus Dieve,
padaryk, kad būtų vienas brūkšnelis.
Mamos privalo išmokti greitai apsisukti. Išeinu vos
minutei, o Lumikuka jau verkia už durų, Otsas klebena
rankeną, likusieji rėkia virtuvėje. Mama, kodėl užsirakinai? Mama, ką taip ilgai veiki tualete? Mama, tu man
neatsakei! Mama, ar žuvims skauda, kai nuplėšia galvą? Mama, ar Sirijos kare žūsta kupranugariai? Mama,
o jeigu Suomijoje kiltų karas, ar tada reikėtų išeiti į lauką ir išvaryti priešus aštriu pagaliu?
Pirmiausia pavalgysiu, tada pasižiūrėsiu testo rezultatus. Jame nė nėra į ką žiūrėti, absoliučiai – buvo vos
vienas beviltiškas odos išsiilgimas pavargusį vakarą;
laimei, mažai tikėtina, ne tas laikas, tuo laiku neįmanoma pastoti. Niekas nepastoja ankstyvosiomis ciklo
dienomis, niekas. Kūnas vėl ima maivytis, spyriojasi ir
priešinasi kaip suirzęs vaikas tuomet, kai mama skuba ir nekantrauja. Testą pasidarau tik dėl visa ko, kad
nereikėtų nerimauti. Kad nereikėtų be reikalo graužtis
dėl to, ko nėra. Pasitikrinsiu, išvysiu vieną brūkšnelį ir
išmesiu juostelę į šiukšliadėžę, papusryčiavus sutvarkysiu stalą ir kupina laisvės suteiktos energijos išdėliosiu visus reikmenis rankdarbiams, ir nepyksiu dėl netvarkos arba vaivorykštės spalvomis nuspalvintos stalo
briaunos, nei dėl popieriaus nuoraižų ant grindų.
Jau daug mėnesių nesiėmėm rankdarbių. Po testo
statysime medinių lazdelių namą, iš tualetinio popieriaus ritinėlių konstruosime žiūronus ir teleskopus, klijuosime vatos triušelius papūstomis uodegėlėmis, ant
kartono spausim delnų antspaudus, išsiųsime atvirukus draugams, pinsim dugnus krepšeliams, o kur dar
bumbulai, ir tuos pasigaminsim; siūlu storai apvysim
kartoninius žiedus, prakirpsime šonus ir tvirtai suriši-
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me siūlo galus, ir kiekvienas gaus po atskirą spalvotą
bumbuliuką. Tada išeisime į lauką, ant visų kepurių
bus po naują bumbulą, šie šoks skaisčioje ryto saulėje,
po jais šoks vaikai, eisime gaudynių ir supsimės iki pat
baltų debesų, žaisime drauge su auksakojėmis dangaus
avytėmis ir vaikysimės jas, kol ateis laikas grįžti namo
ir šildyti mėsišką sriubą.
Pusryčiai nelenda. Sprangios avižos stringa gerklėje,
kava per stipri, puodelis dreba rankose, duona kietesnė
nei paprastai ir žandikaulis pavargsta kramtyti. Mama,
ar didelės žaizdos atsivėrė Jėzui, kai jį nukryžiavo? Kiek
centimetrų? Mama, o kaip Jėzus išsilaikė ant kryžiaus
vien vinimis prikaltas? Nejaugi nenuplėšė odos? Praėjo
penkios minutės, tuoj bus dešimt. Laikas.
Mama dar nubėgs į tualetą ir tuoj pat sugrįš. Valgykit gražiai.
Testo juostelė laukia veidrodinėje spintelėje. Stipriai
užsimerkiu, susidedu rankas ir giliai įkvepiu. Iškvepiu
maldą, tylią ir bežodę, tačiau ji gaudžia vonios plytelėse
kaip skęstančiojo riksmas. Tuomet laikas pažiūrėti.

Mama, kur tu?
Mama, kodėl neateini? Pienas išsiliejo, o Lumikuka
atsistojo savo kėdutėje.
Mama, ar tu verki? Ar tau skauda galvą?
Mama, tau reikia prigulti ant sofos ir išgerti vaistuką.
Aš paduosiu, didelę suaugusiųjų tabletę, serbentų skonio, penki šimtai gramų. Mama, iš kur atsiranda galvos
skausmas? Ar galvos viduje yra žaizda, ar mėlynė?

50.
Gimus pirmajam vaikui laimė pasiekė tobulybę. Mažutėlis kūdikis vystykluose, vaikelio šnopavimas it tyli
giesmė, keturios mylinčios akys, sergėjančios kiekvieną
krustelėjimą.
Kad jiems kasmet gims po vaiką – tam Aleksis absoliučiai nebuvo pasirengęs. Kad Viljos gimda nė nespės
atsistatyti, o joje jau vėl ims vystytis nauja gyvybė. Kad
pastarasis gimęs vaikas dar nė nežengs pirmųjų netvirtų žingsnių, o jau gims kitas. Kad jo žmona dėl nuolat
pūpsančio nėščiosios pilvo ir iš krūtų varvančio pieno
neturės jokios galimybės nė svarstyti apie pertrauką
nuo namų ir grįžimą į darbą.
Atrodė, lyg juos apvaisintų šventoji dvasia – pakako
kone vien minties apie aktą, arba vienintelės sueities,
tiksliai apskaičiuotą dieną ir laiku nutraukiant. Pirmąjį teigiamą nėštumo testą Vilja atliko praėjus trims
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savaitėms nuo vestuvių, ir po devynių mėnesių nuo sužadėtuvių dienos gimė Kaisla Tūlija. Kai šiai tebesant
vos keturių mėnesių amžiaus apie savo atėjimą pranešė
Ava Meri Ilona, jiedu vis dar turėjo jėgų galvoti, kad dabar – yra kaip yra, bet ateityje reikės būti atidesniems.
Kai Vilja ir po Avos pastojo taip pat greitai, jiedu buvo
priblokšti. Paskutinėmis nėštumo savaitėmis Vilja patyrė persileidimą ir pagimdė negyvą vaiką. Po to jiedu
susilaikė pusę metų. Aleksis būtų galėjęs ir ilgiau, bet
Vilja teigė grimztanti į pilką kasdieninę rutiną, nors atrodė aiškiai atsigavusi ir sustiprėjusi, kūnui gavus šiek
tiek atsipūsti. Netrukus Vilja vėl laukėsi.
Gimus Otsui Uljui jiedu vėl ilgą laiką laikėsi atskirai.
Dabar jau ir Aleksis ėmė nekantrauti: ar kada nors išauš diena, kai nebereikės saugotis ir nerimauti? Vilja,
kita vertus, apskritai norėjo nustoti skaičiuoti tinkamas
ir netinkamas dienas – tai tik dar labiau juos abu nervino, o ji bet kuriuo atveju atrodė esanti iš tų moterų,
kurios nuolat laukiasi. Tiesiog teksią prie to priprasti.
Vilja tuoj pat pastojo dar kartą. Lumikuka Talvikė į
pasaulį atėjo Trijų karalių naktį, spiginant 34 laipsnių
šalčiui, po giedru, žvaigždėtu dangumi.
Mokykloje iš Aleksio nuolat tyčiodavosi, kad jo tėvas
turįs būti krušlys kaip reikiant, mat šeimoje buvo dvylika vaikų. Taip erzindavo tikinčiųjų vaikus. Aleksis
neretai griebdavosi melo. Sakydavo, kad vaikų septyni,
ir mokytojai švelniai šypsodavosi, o kas nors iš vaikų į
ausį šnipštelėdavo: „Plius penki“. Jeigu Aleksį prigaudavo meluojant, jis aiškindavo, kad turėjęs galvoje tik
namuose vis dar gyvenančius vaikus. Dabar jis žinojo,
ką tada būtų reikėję atšauti savo kankintojams, mokyk
los laikais niekas jam nepatarė: dvylikai vaikų reikia
lygiai dvylikos sueičių.
Automobilis pirmą kartą ėmė kelti vyrišką susierzinimą. Sedanas buvo iškeistas į universalą, o vietoj
šio vėliau atsirado septynvietis „Peugeot“, ir vis vien
jame nepakako vietos. Trisdešimtmetis vyras dar negalėjo vairuoti lestų1 autobusiuko. Galbūt tuo pačiu kelionėms į darbą reikėtų įsigyti ir nedidelę, pasiutusią
1
Turimas galvoje lestadionizmas. Lestos – pašiepiantis, paniekinantis trumpinys.
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„Audi“, nors jie ir negalėjo išlaikyti dviejų automobilių.
O gal net motociklą? Daugiavaikės šeimos tėvo „Harlį“ vakariniams pasivažinėjimams; lėktų sau apsižergęs, plačiais pečiais, vėjas vėdintų pažastis ir kedentų
plaukus, ir niekas neknirktų ant užpakalinės sėdynės.
Su kiekvieno vaiko gimimu Aleksis buvo tikras, kad
pasaulyje nėra nieko gražesnio už mažą kūdikėlį, ramiai snūduriuojantį saugiame glėbyje. Mažylis palikdavo krūtinėje įspaudą, kuris dar ilgai šildydavo. Stebint
vaikelio miegą sustodavo laikas. Buvo lengva tikėti, kad
Dievas būtent jiedviems skyrė tą bejėgę, tyrą būtybę.
Vilja maitindavo, tad tokiu būdu buvo surišta su naujagimiu, o kai tik galėdavo, mielai jį perduodavo Aleksiui
ir užsiimdavo su vyresnėliais. Aleksis snausdavo ant
sofos, pasiguldęs kūdikį ant pilvo – didelis pilvas ir mažas pilvukas, – jiedu klausydavosi muzikos, Mocarto ir
Vivaldžio, kurie visiems vaikams aiškiai patiko labiausiai, ir netrukus tingią dieną pakeisdavo vakaras, ir jis
visai nesijausdavo nepakantus – priešingai, laimingas.
Vis dėlto su kiekvieno vaiko gimimu Aleksis nė neabejojo, kad dar ilgai nenorės kito kūdikio.
Viljos paakiai kiekvienais metais ėjo vis tamsyn. Ji
kaskart ryžtingai susirasdavo spintoje gėlėtą nėščiosios
suknelę, tačiau akyse vis rečiau šmėstelėdavo džiaugsmas. Studijų metais Vilja daug juokdavosi ir plepėdavo
iki išnaktų. Gimus vaikams ji pritilo, nebylūs tapo ne
vien džiaugsmai, bet ir liūdesiai, nors retkarčiais dangus vis dar padovanodavo jiedviems vakarą, kai žodžiai
niekur neskubėjo, gydė ir ramino it rankų glamonės.
Aleksis jautėsi kaltas. Laimė vis dar buvo jų pusėje, tačiau ar ilgam? Jeigu jis būtų žinojęs, koks milžiniškas
užburtas ratas teks Viljai, jiedu būtų susituokę daug vėliau. Jeigu būtų žinojęs, tikrai būtų valiojęs palaukti.
Vėliau Aleksis ryškiai prisimindavo vieną vakarą pirtyje drauge su kitais vyrais, dar prieš vestuves. Karšti
garai atrišo vyriškiams liežuvius ir vienas tėtis svariai
konstatavo, jog mylėtis maloniausia buvo tuomet, kai
moteris laukėsi, mat nereikėjo bijoti, jog ši pastos. Jiedu su Vilja skaniai pasijuokė iš tų žodžių. Juk tai reiškė, kad visais kitais kartais mylėtis buvo vien baimė.
Jiedviems tikrai taip nenutiks. Sueitis jiems reikš vien
bendrumą, jėgas ir džiaugsmą.
!

naujasis židinys-aidai 2019 / 1

Janas Bulhakas. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus portretas. 1917. Skaitmeninio vaizdo autorius
Edgaras Austinskas. Iš ČDM rinkinių
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apžvalga
Nuo gurguolės dvoko
alpstančios damos
Apie modernėjusį Vilnių

Aelitą Ambrulevičiūtę kalbina Mantas Tamošaitis

Tiriate 1870–1914 m. modernėjančio
Vilniaus ekologiją bei sanitarinę-higie
ninę sistemą. Kaip gimė Jūsų tyrimo
idėja? Kokius pagrindinius klausimus,
tirdami Vilniaus miestą, sau išsikėlėte? Ką analizuojate?
Idėja gimė iš meilės Senojo Vilniaus
kiemams, tokiems nesutvarkytiems,
bet jaukiems ir žaviems. Jų autentika
pasimato per nedažytus fasadus, kur
ne kur nubyrėjusį tinką, apšiurusius
langus, medinius sandėliukus. Aišku,
gyventi tokiomis sąlygomis nepatogu.
Todėl miestas turi apsispręsti, ar mes
(at)kuriam autentiką, ar vis dėlto darome miestą patogų gyventi. Tik nepagalvokite, kad esu už Senojo Miesto
atstatymą. Jokiu būdu ne. Palikime ir
Aelita Ambrulevičiūtė – hum. m.
dr., istorikė, Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja, XIX a. Vilniaus, Kauno ir
Gardinomiestų socialinės istorijos tyrinėtoja, 2010 m. Klaipėdos universitete apgynusi disertaciją tema Mažmeninė preky
ba Vilniaus, Kauno ir Gardino guberni
jose 1861–1914 metais (tinklas, plėtra,
modernėjimas). Šiuo metu kartu su Dariumi Žiemeliu ir Tatyana Voronich tiria Vilniaus, Kauno ir Gardino sanitarinę-higieninę sistemą 1870–1914 m. Europos miestų
modernizacijos kontekste. Ją kalbiname
apie to meto Vilniaus higieną, kasdienybę,
modernėjimą bei patį tyrimą.
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saugokime, ką turime. Tad žvelgiant
į apleistus kiemus (kurių vis mažiau
ir mažiau) ir dar tebestovinčius lauko
tualetus keliose Naujamiesčio vietose,
ir gimė idėja – suraskime ištakas.
Klausimas buvo banalus ir paprastas: kada Vilniuje paplito pirmieji viešieji tualetai? Atsakymo į šį klausimą
iki šiol neturiu. Tik žinau, kad vienas
tokių XIX a. pabaigoje buvo įrengtas
žydų kvartale (Didžiosios sinagogos
kieme), o kitas (apie 1905 m.) įrengtas šalia Halės turgavietės. Užtat šis
klausimas užkabino kitus. Kaip sniego
kamuolys pasipylė klausimai apie Vilniaus miesto ir Europos miestų sanitarinę būklę, pokyčius, industrinių miestų katastrofą, vis kiti ir kiti klausimai,
pavyzdžiui, noras pažvelgti į miestą
pro sanitarinę-higieninę prizmę, jo
rajonų užterštumą. Labai „užkabino“ S. P. Hayeso darbe Explorations
in Environmental History, kuriame
JAV miestų užterštumo problema susieta su XIX–XX a. industrializacijos
ir urbanizacijos procesais bei gvildenama idėja, kad XIX a. pirmojoje pusėje Europos miestų perimtas kaimo
gyvenimo būdas (kuris tiko kaimui,
bet ne miestui) industrializacijos ir
urbanizacijos laikotarpiu privedė prie
miestų sanitarinės-higieninės būklės
katastrofos, o XIX a. antroje pusėje
techninė pažanga ir urbanizacija jau
sukūrė naujo tipo miesto infrastruk-

tūrą su išvystyta (vystoma) sanitarine,
komunikacijų tinklo, sveikatos priežiūros sistemomis.
Galiausiai visa tai išsivystė į šiuo
metu vykdomą LMT finansuojamą
projektą „Vilniaus, Kauno, Gardino
ekologija ir sanitarinė-higieninė sistema 1870–1914 m. Europos miestų
modernizacijos kontekstuose“. Dirbame trise: aš, Darius Žiemelis ir Baltarusijos kolegė Tatyana Voronich.
Analizuoti tenka daug įvairaus pobūdžio šaltinių: tai ir miesto dūmos
protokolai, ir policijos valdybos, sanitarijos gydytojų ataskaitos, gyventojų sąrašai, statybos valdybos dokumentai.
Žodžiu, visko labai daug, ir medžiaga –
labai įvairi.
Savo tyrimą remiate Čikagos sociologijos mokyklos miestų struktūros ir
plėtros teorijomis. Gal galėtumėte papasakoti, kas tai yra, kaip tai padeda
žvelgiant į Vilniaus miestą?
Tos teorijos, kad ir labai kritikuojamos kaip tinkamos tik JAV indust
riniams miestams tirti, suteikia ir didelį pranašumą. Pavyzdžiui, Ernesto
Burgesso „miesto koncentrinio modelio“ ir Homerio Hoyto „sektorių teorija“, sukurtos XIX a. pabaigoje – XX a.
pradžioje, išskleidžia ir XIX a. antros
pusės – XX a. pradžios Europos miestų
raidos ypatumus. Vilnius (ir Kaunas)
irgi turi panašių raidos bruožų. Pavyzdžiui, Vilniuje iš penkių Burgesso
nustatytų „koncentrinių žiedų“ 1870–
1914 m. pasigedome penktos priemiestinės zonos, kur turėtų gyventi vidurinioji klasė ir kur dominuoja geresnis
būstas. Vilniuje 1870–1914 m. šio
sluoksnio atstovų buvo per mažai, tad
natūralu, kad tai zonai apgyvendinti
nebuvo resursų.
Kitų zonų apraiškos: pirmoji zona –
centras, kur dominuoja komercijos,
finansinės įstaigos ir iš kurios išstumiamas gyvenamasis fondas, antroji
(pereinamoji) zona, kur gyvena ne-
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turtingiausi miesto gyventojai ir kur
labiausiai apleistas būstas, trečioji
ir ketvirtoji zonos susiformuoja kaip
turtingiausių ir daugiau uždirbančių
miesto gyventojų rezidencijos vietos.
Vilniuje šios zonos galbūt ne tokios ryškios kaip Čikagoje, ir net išsidėsčiusios
kita tvarka (centre šalia komercinių
įmonių išlieka brangus būstas, trečioji
ir ketvirtoji „susikeitė“ vietomis), bet
jos matomos. Vadinasi, Vilniaus raidai
būdingi tie patys vakarietiškų indust
rinių miestų procesai. Taip pat ryški
ir pramonės zona, įvesta Hoyto, kuris
kiek praplėtė Burgesso modelį.

man modernus miestas – tai miestas
be pamazgų ir buitinių atliekų duobių,
sukūręs žmogui gyventi patogią erdvę
ir komfortą: modernius buitinius patogumus (dujotiekį, kanalizacijos/nuotekų ir vandentiekio sistemas, elektros
linijas). Taip pat modernus plintantis
miestas negali egzistuoti be viešojo
transporto (mažos kainos) tinklo.
1870–1914 m. Vilniaus gyventojų
skaičius kone padvigubėjo. Kas ir kaip
tai nulėmė?

Daugiausia nulėmė vidinė Rusijos
imperijos migracija. Kiek tarp migrantų buvo kaimo gyventojų po 1861 m.,
dar negaliu atsakyti. Pramonėje dirbančių darbininkų 1910 m. (kai Vilniuje pramonė pasiekė piką) buvo vos
5000. Matyt, labiausiai plėtėsi aptarnavimo sfera ir pirmiausia prekybos
personalas (tai ne tik pardavėjai),
restoranų, smuklių darbuotojai, aibė
smulkių amatininkų. Daug dirbančių
turėjo būti geležinkelyje, didelis buvo
miesto administracinis aparatas, keli

Tyrinėjate Vilniaus kaip „modernaus“ miesto gimimą. Gal galėtumėte
plačiau paaiškinti, kas laikoma moderniu miestu, kokie yra jo bruožai?
Modernaus miesto apibrėžimų yra
daug, taip pat ir modernaus miesto
bruožų, bet vienas svarbesnių, „katalizavęs“ Vakarų Europos miestų modernizaciją, – tai pramonės vystymasis,
pramoninė revoliucija su visomis jos
pasekmėmis ir padariniais: urbanizacija, industrializacija, katastrofiškai blogėjanti tankiai apgyvendintų
miestų sanitarinė būklė, plintančios
epidemijos, tuberkuliozė (vadinta baltuoju maru), didėjantis skurdas. Visa
tai privertė Europos (kartu ir Rusijos
imperijos) miestų administraciją susirūpinti miestų sanitarine būkle.
Pirmas susirūpino Paryžius, prakirsdamas plačias gatves tankiai apgyvendintame centre, vėliau Londonas, ypač po 1858 m. vasaros. Miestas
išnaudojo Temzę kaip natūralų nuotekų vamzdyną: į ją buvo nukreipta
miesto kanalizacija, pilamos pamazgos
ir kiti skysti nešvarumai, manant, kad
ir Temzė, ir vandenynas viskuo pasirūpins... Londoniečiai tiek užteršė upę,
kad 1858 m. vasarą virš miesto įsitvyrojo nepakenčiamas dvokas, pramintas didžiuoju tvaiku (the great stink).
Tokie įvykiai spartaus technologijų
pažangos laikotarpiu davė pradžią buitinių patogumų pokyčiams – modernių
nuotekyno ir vandentiekio bei elektros
instaliacijos sistemų įrengimui. Todėl

naujasis židinys-aidai 2019 / 1

Kiemas žydų kvartale. Vilnius. 1940-06-09. Fotografas M. Brazaitis.
Iš Algės ir Valentino Gylių šeimos archyvo
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tūkstančiai kariuomenės. Dėl natūralaus gyventojų prieaugio gyventojų
negalėjo padvigubėti, nes kasmet Vilniuje „priaugdavo“ tik apie 2000–3000
gyventojų.
Toks greitas augimas, ko gero, esmingai keitė Vilniaus veidą. Kiek ši kaita
buvo savaeigis, organiškas miesto augimas, o kiek tai buvo politiškai valdomas ir kontroliuojamas procesas? Ar
yra aiškių Rusijos imperijos interesų,
vienaip ar kitaip lėmusių miesto raidą?
Be abejo, miestas augo, ir keitėsi jo
veidas. Augo pramonės zonos, kenksminga gamyba buvo stumiama už
miesto ribų, ten pat (apie 7 varstus nuo
miesto) buvo iškelti sąvartynai, didėjo
skurdas ir skurdo rajonai, ryškėjo pramonės darbininkų rajonai. Kartu augo
Naujamiestis su prabangiu ir „visais
buitiniais patogumais“ būstu. Naujamiestis – tai modernioji miesto dalis.
Plačios tiesios gatvės, namai neužstoja
vieni kitiems saulės. Šviesus ir sausas
būstas. Ir dabar Senamiesčio pirmųjų
aukštų gyventojai, ypač kieno langai išeina į kiemą, supranta, apie ką kalbama.
Kiek organiškas buvo miesto augimas? Čia neapsieita be imperijos kont
rolės. Nutiestas dabartinis Gedimino
prospektas – tai imperinės valdžios
iniciatyva, sutvarkyta Lukiškių aikš-

tė – tai imperijos iniciatyva, Lukiškių
pabaigoje prie upės suformuotas pramonės rajonas – tai imperijos iniciatyva. Bet abi Pohuliankos (Didžioji ir
Mažoji, J. Basanavičiaus ir K. Kalinausko gatvės), kaip ir visas Naujamiestis, irgi suplanuotos „iš aukštai“,
vis vien vystėsi „natūraliai“. Čia, Pohuliankose, iki maždaug Mindaugo–
Algirdo g. linijos, kūrėsi turtingiausi
miestiečiai, buržua, toliau statyti nuomojami namai, skirti daugiau pajamų
turintiems miesto gyventojams, jų
paskutinius aukštus su įėjimu iš kiemo pusės užimdavo mažesnių pajamų
gyventojai.
O, tarkime, šalia geležinkelio visiškai natūraliai išaugo pramoninis
rajonas, kur kūrėsi įmonės, labiau
priklausomos nuo geležinkelio transporto. Miesto plėtrą galima reguliuoti, bet pats miestas irgi diktuoja
sąlygas.
XIX a. ten, kur plentai, geležinkelis
ar kiti svarbūs keliai, – ten pramonė,
kur pramonė – ten nekvalifikuotų darbininkų kvartalai, o ten – skurdas, nešvara, nusikaltimai.
Savo tyrime chronologiškai sustojate ties Pirmuoju pasauliniu karu. Ar ši
riba veikiau pasirinkta, norint išskirti
konkretų politinį bei istorinį miesto
laikotarpį, ar Pirmasis pasaulinis ka-

J. Basanavičiaus g. (Didžioji Pohulianka). Vilnius, 1911. Fotografas A. Fialko.
LMAVB, RSS, Atv.103/311
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ras vis dėlto kaip nors esmingai pakeitė miesto struktūrą?
Pirmasis pasaulinis karas, be abejo,
yra toji riba, kuri skiria dvi politines
Lietuvos istorijos epochas, sanitarijos
atžvilgiu – tai irgi lemiama riba. Į miestą atėjusi kaizerio kariuomenė atnešė
ir naujus higienos įpročius. Kiek žinau,
vokiečiai labai rūpinosi sanitarija. O po
1918 m. prasidėjo kitas miesto raidos
etapas.
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios
miestas buvo labai įvairus: čia pat už
puošnių centrinių gatvių fasadų, grįstų ir prižiūrimų centrinių gatvių (ypač
prieš caro vizitą) slėpėsi kiemai be
tualetų (gyventojai priversti lakstyti į
gretimus kiemus), nevalytos pamazgų
ir buitinių atliekų duobės, asenizacijos gurguolių paliktas dvokiantis išmatų pėdsakas ir nuo gurguolės dvoko
alpstančios damos, gyventojai, pilantys pamazgas pro langą, netinkamai
įrengtos duobės (paprastai nevalytos ir
be dangčių) ir greta (jau XIX a. pabaigoje) – modernūs namai su kanalizacija, dujiniu (kiek vėliau – elektriniu)
apšvietimu, voniomis...
Naktinė nesuvaldoma asenizacija ir
šiukšlių vežikai – ne visada sąžiningi.
Tausodami arklius ir norėdami padaryti daugiau reisų per naktį (uždarbiai
priklausė nuo reisų skaičiaus), jie pildavo pamazgas, nepasiekę tam specia
liai skirtos vietos. Viena tokių vietų
buvo kažkur tarp dabartinio Medicinos
fakulteto M. K. Čiurlionio gatvėje ir
buvusių provianto sandėlių bei duonos
kepyklos, kita – kažkur Žvėryne pakeliui į Saltoniškių sąvartyną. Ten tiesiog būdavo išpilamas statinių turinys,
nors to meto normos reikalavo pilti į
tam tikrose vietose iškastus griovius,
kurie prisipildžius būdavo užkasami.
Žiemą apskritai toli važiuoti nereikėdavo: atliekas ir pamazgas pildavo
ant ledo – pavasarį pajudėjęs ledas
viską išneš... Laimingi, be abejonės,
buvo gyventojai, kurių namai stovėjo
ant Kačergos upelio – juk tai natūrali
atvira kanalizacija!
Miestas turėjo labai pasikeisti po
1892 m. miesto dūmos akcijos. Bai-
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minantis artėjančios choleros epidemijos, buvo imtasi labai griežtų priemonių: stengtasi dezinfekuoti ir valyti
skurdžius miesto kvartalus (tarp jų
ir žydų kvartalą), už miesto buvo iškeliami skudurų ir kaulų sandėliai
bei supirktuvės (skudurus naudojo
popieriaus pramonėje, o kaulus ir šerius supirkdavo šukoms, šepečiams,
sagoms, stalo įrankių rankenomis ir
kitiems daiktams gaminti). Daugiau
dėmesio ir griežtų priemonių imtasi
kontroliuojant išmatų duobių valymą.
Mieste buvo įstatymas, kad duobę privaloma valyti, kai iki krašto lieka apie
aršiną (apie 71 cm). Bet savininkai
dažnai laukdavo, kol skysčiai imdavo
sroventi per kiemą.
Be to, buvo ir „mafija“. Ateina į kiemą policijos pareigūnas patikrinti, ar
duobės valomos laiku. Pamato, kad jau
lyg ir metas. Įspėja savininką. Tas nueina į asenizacijos kontorą. Ten gauna
atsakymą – tik po savaitės bus vietos.
Arba jeigu nori šiomis dienomis, turi
pamokėti daugiau. Tada savininkas
išeina, bet gavęs papildomą policijos
pareigūno įspėjimą ir pažadą skirti
baudą, bėga į asenizacijos kontorą sutikdamas su bet kokia kaina. Policijos
pareigūnas gaudavo iš to savo procentą.
Ar miesto valdytojų sukurpti plėtros
planai įgijo tokį pavidalą, koks buvo
planuotas?

parduotuvėmis. Reklamos, šurmulys,
zujantys gyventojai, dideli vitrinų
langai (kurių anksčiau nebuvo), apšvietimas (dujinis, jį keičiantis elektrinis). Nutiestas Šv. Jurgio prospektas sujungtas su centrinėmis istorinio
miesto centro gatvėmis. Jo plotis ir
prabanga, modernūs viešbučiai, Pohuliankos pastatai... Aišku, miesto veidas
per kokius 25 metus pasikeitė neatpažįstamai.
Kokias kitas pagrindines zonas ano
meto Vilniuje matote? Koks jų santykis
su šiandiena? Ar iš pirmo žvilgsnio jos
smarkiai pakitę?
Dabar miestas turi visas penkias
zonas. Jau ir penkta (priemiesčio) susiformavo ir plečiasi. Už Neries atsirado ir antras verslo centras, nusvėręs
„senojo“ centro (Aušros vartų–Didžiosios–Pilies–Šv. Jurgio (Gedimino pr.))
ašį, kur daugiausia liko kavinių ir restoranų, mažiau parduotuvių, neliko
bankų.
Kokie buvo prestižiniai miesto rajonai bei gatvės? Koks buvo jų statusas
ir kasdienybė? O kaip su skurdžiąja
miesto dalimi, darbininkais ir nepasiturinčiais žmonėmis? Kaip ir kur jie
gyveno, kokia buvo jų buitis? Kokia
buvo miesto higienos raida?

Pagrindinės gatvės, kaip įprasta, tai
jau minėtos centrinės gatvės: Aušros
vartų, Pilies, Didžioji, Šv. Jurgio prospektas, Trakų, Dominikonų, Šv. Jono,
Vilniaus, Vokiečių gatvės virto komerciniu ir administraciniu centru.
Čia nemažai namų įsigijo pirkliai
žydai, daugelio namų patalpos buvo
nuomojamos komercijos tikslams. Ilgainiui, plečiantis miestui, tiesiant
naujas plačias gatves, keitėsi miesto
rajonų prestižas. Apie devintojo dešimtmečio pabaigą formavosi modernūs miesto rajonai su komfortiškais
namais: „Geriausia, nelabai tankiai
apgyvendinta miesto dalimi, kurioje
gyveno pasiturintys žmonės, buvo laikoma šiaurės-vakarinė miesto dalis
(Gedimino pr. (Георгиевский), dalis
Vilniaus g. (Виленская) ir Antakalnis (Антоколь), kurioje kiekvienais
metais statomi nauji namai, vienas
už kitą patrauklesni butų apdaila ir
patogumais, vis labiau priminė sostinės butus su koridorių sistema, vaterklozetais, privažiavimu iš gatvės
ir pan.“, – rašyta daktaro V. Zalkindo
disertacijoje. Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė pažymėjo, kad per trejetą poreforminių dešimtmečių (po 1861 m.)
Vilniuje susiformavo nauja miesto
dalis, solidžiais mūriniais namais
apstatytos gatvės, kurių anksčiau nė
nebuvo miesto plane.

Dauguma ne. Kaip ir viskam, Rusijos imperijai stigo lėšų.
Kas (kokios gatvės, rajonai, institucijos) sudarė miesto branduolį, ar jis
smarkiai keitėsi?
Miesto centras smarkiai keičiasi po
1861 m. Centras komercializuojasi.
Centrinėse gatvėse (Aušros vartų, Pilies, Didžiojoje, Trakų, Dominikonų,
Šv. Jono gatvėse) leidžiama gyventi
ir prekiauti. Atsiranda dar daugiau
smulkių krautuvėlių, stambių modernių parduotuvių, stambių bankų
ir bankų kontorų, pinigų keityklų,
amatininkų dirbtuvių. Vokiečių ir Didžiojoje gatvėse buvo namų su 25–28

naujasis židinys-aidai 2019 / 1

Atvirukas su Pilies g. vaizdu. Leidėjas Davydas Vizunas. Vilnius, 1906–1907.
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Šv. Jurgio prospekto prabanga, mo
dernūs namai, viešbučiai ir parduotuvės tikrai išsiskyrė iš istorinio miesto
centro siaurų gatvių, apleistų neremontuotų namų. Dujinis apšvietimas,
grįstos gatvės, platūs šaligatviai, tikėtina, be skylių.
Kaip atrodė namų buitis, galime
matyti iš butų nuomos skelbimų: tai
„ponų“ butai. „Ponų“ butai – tai butai
su visais patogumais, voniomis, klozetais, dujiniu apšvietimu, sandėliais,
karietinėmis (каретными сараями),
ledaine ir rūsiais, balkonu, paprastai
antrame ar trečiame aukšte, privalumas – langai į gatvę. Kaina metams
(priklausomai nuo kambarių skaičiaus)
svyravo nuo 300 iki 1300 rublių.
Labai laimėjo rajonai, kuriuose buvo
įvestas vandentiekis ir kanalizacija. Iš
esmės XIX a. pabaigoje mieste naudotasi XVIII a. kanalizacija, kuri buvo
nutiesta Žydų, Stiklių, Gaono, Dominikonų, Skapo, Pilies, Sodų, Pylimo
gatvėse, Trakų gatvės pradžioje, Gedimino prospekto atkarpoje nuo Žemės
banko iki Katedros aikštės ir dalyje
Antakalnio. Apie kanalizacijos kanalų
būklę leidžia spręsti 1882 m. dūmos
susirinkimo protokolas: „Dėl nepatenkinamos kanalo būklės atkarpoje tarp
pirmų dvaro vartų ir Skapo gatvės
lietaus metu per supuvusių vamzdžių
sieneles nešvarumai prasiveržia požeminiais fontanais ir užpila aplinkinius
kiemus“.
Čia pat buvo skurdo riba. Pavyzdžiui, Didžiosios, Vokiečių, Dominikonų gatvių puošnūs fasadai slėpė žydų
kvartalo skurdą, kur buvo namų su
200, 300 ir net 500 gyventojų. Čia buvo
galima išsinuomoti kampą kambaryje
už 50 kap. parai. Spėju, kad Vilnius,
kaip ir daugelis XIX a. pabaigos –
XX a. pradžios miestų, buvo kontrastų
miestas.
Kokios buvo gyvenimo sąlygos Vilniaus nepasiturinčiųjų kvartaluose?
Štai vienas, galbūt kiek aštrokai Zalkindo disertacijoje perteiktas epizodas
apie žydų kvartalo gyventojų buities
sąlygas: „Ši miesto dalis (apie dešimt
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gatvių miesto centre, besiribojančių
su sinagogos kiemu) higienos požiūriu gali būti laikoma blogiausia, nes
šių gatvių namuose, kambaryje, kur
daugiausia 5–7 kubiniai (14–19 m3)
sieksniai oro, gyvena 3–4 šeimos su
mažiausiai 5 nariais; du trečdaliai jų –
vaikai, gamtos reikalus atlieka jeigu
ne kambaryje, tai ant slenksčio. Dargi
paminėjus, kad šie būstai tamsūs tiek,
kad net dienos metu įžiebta rūkstanti
ir skleidžianti dūmus žibalinė lempa,
tad nesunku įsivaizduoti šių patalpų
oro kokybę“.
Kitas Vilniaus nepasiturinčiųjų gyventojų kvartalų aprašymas liudija:
„Kuo didesnis butas, tuo tankiau gyvena. Daug žemų ir ankštų kambarių,
langai nedideli, šviesos mažai. Kiemai
tamsūs ir purvini, daug gyventojų ten
atlieka gamtos reikalus. Yra aštuoni
namai be kiemų, tad jų gyventojai
gamtos reikalus tvarko gretimuose
namuose [kiemuose?]“.
Panašiai atrodė darbininkų kvartalai. Vilniečiai turbūt dar pamena
Šnipiškėse, Amatų skersgatvyje, Savanorių prospekte susispietusius medinukus – tai ir darbininkų kvartalai.
Jų likučių dar galima matyti Naugarduko gatvėje, Amatų skg., kažkiek
autentikos liko Šnipiškėse. Aišku, ten
gyventi nepatogu: vandens kolonėlė
lauke, tualetas – lauke, panaudotą
vandenį tenka pilti į daržą arba ant
gatvės grindinio. Laimė, neasfaltuoto.
Tai dar tebegyva XIX a. realybė.
Vilniečiai turbūt atsimena ir du
didelius mūrinius namus Subačiaus
gatvėje (šalia buvusios pirties), – tai
du modernūs specialiai darbininkams
pastatyti namai su vienodo dydžio
kambariais, bendra virtuve, bendrais
tualetais koridoriaus gale.
Tokių namų statyta visuose Euro
pos miestuose, siekiant pagerinti
darbininkų gyvenimo sąlygas. Vienas
tokių rajonų galėjo būti ir Montvilos
kolonija. Bet ten apsigyveno miesto
„vidurinioji“ klasė. 1911 m. J. TumoVaižganto gatvėje (arčiau Neries ir
infekcinio barako kaimynystėje šalia

Lukiškių aikštės) atsirado ir Montvilos kolonija – modernių gyvenamųjų
namų kompleksas. Pasak Lukšionytės-Tolvaišienės, kolonijos buvo
svarbiausia XIX a. pabaigos – XX a.
pradžios naujovė Vilniuje. Kolonijas
sudarė organizuotai statytos 10–20-ies
namų grupės, kuriose vyravo individualūs, vienai šeimai skirti namai.
Dvarininkas, bankininkas, filantropas
Juozapas Montvila šią idėją perėmė
iš industrinių Vakarų Europos miestų. Pavyzdžiui, Vokietijoje ir Anglijoje
XIX a. statytos darbininkų gyvenvietes
prie fabrikų sudarė vienodi namai mažyčiuose žemės sklypuose, sublokuoti į
ilgus monotoniškus korpusus. Statybą
finansuodavo įmonių savininkai, o gyventojai paprastai tik nuomojo pigų
būstą. Montvilos kolonija Lukiškėse
(dab. J. Savickio, J. Tumo-Vaižganto
bei Kražių gatvėse) sumanyta ne kaip
geresnio būsto darbininkams kvartalas netoli pramoninės zonos, bet kaip
brangesnis tarnautojų ir inteligentijos
būstas.
Kas Jums kaip tyrėjai buvo didžiausi ir netikėčiausi atradimai, su kuriais
susidūrėte, pradėjusi analizuoti duomenis?
Įdomu pasirodė tai, jog XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Vilniaus gyventojai buvo susipažinę su visais to meto
patogumais, tačiau dėl administracijos
aplaidumo ir bendro imperijos atsilikimo patogumai buvo neprieinami net
pasiturintiems miesto gyventojams.
Net norėdamas prisijungti prie
miesto vandentiekio ar nuotekyno,
dažnas Vilniaus gyventojas neturėjo
tokios galimybės dėl paprastų priežasčių – gatvėje nebuvo vandentiekio
ir nuotekyno. Daliai teko naudotis
XIX a. pabaigai primityviu žibaliniu
apšvietimu, nes dideli elektros kaštai
ne visiems gyventojams buvo prieinami. Kitaip sakant, Vilnius nuo europietiško miesto skyrėsi ne modernių
patogumų kokybe, bet jų paplitimo
mastu.
!
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Tarp pilkų kino ir literatūros
debesų
Deimantas Saladžius

Praėjo nemažai laiko po Mariaus Markevičiaus režisuoto filmo Tarp pilkų
debesų (angl. Between Shades of Gray,
2018), pastatyto pagal to paties pavadinimo Rūtos Šepetys romaną, pasirodymo, apie šį kūrinį parašytas ne vienas kritinis tekstas. Verta pastebėti,
kad dauguma kritikos autorių nagrinėja Tarp pilkų debesų kaip istorinės
reprezentacijos formą ir kelia įprastą
klausimą: ar tiksliai filme atvaizduota
istorinė tikrovė? Tačiau šiame tekste
pamėginsiu atkreipti dėmesį į Markevičiaus filmo ir Rūtos Šepetys romano – literatūrinio teksto ir kino teksto –
tarpusavio santykį. Būtent šio aspekto
analizės iki šiol trūko, ypač jei atsižvelgtume į tai, kad didžioji dalis kritikų net nėra skaitę aptariamo romano.
Rūtos Šepetys romanas už Atlanto
yra tapęs The New York Times bestseleriu. Šios knygos populiarumo išraiška
galima laikyti ir rengiamas pažintines
keliones į Lietuvą tuo pačiu pavadinimu bei siūlymus mokytojams JAV per
istorijos pamokas analizuoti šį tekstą.
Neabejotinai kino filmas pasinaudos
knygos populiarumu ir pritrauks minias žiūrovų ir JAV kino teatruose
(premjera – sausio 11 d.). Toks filmo
pasiekiamumas JAV jau yra beprecedentis įvykis Lietuvos kino industrijai,
nes iki šiol nėra taip išplatinto filmo
apie Lietuvos istoriją. Nei pastaraisiais metais pasirodę panašios tematikos filmai (Emilija iš Laisvės alėjos,
Stebuklas, Pelėdų kalnas ir Leitis), nei
šiemet laukiamos premjeros (Izaokas,
Corcovado Borealis, Purpurinis rūkas
ir Tvano nebus) greičiausiai neturės
progos tokiu mastu pasiekti užsienio
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žiūrovų, nors ir norėčiau būti neteisus.
Kitaip sakant, kino filmas Tarp pilkų
debesų turi galimybę tapti tokiu pasakojimu, pagal kurį bus vertinama lietuvių kolektyvinė atmintis ir istorinė
tapatybė už mūsų šalies ribų. Būtent
dėl šios galimybės svarbu panagrinėti,
kokį atminties bei istorijos vaizdą pateikia knygos tekstas ir kaip filmas jį
transformuoja.
Skubu užbėgti už akių ir pripažinti,
kad nesiekiu įrodyti, jog kino filmas
nepakankamai nuosekliai seka knygos
tekstą. Tokie pastebėjimai dažnai yra
grįsti išankstine nuomone, kad kino
ekranizacija turėtų būti tik literatūrinio teksto kopija, o sėkminga adaptacija yra tokia, kuri laikosi ištikimybės
literatūrai principo. Man priimtinesnė
pozicija, kad kino filmo kūrėjas kurdamas mezga dialogą su adaptacijai
pasirinktu literatūros kūriniu1.
Tenka pripažinti, kad Markevičius
ganėtinai nuosekliai verčia romaną
į kino kalbą, išskyrus kelis esminius
elementus, kurie ne tik leistų užsienio
skaitytojui sužinoti apie lietuvių tremtį kaip istorinį įvykį, tačiau ir suprasti, kodėl tremties pasakojimas veikia
mūsų kolektyvinėje atmintyje.
Rūtos Šepetys tekste gausu atminties blyksnių, vadinamųjų flashback,
per kuriuos skaitytojas susipažįsta su
pagrindinės veikėjos Linos Vilkaitės
ir jos šeimos gyvenimu iki tremties.
Atminties blyksniuose viena iš pasakojimo gijų šiek tiek atskleidžia Linos
1
Apie skirtingas adaptacijos sampratas galima pasiskaityti: Irina Melnikova, „Adaptacijos studijos: literatūra versus kinas – verti-

ir jos pusseserės Joanos santykį. Pateikiami malonūs vasaros prisiminimai iš Palangos kontrastuoja su Sibiro
aplinka ir leidžia suprasti, kad tarp
mergaičių buvo tvirtas ryšys. Į pusseserę Joaną Lina kreipiasi pradėdama
rašyti dienoraštį. Plėtojantis pasakojimui išaiškėja, kad Joana kartu su savo
tėvais, naudodamiesi savo vokiškąja
kilme, repatrijavo į Vokietiją. Būtent
už pagalbą giminaičiams Linos šeima
buvo ištremta, o jos tėtis Kostas Vilkas
įkalintas ir vėliau sušaudytas. Linai
sunku susitaikyti su šia žinia: „Vadinasi, mums tenka kentėti, o Joana su
šeima tuo tarpu maloniai sau gyvena
Vokietijoje. Mes paaukojome savo gyvybes, kad juos išgelbėtume“ (p. 281).
Šis pasažas su tremtinės pykčio išraiška leidžia nujausti, kad knygos autorė
jaučia kaltę, jog pati atsidūrė Amerikoje (Rūtos Šepetys tėvas 1940 m.,
bėgdamas nuo karo, išvyko iš Lietuvos). Ši tekste išnyranti implikacija
į nujaučiamą autorės kaltės jausmą
suteikia galimybę skaitytojui suprasti,
kad išeiviai, beveik nepatyrę gyvenimo
okupuotoje šalyje, vis dėlto neša kaltės
akmenį dėl ištremtųjų likimų. Taigi
norisi manyti, kad be tokios kaltės
šis pasakojimas nepretenduotų tapti
kolektyviniu. Tad panašu, kad autorė
ir visi kiti išgyvenantieji kaltę, norėdami ją sumažinti, stengiasi nuolat
pri(si)-minti juos kankinančią istoriją.
Dėl to autorės kūrimo intencija turi
būti vertinama ne tik kaip noras konstruoti pasakojimą tremties temomis,
tačiau ir kaip kultūrinės atminties
veikla.
Kitas svarbus motyvas romane yra
pagrindinės veikėjos Linos piešiniųužrašų kūrimas. Iš pradžių mergaitei
tai yra būdas bandyti užmegzti ryšį su
tėčiu: „Munkas. Jo kūrinį bet kur atpažinčiau. O tėtis atpažintų manąjį. Štai
ką jis turėjo omeny. Jis ras mane, jei
paliksiu savo piešinių pėdsaką“ (p. 54).
Tačiau vėliau šis pasirinkimas fiksuoti
ją supančią tremties aplinką įgauna
mas ar dialogas?“, in: Colloquia, 2012, Nr. 28,
p. 31–54.
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ir kitokią prasmę, žinios perdavimo
pasauliui galimybę: „Mano mama vis
kartoja, kad pasaulis neturi supratimo, ką sovietai su mumis daro. Niekas
nežino, kokią auką sudėjo mūsų tėvai.
Jei kitos šalys apie tai sužinotų, gal jos
mums padėtų“ (p. 239). Dar labiau tikėjimas savo pasirinktu būdu skleisti
žinią apie lietuvių likimą Sibire padidėja perkėlus tremtinius prie Laptevų
jūros. Naujoje tremties vietoje lietuviai naiviai vylėsi gauti realią pagalbą
iš amerikiečių, kurie tuo metu kare
buvo sovietų sąjungininkai. Šie netgi
atvyksta į tremties stovyklą, tačiau,
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palikę maisto atsargas sovietams, vėl
išvyksta. Ironiška, tačiau tekste, kurio
originali kalba yra anglų, yra pašiepiamas šis amerikiečių nuolankumas
politinei situacijai: „Kažin, ar amerikiečiai žino šiurpiąją sovietų paslaptį.
O gal jiems – nė motais?“ (p. 272). Visas Linos tremties dokumentavimas
išties tampa besiskleidžiančia, aktyvia žinia tik 1995 m., kai atsitiktiniai
statybininkai, kasdami duobę, aptinka
medinę dėžę su stiklainiu, prikimštu
įvairiausių popierių. Taip skaitytojas
sužino, kad Lina Vilkaitė Sibire praleido 12 metų ir grįžusi 1954 m. užka-

sė šį simbolinį archyvą. Paradoksalu,
tačiau grįžimas į tėvynę ir išsilaisvinimas nesuteikė galimybės garsiai
liudyti apie tremtį: „Net ir šiandien,
jei prasitartume apie siaubą, kurį patyrėme, mums grėstų mirtis“ (p. 328).
Linos kurti piešiniai-užrašai nepadėjo
tremties metu paskleisti žinojimo apie
vykdomą lietuvių tautos „prievartavimą“, tačiau pavėluotas jų išnirimas
ateities kartoms suteikė tam tikra
prasme dar ypatingesnį statusą – sukauptas archyvas tampa atminties
dokumentu. Tokiu būdu skaitytojui
yra suteikiama proga išgyventi tokių
tekstų, kaip Dalios Grinkevičiūtės Lietuviai prie Laptevų jūros, genezės ir
likimo aplinkybes.
Tuo tarpu Markevičiaus adaptacijoje
žiūrovai mato kitokio pobūdžio istorinį
pasakojimą, kuriame aptinkame lyg ir
tuos pačius siužeto motyvus, bet nėra
sukuriama ta pati motyvų reikšmė. Filme Tarp pilkų debesų atminties blyksniai pateikia tik nostalgišką skirtumą
tarp tremties ir tėvynės, o ilgainiui šie
šuoliai, nepateikdami jokio naujo turinio, tampa panašūs į jaunos merginos
seksualines fantazijas. Pusseserės Joanos linija, kuri leistų susimąstyti apie
pasakojime tiesiogiai nedalyvaujančių
lietuvių laisvės kainą, iš siužeto yra
iškerpama ir niekuo nepakeičiama.
Visiškai tolydus kino pasakojimas
nesuteikia progos susimąstyti ir apie
menamą ar tikrą autorių, tad istorija
tampa tarsi anoniminė ir neįgauna atminties statuso. Gaila, bet didžiajame
ekrane taip pat neišdrįstama parodyti sovietų ir amerikiečių draugystės,
o juk tai galėjo būti būdas aktyviai
įtraukti žiūrovą už Atlanto. Vis dėlto
labiausiai nustebina tai, kad šiame
pasakojimo variante Linos dienoraštiniai piešiniai-užrašai yra tik laikinas
bandymas pasiekti Kostą Vilką ir šis
fiksavimo veiksmas neišsirutulioja.
Linos Vilkaitės pareiga dokumentuoti
pasibaigia, kai NKVD karininkai randa tremtinės popierius ir tuojau pat
juos sudegina. Taip tremtinės liudijimas pavirsta pelenais ir, sprendžiant
iš tolimesnio pasakojimo, noras liudyti
daugiau niekada neatsikuria. Alter-
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natyviame Tarp pilkų debesų filmo
pasaulyje tokiu būdu išsikvepia lietuvių tautos kolektyvinė atmintis. O juk
taip lengva įsivaizduoti, kokia kinematografiška scena galėjo tapti Linos
archyvo atradimo epizodas.
Taigi galima apibendrinti, kad Mariaus Markevičiaus kuriama ekranizacija žaidžia pagal ištikimybės literatūrai principą (kuris iš anksto varžo
kūrybiškumą), nes pasakojime atkartoja tuos pačius siužeto motyvus. Šį
atkartojimą yra įmanoma suprasti tik
kaip istorinių įvykių eigą, tačiau, deja,
neperkeliami pasakojimo motyvai,
grindžiantys kultūrinę atmintį.
Reikėtų taip pat pabrėžti, kad filme
galima pamatyti ir akivaizdžiai neteisingą istorinės tikrovės vaizdavimą.
Vienas tokių elementų – filmui trūksta kalbinio nuoseklumo (kalbama apie
originalią, ne dubliuotą filmo versiją).
Galima dar suprasti, kodėl pasirenkami angliškai kalbantys aktoriai ir
kodėl jų kuriami personažai prabyla
šia kalba. Bėda ta, kad daug kur kitur
kalbos vartojimas buvo pernelyg lankstus. Pavyzdžiui, traukinyje giedamas

Lietuvos himnas, o užrašai pasirodo
anglų ir lietuvių kalbomis. Bet dar
keisčiau atrodo aktorių, vaidinančių
rusų karininkus, bandymas kalbėti
rusiškai. Akivaizdu, kad šiems aktoriams tai sudėtinga užduotis, tačiau tai
taip pat kuria stipriai konotuotą priešpriešą tarp herojų-anglakalbių ir antiherojų-rusakalbių. Kyla klausimas, ar
toks paviršutiniškas pasaulio suskirstymas atliekamas siekiant palankumo
iš Vakarų žiūrovo? Tai nestebintų, bet
blogiausia, jog turbūt nesusimąstoma,
kad toks pasaulio matymas bus priskirtas bendram lietuvių požiūriui.
Kita grubi klaida kyla iš to, kad Mar
kevičius atsisako romano epilogo ir nebando šios paskutinės dalies pakeisti
kažkuo lygiaverčiu. Filmo pasakojimas
pasibaigia tuo, kad NKVD karininkas
Nikolajus Kreckis prieš pasikardamas
raštiškai nuo tremties atleidžia Liną
Vilkaitę ir jos brolį Joną. Paskutiniuose epizoduose mergaitė ir brolis žvelgia į Laptevų jūrą bei atplaukiantį laivą. Filmo titrai nurodo, kad tai vyksta
1943 m. Taigi pagal žiūrovui pateikiamą informaciją reikėtų suprasti, kad

2
„Prezidentė: „Tarp pilkų debesų“ – filmas,
kuris visame pasaulyje liudys Lietuvos tiesą“,
in: https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pra-

nesimai-spaudai/prezidente-tarp-pilku-debesu-filmas-kuris-visame-pasaulyje-liudys-lietuvos-tiesa/29737.

Artuma

Lina ir Jonas grįžta į tėvynę dar nacių
okupacijos metais. Tokie istoriniai netikslumai mažų mažiausiai glumina.
Rūtos Šepetys romaną Tarp pilkų
debesų įmanoma skaityti ne tik kaip
istorijos pasakojimą, tačiau ir kaip
metaistoriją, nes kūrinys skaitytojui
suteikia galimybę suprasti, kaip šis
tremties pasakojimas veikia dabartinėje lietuvių kultūrinėje atmintyje.
Romanas nepretenduoja į autentišką
dokumentinį pasakojimą, tačiau leidžia suprasti tokio kolektyvinio pasakojimo atsiradimo aplinkybes. Tuo
tarpu Markevičiaus filmą Tarp pilkų
debesų reikėtų interpretuoti vien tik
kaip istorinį pasakojimą be atminties
dėmens. Tokiu atveju kūrinys gali papasakoti apie istorinius įvykius, tačiau
nepasiūlo būdo, kaip atrasti santykį
tarp pasakojimo ir jo atsiradimo motyvacijos.
Pabaigai tinka prisiminti prezidentės Dalios Grybauskaitės žodžius, esą
šiuo filmu „visame pasaulyje liudysime savo tiesą apie tai, kaip net ir
ypatingai naikinama tauta sugebėjo
pasipriešinti ir išlikti“2. Siūlyčiau tuo
suabejoti ir paklausti savęs, ar nebus
taip, kad šiuo filmu liudysime savo
tiesą, kuri nepretenduoja tapti kitų
suprasta tiesa?
!

DIEVO¬IR¬äMONIą¬ARTUMOS¬IEÝKANTIS¬äURNALAS ¬
6ILNIAUS¬KNYGą¬MUGñJE¬PRADEDA¬ÝVéSTI¬SAVO¬ METè
Jūsų lauksime su ypatingais pasiūlymais:
popiežiaus Pranciškaus katechezių rinkiniai,
beveik visos mūsų leidyklos knygos
ir Artumos metinė prenumerata –
su
proc. nuolaida!
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Ir nauja knyga: Homoseksualumas: ko nebeleidžiama pasakyti?,
kurioje psichoterapeutas Gintautas Vaitoška aptaria
psichologinius, moralinius, medicininius ir sociologinius
potraukio tai pačiai gimčiai aspektus; susitikimas
su autoriumi ir diskusija vasario 23 d. 15 val. 3.2 salėje.
Kviečiame susitikti vasario 21–24 d. LITEXPO, 5.D12 ir 3.11 stenduose
Išsamiau: www.artuma.lt
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Jautrūs paviršiai
Kristiną Civinskienę ir Ivetą Dabašinskienę
kalbina Sigita Šilingaitė

Mykolo Žilinsko dailės galerijoje Kaune šiuo
metu eksponuojama vieno žymiausių išeivijos dailininkų Prano Gailiaus (1928–2015)
retrospektyvinė paroda „Gyvenimo scenos“.
Pastaruoju metu Gailiaus kūryba Lietuvoje
rodyta ne kartą, nuolatiniams parodų lankytojams ji gana gerai žinoma, tačiau Žilinsko
galerijos paroda išskirtinė, nes aprėpia beveik penkiasdešimties metų šio autoriaus
kūrybinės veiklos panoramą. Parodą visapusiškai aptarė dailės kritikė Rasa Žukienė
(„C‘est la vie? Prano Gailiaus paroda „Gyvenimo scenos“ Mykolo Žilinsko galerijoje
Kaune“, in: 7 meno dienos, 2019-01-04).
Recenzijoje akcentavusi Gailiaus kūrybos
vertes, ji pagrįstai apgailėjo, kad muziejus,
deja, vengė pasitelkti architektą ar dizainerį,
kas tokio esteto kaip Gailius atveju itin apmaudu, ir atkreipė dėmesį, kad ekspozicijos
kuratorės nusižengė dviems reikšmingiems
dailininko reikalavimams: gerbti jo nusta-

tytą knyginių iliustracijų ciklų, tiksliau livre
d‘artiste (dailininko knygos), tvarką ir rodyti
juos be pasporto bei rėmų, leidžiant žiūrovui pamatyti ir pajusti atspaudo autentiškas
spalvas, faktūrą, suvokti formų sklaidą erd
vėje. Nepaisant šių svarbių trūkumų, NŽ-A
siūlo savo skaitytojams pasinaudoti unikalia
galimybe ir paskubėti, kol paroda dar veikia, pamatyti šio puikaus lietuvių ir prancūzų menininko kūrinių visumą. Ta proga
siūlome interviu su parodos kuratorėmis
Kristina Civinskiene ir Iveta Dabašinskie
ne. (Red.)

Kaip ir kodėl nutarėte surengti Prano Gailiaus kūrybos retrospektyvą?
Kristina Civinskienė: Pranas Gailius
mirė netikėtai. Dar tada į mane kreipėsi galerijos „Menų tiltas“ direktorius Edvidas Žukas ir pasiūlė surengti
didelę apžvalginę parodą. Čiurlionio

muziejus turi įsigijęs Gailiaus darbų,
tačiau ne tiek, kad pajėgtų išsamiai
pristatyti šį menininką, tad Žuko pasiūlymas man pasirodė vertingas.
Iveta Dabašinskienė: Mūsų muziejaus susidomėjimą Gailiaus kūryba
dar 2004 m. paskatino Prancūzijoje
gyvenantis rašytojas Valdas Papievis
ir tuometinė ambasadorė prie UNESCO Ina Marčiulionytė. Jie pažinojo
ir kitus Paryžiaus lietuvius dailininkus – Kasiulius, Žibuntą Mikšį. Tačiau
Marčiulionytė pirmiausia suorganizavo muziejaus direktoriaus Osvaldo
Daugelio apsilankymą būtent Gailiaus
dirbtuvėje. Direktorius tada ir pamatė
Gailiaus kurtas grafikos knygas, kurios jam labai patiko. Dvi jis iš karto
parvežė į Kauną. Jas tuoj pat eksponavome spaudos atgavimo 100-mečio
proga kartu su Jono Bretkūno Postile
iš mūsų rinkinio. Trečiąją knygą vėliau persiuntė į Kauną ambasadorė
Marčiulionytė.
K. C.: Gailiui buvo svarbu, kad jo
darbų būtų Lietuvoje. Jis visuomet laikė save lietuviu, sakė, kad tik pakeitęs
geografinę padėtį. Jis buvo atvažiavęs
į Lietuvą, bet truputį nusivylė, nes pasigedo savo vaikystės prisiminimų liudijimų. Ką padarysi, visi su tuo esame
susidūrę, juk vaikystėje ir žolė žalesnė,
ir vanduo gilesnis. Be to, sunku Lietuvai varžytis su Paryžiumi ir Provansu.
Gailius juokaudavo, kad gyvendamas
Provanse pasiilgino savo gyvenimą.
Jis pykdavo, kai jo klausdavo, ar nepasiilgo Lietuvos, perklausdavo, kaip
galįs pasiilgti savęs: „Juk aš lietuvis,
esu Lietuvos dalis“.
I. D.: Tačiau žmonės su Lietuva jo
nebesiejo. Jokių giminių nebelikę,
šeima karo metais išsibarsčiusi po pasaulį, mama gyveno Čikagoje, jie buvo
susitikę, tačiau bendravimas nesivystė. Lietuvos vaizdinį jis buvo atsinešęs
iš vaikystės, o kai grįžo ir jo nerado,
nusivylė. Nebeliko to, kas jį žavėjo.

Prano Gailiaus parodos atidarymo akimirka. 2018. Rimantės Ropytės nuotrauka
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Ar gyvenimo pradžia Lietuvoje turėjo
įtakos Gailiui kaip menininkui?
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K. C.: Ne, kaip menininkas jis susiformavo Paryžiuje. Jis pradėjo piešti
Prancūzijoje. Kad jis bus menininkas,
žinojo seniai, tik abejojo, kuo jam tapti:
poetu ar dailininku. Pavyzdžiui, toks
momentas, kurį jis pats liudija: jis
turėjo kasti apkasus, po sunkios darbo dienos pavargęs guli, bet vis tiek į
žvaigždes žiūri. Pats sakė: „Nebūčiau
menininkas – visur turiu įžvelgti ką
nors gražaus“. Jis visada žinojo, kad
bus menininkas, tik nežinojo kokios
srities.
I. D.: Pirmiausia jis bandė sieti save
su literatūra. Prisiminimuose rašė,
kad jei nebūtų tapęs dailininku, būtų
tapęs literatūros mokytoju. Jis yra
dirbęs architekto biure, reiškia, akį
turėjo.
Gailiaus kūryboje yra tautinių motyvų. Iš kur jie ateina, kuriuose darbuose
labiausiai išryškėja?
K. C.: Galime kalbėti apie „Sielrankšluosčių“ ciklą ir „Incablokus“. Jis
pats sakė, kad tai ateina iš prisiminimų: iš klumpių kaukšėjimo, senelės
verpimo ratelio sukimosi, traukinių
dundėjimo... Bibliofilas ir kolekcininkas Vladas Žukas jam siųsdavo knygų
apie mūsų liaudies meną. Tokiu būdu,
iš knygų ir iš prisiminimų jis susikūrė
savo vaizdinį, interpretaciją, kas tie
lietuviško meno pagrindai. Pavadinimas „Sielrankšluosčiai“ jo paties sugalvotas.
I. D.: „Sielrankšluosčiuose“ ryški
vaikystės nostalgija, o „Incablokai“
išsiskiria tuo, kad tai jau suabstraktintos formos, bet jos siejosi su įvairiais
buities įrankiais, vaikystėje matytais
ir naudotais ūkio padargais. Šie du
ciklai labiausiai lietuviški.
Kokia buvo jo asmenybė?
I. D.: Jis buvo labai charizmatiškas,
turėjo savo aiškų supratimą, kas yra
menas, savo filosofiją, kurią mokėjo ištransliuoti. Jis šiek tiek eiliavo. Dailė ir
literatūra jam visada glaudžiai siejosi.
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Pranas Gailius. Šešėlio aukštuma. 1985. Drobė, aliejus. Audriaus Kapčiaus nuotrauka

Kokia buvo toji Gailiaus kūrybos filosofija?
K. C.: Tapybą jis vadino jautriais
paviršiais. Jis siekė perteikti jausmą,
emociją. Manė, kad realizmas trukdo
išreikšti jausmus, nes yra pernelyg
konkretus, o jis norėjo visiškos laisvės
savo jausmų perteikimui. Taip pat jo
kūryboje labai daug gamtos. Visos inspiracijos iš gamtos. Jis kilęs iš kaimo ir
jam trūko gamtos, pats pasakojo, kad
Paryžius gal ir gerai, bet kai išsiverži
į gamtą, tada gali iš tikrųjų atsigauti.
Jo filosofija sukosi apie tai, kad niekas
nekontroliuotų, ką jis nori kurti, nes
viskas ateina iš jo patirties, iš to, ką
jis išgyveno ir matė. Paprastai tariant,
jeigu jam smagu, kad karšta, jis eina
piešti atokaitoj, ir taip gimsta ciklas

„Saulėkaitoje“ („Adret“), jei jis nori truputį pasislėpti – eina į šešėlį ir piešia
ciklą „Šešėlio aukštuma“ („L‘hauteur
d‘ombre“). Ciklas „Žalias noras“ („Verte envie“) taip pat yra apie norą būti
gamtoje.
I. D.: „Jautrūs paviršiai“ („Surface
émue“) – irgi gamtos interpretacijos,
visur matyti augalų motyvai – tai stiebas, tai mažas žiedelis. Ankstyvuoju
kūrybos laikotarpiu jį inspiravo Pab
lo Picasso kūryba, tačiau vėliau jis jį
vadino muziejiniu modernistu, Picasso
darbai Gailiui atrodė šalti, muziejiški.
O jis pats užaugo gamtoje, mėgo tapyti
plenere. Dar vienas svarbus dalykas –
laikinumo pojūtis. Apie savo darbus jis
kalbėjo kaip apie žmones, teigė, kad jie
sunyksta, kaip ir žmonės.
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K. C.: Jis norėjo, kad darbas turėtų
erdvės, kad nebūtų įspraustas į pasportą ir rėmą.
I. D.: Gailiaus kūrybą eksponuoti
sudėtinga, nes dalis darbų prastos
būklės, trupa, byra. Jis pats negalvojo, kaip reikės jo darbus išsaugoti. Jis
lygino kūrinių gyvavimą su žmogaus
gyvenimu, kuris kada nors baigiasi.
Problema yra technologinis atlikimas:
menininkas tapė ant popieriaus, o tapyba itin tekstūriška, naudotas storas
dažų sluoksnis. Rengiant ekspoziciją
muziejininkui tenka didelė atsakomybė, tenka derinti siekį įgyvendinti
menininko idėją, kurią mes suvokėme, bei atsižvelgti į kūrinių būklę,
kuri buvo prasta. Šioje parodoje nugalėjo muziejininko įsitikinimai ir noras,
kad darbai parodos metu dar labiau

nenukentėtų, nesutrupėtų, taip siekiant apsaugoti jų autentiškumą. Be
to, eksponavimą nulemia ir privačios
nuosavybės statusas – tu esi atsakingas už svetimą turtą.
Kokioje aplinkoje jis kūrė, kokia buvo
jo dirbtuvė?
K. C.: Paryžiuje jis kurdavo grafiką,
o Provanse – tapybą. Dirbtuvė Roque
Colombe, netoli Sannes, buvo labai
maža. Aš manau, kad ten jis kurdavo
nebent iš pradžių, kai ją įsigijo ar išsinuomojo, o vėliau naudodavo tik darbams susidėti. Reiktų pabrėžti, kad jis
pats savo darbų nelabai saugojo, apie
išlikimą negalvojo, dirbtuvėje vyravo
kūrybinis chaosas. Po Gailiaus mirties
jo vaikai nusprendė parduoti dailininko butą Paryžiuje ir visus jo darbus

perkėlė į Provansą. Į savo dirbtuvę jis
neleisdavo ir savo technikų nenorėjo
atskleisti.
I. D.: Jis daug tapydavo plenere. Iš
Gailiaus viešnagės Kanadoje yra nuotraukų, kur jis smėlyje stovi ir tapo.
Jis pats pasakojo, kad kai kūrė „Erelio ežero istoriją“ („Eagle Lake story“),
stovėdavo vandenyje. Gailius stebėjo
gamtą, kaip ji keičiasi, kokia ji būna,
tuo jis primena impresionistus. Ir „Šešėlio aukštuma“, ir „Saulėkaitoje“ liudija norą užfiksuoti skirtingus gamtos
būvius. Tapyba jam leido išlieti savo
galingą temperamentą. Dar ir dėl to
jis rinkosi tapyti Provanse, kur galėjo savęs nevaržyti. Grafika kas kita.
Ten daug technikos, amato, kuris
reikalauja savitvardos ir kantrybės.
Nelabai mėgo kurti grafiką, nors iš
jos daugiausiai uždirbdavo. Tačiau
grafikos proceso metu viskas sulėtėja,
rezultato taip greitai nesimato kaip
tapyboje.
Ar jis turėjo mokinių?
K. C.: Ne, tokių mokinių, kurie sektų jo stiliumi, jis neturėjo. Gal keletas
žmonių buvo, bet nežinau, ar galima
juos įvardinti kaip mokinius. Pats
mokėsi pas Fernand’ą Léger, kuris
skatino ne sekti kitais, o atrasti savo
stilių, gal dėl to ir pats negalėjo turėti mokinių, kurie būtų kūrę panašiu
stiliumi. Gailius save laiko pačiu tik
riausiu Léger mokiniu, nes jis liepęs
būti savimi.
I. D.: Jis turėjo pakankamai didelį
menininkams būdingą ego, tad logiška, jog sunkiai prisileisdavo kitus. Ir
gyvenime, ir kūryboje jam reikėjo laisvės. Jis negalėjo savęs varžyti. Taisyk
lės jam neegzistavo, jis nebuvo tas, kuris laikosi taisyklių.

Pranas Gailius. Incablock interpretacija. XX a. 7 dešimtmečio pabaiga.
Drobė, aliejus. Audriaus Kapčiaus nuotrauka
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K. C.: Atskiri jo kūriniai pasirašyti,
tai buvo svarbu pirkėjams, bet koks
tai ciklas, koks darbo pavadinimas,
nurodyta ne ant visų. Sakydavo: „Jei
neatrenkate, kuriam ciklui priklauso
kuris nors darbas, vadinkite „Jautriais
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paviršiais““. Šiai parodai iš jo dirbtuvių atsivežėm 271 darbą. Mūsų tikslas buvo parodyti kuo daugiau ciklų,
temų, kuriomis jis kūrė.
Ar Gailiaus kūryboje išsiskiria kokia
nors tema?
K. C.: Iki pat gyvenimo pabaigos
jis atrasdavo vis naujas temas, nesikartodavo. Dauguma dailininkų geriausius darbus sukuria iki 50 metų,
vėliau kartojasi, tačiau Gailiui tai negalioja. Jo darbai vienas kitą papildo.
Ruošiant parodą, dėliojasi vientisa
mozaika, grafiką papildo tapyba, šias
skulptūra.
Kaip Gailiaus darbai vertinami
Prancūzijos kontekste?
K. C.: Prancūzijoje jis vertinamas ir
žinomas. Kai kvietėme į parodos atidarymą žmones iš Prancūzų instituto, jie sakė: mums nepasakokite, kas
yra Gailius, mes puikiausiai žinome,
be abejo, dalyvausime, mes juo labai
didžiuojamės.
Kas Gailių įkvėpdavo? Ar kiti tapytojai darė įtaką jo kūrybai?
I. D.: Ankstyvoji Gailiaus kūryba
šiek tiek inspiruota kitų tapytojų, bet
reikėtų pasakyti, kad ji nelabai reprezentuoja patį Gailių, tokį, kokį jį pažįstame dabar. Jaučiasi, kad čia dar ne visai jis. Abstrakcijos pasirinkimas jam
buvo svarbus, nes čia jis galėjo save
realizuoti ir išreikšti. Jis net parašė
trumpą manifestą, kuriuo deklaravo,
kad eina abstrakčiosios dailės kryptimi. Dirbtuvė Provanse irgi turėjo tam
įtakos. Anksčiau jis su šeima vykdavo
atostogauti į Bretanę, bet po žmonos
mirties ten nebegrįžo. Tuomet jam kažkas pasiūlė išmėginti Provansą. Kelionė traukiniu į Provansą jam priminė
vaikystę. Kitas jo įkvėpimo šaltinis –
tekstai. Nuo literatūros jis nenutolo,
jam buvo svarbios tam tikros knygos.
Oskaras Milašius paveikė, kūrė pagal Kazį Bradūną. Gamta ir literatūra pagrindiniai jo kūrybos šaltiniai.
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Pranas Gailius. Jautrus paviršius. 1985. Drobė, aliejus. Audriaus Kapčiaus nuotrauka

Ar jis ką nors kalbėjo apie žiūrovo
santykį su jo darbais?
K. C.: Jis sakydavo, kad darbuose
yra jo siela, juose yra jis pats. Kvietė
žiūrovą pasikalbėti.
I. D.: Jis sakė, kad darbai yra jo
biografija: „Jei nori su manimi bend
rauti, įsigyk mano darbą, ir mes bend
rausime, turėsi dalelę manęs“. Buvo
teisus, jo kūriniai traukia ir įtraukia,
jiems sunku atsispirti. Imponuoja laisvės pojūtis. Pasak jo žmonos: „Tekėjau
už menininko, o ne už tarnautojo“.
K. C.: Jis niekada nepriklausė jokiai
galerijai ir būtent dėl to jam buvo sudėtinga išgyventi, nes galerijos padeda savo autoriams, jiems atstovauja,

viešina jų kūrybą. Prancūzijoje neįprasta tarp dailininkų neturėti galerijos. Gailius buvo gana garsus, bet kratėsi privalomų žaidimo taisyklių. Kas
be ko, patyrė dėl to sunkumų, būta sudėtingų laikotarpių. Vienu metu net
susibūrė Gailiaus kūrybos mylėtojų
draugija, kuri paremdavo dailininką,
kad jis galėtų dirbti. Jis buvo toks pozityvus, jo charizma tokia stipri, kad
jis nuolat pritraukdavo pagalbininkų,
atsirasdavo kas jam padeda.
I. D.: Iš tiesų jį lydėjo fortūna. Kai
Gailius 1950 m. atvyko į Strasbūrą, jį
globoti ėmė kunigas Jonas Krivickas.
Jo lėšomis Gailius išvyko į Paryžių,
ten papuolė pas Kasiulį, kuris davė
jam kambarį, užleido savo darbo vietą,
tada jis galėjo mokytis pas Léger.
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Prano Gailiaus parodos ekspozicija. Rimantės Ropytės nuotrauka

Ar Gailius bendraudavo ir bendradarbiaudavo su kitais to meto menininkais?
I. D.: Tarp Gailiaus draugų buvo ir
teatralų, ir kompozitorių, bet su kitais
dailininkais glaudesnių ryšių jis nepalaikė, gal buvo per arti. Įdomi istorija
yra susijusi su Witoldo Gombrowi
cziaus pjese Musė, kurioje aprašoma,
kokį skausmą jaučia musė, atsitrenkusi į žmogų. Pjesė liko nepabaigta, ir Gailius nusprendė, kad nutapys už Gomb
rowiczių tai, ko šis nespėjo parašyti.
Vien tapyba ir grafika Gailius nesiribojo. Rodote ir jo kurtas skulptūras,
nors skulptoriumi jis savęs, regis, nelaikė?
K. C.: Jis buvo grafikas, tapytojas.
Skulptūra tarsi papildoma medija.
Skulptūras jis kūrė iš vadinamųjų
tarpinių medžiagų – iš molio ir gipso,
gamino ir savotiškus asambliažus ar
ready-made‘us. Gailius lipdydavo An-
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tano Mončio studijoje Paryžiaus universitete. Pats jis skulptūrų neliedino.
Tik prieš pat mirtį išreiškė norą išlieti
skulptūras. Tą norą išgirdo Edvidas
Žukas. Jis pakvietė Paryžiuje gyvenančią jauną lietuvių skulptorę Rūtą
Jusionytę, kad ši atskilusias dalis sulipdytų ir prižiūrėtų liejimo procesą.
Skulptūras irgi veikė literatūra. Pavyzdžiui, „Himnas raidei“ buvo įkvėptas Gailiaus mėgstamo poeto Arthuro
Rimbaud poemos Balsės (Les Voyelles).
Gailių domino raidės. Jos jam atrodė kaip savarankiškos, savito grožio
būtybės.
I. D.: Raidė jam buvo svarbiau negu
žodis, o žodis – svarbiau nei sakinys.
K. C.: Kiekvieną žodį galima ištapyti
vis kitaip, atskleisti emociškai. Tą patį
žodį gali pasakyti ir piktai, ir linksmai,
ir liūdnai. Jam buvo įdomu, kaip tą
pavaizduoti tapyboje. Kiekviena raidė
turi savo charakterį. Jis akcentavo ne
visą tekstą, bet tik atskirus žodžius.

Gailiaus buvimas skulptoriumi yra
žaidimas jausmais, emocijomis, jaut
riais paviršiais.
I. D.: Jis mokėsi ir litografijos, bet
jam tai buvo per lėtas procesas. Jis norėjo, kad rezultatas matytųsi greitai.
Jis norėjo save išreikšti, išplevėsuoti
laisvai.
K. C.: Jis buvo tikrai ekspresyvus.
I. D.: Gailius labai mėgo 91-ąją Dovydo psalmę, kūrė ta tema grafiką.
Šią psalmę jis pasirinko, nes ji džiugi.
Jam reikėjo džiaugsmo, su skausmu
jis nebendravo. Vadovavosi teigiamom
emocijom.
K. C.: Jis nelaikė ilgai liūdesio,
nors gyvenime sunkių momentų netrūko. Pozityvumas sklinda iš jo darbų. Net ruošdamos parodą tai nuolat
jautėm.
!
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Antano Saulaičio SJ
„Misijų stotelės“
Dominyka Navickaitė

Jėzuitą Antaną Saulaitį galima vadinti homo viator. Dar visai nedidukas buvo priverstas išvykti ne tik iš
gimtojo Kauno, bet ir iš Lietuvos. Būdamas vienuolikos, jau persikelia per
Atlantą. Čia vėl nenustygsta vietoje ir
svajoja apie misijas. Tik prisijungęs
prie Jėzaus Draugijos, vyksta į Braziliją, lankosi net jos atokiuose žvejų
kaimeliuose. Būtent nuo šios kelionės
1968 m. tėvas Antanas pradeda rinkti
originalius suvenyrus, patraukusius
jo akį svečioje šalyje. Tai, ką gali ranka palytėti, jo įsitikinimu, yra puikus
būdas perteikti kitaip gyvenančių
žmonių kasdienybę, pasaulėžiūrą.
Visi, kas pažįsta tėvą Antaną, žino,
kad jam dovanojimo kultūra, dalijimasis tuo, ką gražaus pavyko aptikti,
yra ne teorinė deklaracija, bet gyvenimo būdas. Jis visur būtinai atvyksta
su lauktuvėmis. Jo dėka įspūdingas
atvirlaiškių ir pašto ženklų kolekcijas
iš tolimiausių pasaulio kampelių sukaupė ne vienas kunigo bičiulis. Beje,
nemaža dalis šių kolekcijų yra perduotos misionierių namams Vokietijoje.
Jei pradžioje originalių suvenyrų, kitą
kultūrą perteikiančių daiktų paieška
tėvui Antanui buvo tik noras dovanoti ir dalintis, tai ilgainiui, kai pradėjo
daugiau dirbti evangelizacinį darbą su
jaunimu, jis suprato, kad visa tai gali
būti puiki mokymo priemonė. Tada jau
prasidėjo naujas egzotinių daiktų kaupimo etapas. Tėvas Antanas pradėjo
specialiai jų ieškoti, kryptingai pildė
kolekcijas. 1998 m. VU geografijos
profesorius Vytautas Gudelis pasiūlė
kurti „Misijų stotelę“ ir atiduoti dalį
savo medžiagos. Prisidėjo ir kiti žmo-
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nės, kurie noriai dalinosi religiniais
atributais iš viso pasaulio.
Jėzaus Draugija labai akcentuoja
misijų svarbą, dalijimąsi Gerąja Naujiena. Vienas iš tėvo Antano gausių
pasidalijimų, gabalėlis nuo jo „duonos
kepalo“ – Bažnytinio paveldo muziejuje pristotatoma paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias“. Tai tarsi ištiestas delnas,
kviečiantis leistis kartu į kelionę, gal
net greičiau – misiją. Tėvo Antano kolekcija „Misijų stotelės“ viešai pristatoma pirmą kartą. Joje net pustrečio
tūkstančio įvairiausių artefaktų. Tai
buitiniai ir liturginiai reikmenys, asmeniniai daiktai, knygos, spaudiniai,
laiškai, atvirukai, suvenyrai, interjero

puošmenos, medžioklės įrankiai, garso bei vaizdo įrašai ir kita medžiaga,
liudijanti lietuvių misionierių veiklą.
Parodai atrinkta daugiau nei 150 eksponatų – Saulaičio atsivežtų ar kitų
sudovanotų.
Vienas iš parodos tikslų – išsklaidyti mitą, kad misionierius yra tik
kunigas ar vienuolis, kuris nuvyksta
į svečią šalį, padaro žygdarbį, už kurį
yra plačiai įvertinamas. Misionieriaus
sąvoka yra labai plati. Nors didžioji
dalis misionierių tikrai buvo vienuolių įžadus davę kunigai (daugiausia
jėzuitai ir saleziečiai), tai nėra taisyklė. Misionieriška veikla gali užsiimti
ir pasauliečiai – tiek vyrai, tiek moterys, viengungiai ir vedę, skirtingo amžiaus, profesijų žmonės. Svarbi parodos žinia – misija yra ne kas kita kaip
kiekvieno iš mūsų kelionė link kito
žmogaus. Ji yra ne tik socialinis ir sielovadinis darbas, o ir poezija, mokslas.
Simboliška, kad paroda surengta
ypatingų sukakčių metais. Šiemet Lietuva mini jėzuitų atvykimo į Vilnių 450ąsias metines, o pats tėvas Antanas
švenčia dvi svarbias sukaktis: 50 metų
kunigystės ir 80 metų jubiliejus.
Visai netrukus Romoje vyksiančiame sinode turėtų būti iškeltas klausi-

Parodos „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ
kolekcija“ akimirka. Iš kairės: parodos kuratorė Alina Pavasarytė, Kauno arkivyskupas
Lionginas Virbalas SJ ir t. Antanas Saulaitis SJ. 2018-12-13. Evgenia Levin nuotrauka

59

a p ž v a lg a

Parodos „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ
kolekcija“ ekspozicijos akimirkos. 2018. Evgenia Levin nuotraukos

mas, kaip pasirūpinti visų Amazonijos
čiabuvių apsauga, kodėl svarbu rūpintis net ir nekrikščioniškų senųjų kultūrų saugojimu. Popiežius Pranciškus
neseniai dar kartą priminė, kad misijos yra neatsiejama kiekvieno krikščionio tapatybės dalis, o mes turime
nepamiršti parodyti ypatingą pagarbą
tiems mūsų tautų atstovams, kurie
daug jėgų ir laiko atidavė misijoms.
Rodos, sunku būtų sugalvoti tinkamesnį laiką tokiai parodai atsirasti.
Tikrai yra ką parodyti, papasakoti
skirtingiems lankytojams. Paroda turėtų patikti ir tiems, kuriems tiesiog
smalsu pasižvalgyti, kaip atrodo kitų
kultūrų religiniai reikmenys, kuriems
įdomūs egzotiški papročiai. Čia daug
peno apmąstymui gali atrasti ir tie
krikščionys, kuriems rūpi savosios tapatybės išsaugojimas skirtybių pasaulyje. Tėvo Antano pasakojimas apie
misijas per labai įvairius eksponatus
yra puiki proga džiaugtis kūrinijos
įvairove ir tirpdyti kitoniškumo baimę.
Paroda turėtų padrąsinti ir tuos, kurie
linkę į antropologinius, kultūrinius tyrinėjimus.
Misijų požiūriu, pasaulis yra suskirstytas į penkias dalis. Šis suskirstymas
įvestas 1951 m., kai arkivyskupas
Fultonas J. Sheenas pasiūlė kalbėti
Pasaulio misijų rožinį, ragindamas
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viso pasaulio katalikus melstis ne tik
už save ir savo artimuosius, bet ir už
stokojančius bei pažeidžiamus žmones
savo aplinkoje.
Kiekviena dešimtis karoliukų iš
penkių Rožinio dalių simbolizuoja penkis žemynus – Afriką, Šiaurės ir Pietų
Ameriką, Europą, Okeaniją ir Aziją – ir
tradiciškai yra skirtingų spalvų, kurių
kiekviena akcentuoja tam tikrą regiono išskirtinumą: žalia primena Afrikos
miškus ir pievas, mėlyna simbolizuoja
vandenyną, supantį Ramiojo vandenyno salas, balta vaizduojama Europa,
prisimenant Šventąjį Tėvą, pirmąjį

Bažnyčios misionierių, raudona spalva
simbolizuoja tikėjimą ir užsidegimą,
kurio vedami į Amerikos regioną keliavo ir tebekeliauja misionieriai, geltona simbolizuoja Rytuose patekančios
saulės šviesą, Aziją. Parodoje „Misijų
stotelės“ atskirai neaptariamas Europos regionas, nes tėvo Antano žvilgsnis labiau (bent materialiai) krypsta
į egzotiškesnius kraštus. Tiesa, jis
atskirai pabrėžia sovietmečiu Sibire
vykdytų misijų svarbą ir ragina šios
svarbios patirties taip pat neužmiršti.
Afrikai skirtoje parodos salelėje ryškiai žaliame fone išdėlioti afrikietiški
rakandai, meno kūriniai, religinės statutėlės bei šventųjų atvaizdai. Prieš
akis iškart išnyra Afrikos miškynai,
nendrinės pintinės ir laukinės gamtos
gaiva bei pavojai.
Pasitinka afrikietiškas Jėzaus atvaizdas, kuriame Jis pavaizduotas
tamsios odos, su Afrikoje vyrų nešiojamais karoliais, o aprangos spalvos –
ugnies raudona ir Sacharos smėlio
balta – tokios, kokios būdingos Afrikos masajams. Be to, dar spalvingos
austos stulos (vieną jų tėvas Antanas
persiuvo aukštyn kojom, kad spalvos
atitiktų Lietuvos vėliavą, norėdamas,
kad ją pamatytų lietuvių kilmės skautai, su kuriais dirbo Amerikoje bei
Kanadoje), pačių afrikiečių gaminami
suvenyrai, kurių pardavimu rūpinasi
misijas vykdančios seserys.
Lyg dangus, ant kurio uždėtas spal-
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vas ryškinantis filtras, atrodo parodos
salelė, kur pasitinka Okeanijos gėrybės. Pirmiausia, iš Australijos Antano
Saulaičio parsivežtas kengūriuko kailis, aborigenų tradicinio meno motyvais
dekoruotos staltiesės, Šv. Mišių taurė
ir patena, mušamieji instrumentai.
Žinoma, ir bumerangai. Kai kurie suvenyriniai ir mums matyti – ištapyti ir
labiau lenkti, dekoratyvūs. Bet iš tiesų
bumerangas – tai svaidomasis ginklas,
dažnai naudojamas medžioklėse. Galbūt įprasta manyti, kad bumerangai
sugrįžta atgal, bet tik smulkūs, naudoti paukščių medžioklėje, o nemaža dalis kovinių ir medžioklinių Australijos
aborigenų naudotų bumerangų buvo
negrįžtantys ir pakankamai sunkūs,
kad galėtų sužaloti stambesnius gyvūnus, tokius kaip kengūros ar emu.
Krikščioniški paveikslai Azijoje atrodo neįprasčiausiai – ne tik rytietiškos
išvaizdos figūros, jų apranga ar aksesuarai, bet ir pati stilizacija, būdinga
Rytams ir jų menui. Sunku įsivaizduoti Mergelę Mariją tokią, kokią ją
vaizduoja japonai ar kinai. Eksponuojami ir pakabinami ritiniai (tai vienas
iš tradicinių būdų eksponuoti Rytų
dailės ir kaligrafijos kūrinius – pakabinami tik trumpam, o vėliau suvyniojami ir saugomi), vėduoklės, valgymo
lazdelės, kurios kiekviename regione
šiek tiek kitokios, laimę nešantys raudoni kinų mazgai, puošiantys įvairius
aksesuarus, žavūs savo trapumu ant
sudžiovintų lapų piešti atvirukai iš Indijos bei Tailando.
Ryškiai raudona arka primena laivą, kuriuo plaukiame į žemyną kitapus Atlanto. Skirtingų Šiaurės Amerikos indėnų genčių apdarais pasipuošę,
kasdieniais šių genčių buities daiktais
besinaudojantys šventieji ir bibliniai
veikėjai paveiksluose ir atvirukuose
persimaišo su tose kultūrose nuo seno
atpažįstamais religiniais simboliais,
formomis bei spalvomis. Pavyzdžiui,
biblinė Abraomo svečių scena indėnų kultūroje perteikiama per skirtingų genčių vienybę. Taip pat Šiaurės Amerikos indėnų ikonografijoje
Švč. Trejybės asmenys irgi atkartoja
toje kultūroje aktualius vaizdinius.
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Dievas Tėvas vaizduojamas kaip senas išminčius, Jėzus – kaip nugalintis
karys, Šventoji Dvasia – kaip raudonasis vanagas arba erelis. Toje kraujo
spalvos arkoje kabo sapnų gaudyklės.
Šiaurės Amerikos prerijų lakotai ir
kitos indėnų tautos pasakoja, kad ore
esama gerų ir blogų sapnų. Sapnagaudis veikia kaip voratinklis, sulaikantis bloguosius sapnus ir praleidžiantis
geruosius. Ryto saulei kylant, šviesa
bloguosius sunaikina. Indėnų kurtuose papuošaluose atpažįstami svarbūs
lakotų simboliai – laumžirgis bei vėžlys. Pastarasis simbolizuoja pasaulio
sukūrimą, kartu ir ilgaamžiškumą,
ištvermę. Vėžlio figūra naudojama net
ir krikščioniškoje ikonografijoje. Paro
doje galima pamatyti šv. Kotrynos
ikoną, kurioje ji laiko vėžlį ir kryžių.
Tuo tarpu laumžirgis indėnų mitologijoje, priklausomai nuo genties, turėjo
skirtingas reikšmes – pagijimo, atsinaujinimo, apsaugos ar nenugalimumo kare. Lotaringų dvigubas kryžius
veikiausiai pasiekė indėnų gentis per
prancūzų ir kanadiečių pirklius. Savo
forma primindamas laumžirgį, jis sėk
mingai adaptavosi indėnų kultūroje,
viename simbolyje įprasmindamas
dvigubą – krikščioniško apreiškimo ir
senųjų tikėjimų – žinią.
Pietų Amerikos atributai – kaučiuko rinkėjo votas iš Brazilijos, kur
kaučiuko rinkėjai pagamina mažą
kaučiuko modelį ir kaip votą kasmet

spalio 4 d. dovanoja šv. Pranciškaus
garbei. Pamatysime ypatingą drabužį – ruaną – tradicinį šiltą apsiaustą
iš Kolumbijos, kuris neperšlampa,
o vanduo nuo jo nuteka kaip nuo žąsies plunksnų. Stulos iš Gvatemalos
ar Bolivijos – ryškios ir primityviomis
formomis dekoruotos, iškart išsiskiria
iš visų kitų matytų, kaip ir specialiai
tėvui Antanui pagamintas hamakas iš
šiaurės rytų Brazilijos. Ant jo išnertas
vardas Tony – nuoroda į šeimininką.
Ten įprasta, kad kiekvienas nešiojasi
savo hamaką, kurį pasikabina apsistodamas svečiuose.
Religijos įkultūrinimo procese krikščioniško tikėjimo tiesos įgauna konk
rečios kultūros formas, ikonografijoje
atsiranda mums neįprastų elementų.
Parodoje tai labai aiškiai iliustruojama – idant kiekviena tauta suprastų
jiems skelbiamas krikščioniškas tiesas, jos interpretuojamos per jų kultūrinę prizmę ir suvokimą. Pati paro
da santykinai nedidelė, taigi tikrai
nepabosta, o galva nepradeda suktis
nuo eksponatų gausos. Kiekvienas
eksponatas talpina savyje be galo įdomius kultūrinius bei istorinius kodus
ir nusipelno atskiro pasakojimo, todėl
verta jungtis prie muziejuje rengiamų
ekskursijų su gide arba savarankiškai
pasiieškoti informacijos, kad apsilankymas parodoje ir mums taptų tikra
misija.
Paroda veiks iki 2019 m. gegužės 3 d.!
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Atgimimo karys išeina žiemoti
In memoriam Petrui Cidzikui
Julius Sasnauskas OFM

„Pagal pageidavimą“, – taip pasivadinusi viešojo transporto stotelė Viršupio gatvėje, palei Rokantiškių kapines.
Būna visaip, aišku. Aną šaltą ir saulėtą ketvirtadienio popietę čia atvykęs ir
stabtelėjęs būrelis žmonių buvo tikrai
savo noru. Laidotuvės. Amžiną atilsį
Petras Cidzikas ilsėsis prie pat kelio.
Kai kas nors paskui važiuos Viršupio
gatve į kolektyvinius sodus kitapus
kapinių, galės pasiųsti jam maldelę ar atodūsį. Būtų kur Antakalnyje,
tarp įžymybių, turėtum laukti progos,

neštis gėlių, žvakučių, o dabar viskas
pakeliui, be privalomų ceremonijų.
Nedaug ceremonijų ir ketvirtadienį.
Laidotuvėse dalyvavę garbės kuopos
kareiviai sulankstė trispalvę, dengusią
karstą, ir įteikė velionio žmonai dėkodami už jos vyro nuopelnus Lietuvai.
Gražus ritualas. Šąla, ir todėl niekam
nesiverkia. Po kapinėms įprastų „Marija, Marija“ posmų girdžiu už nugaros
šnabždant, jog dar reikia užtraukti ir
„Lietuva brangi“, mat Petrui būtų patikę. Šaltyje giesmės, kaip ir maldos, ka-

Petras Cidzikas. Vilties žygis. Maskva, Markso prospektas. 1990 m. rugsėjo 12 d.
Klaudijaus Driskiaus nuotrauka
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žin kaip išsigrynina, nuskaistėja. Kalbų prie kapo nebus, nė nepasigendi jų.
Dainas ir giesmes Petras Cidzikas
iš tiesų turėjo pamilti nuo tada, kai
mėnesį ar dar ilgiau badavo Katedros
aikštėje už politinius kalinius, paskui – ir už visą kitą pragarišką socia
lizmo turinį. Žmonės plūdo būriais
prie jo palapinės, vieni – paremti ir
padėkoti, kiti iš smalsumo. Kai norėjo išsakyti, kas ant širdies, dainavo.
Net naktimis. Petro ausys kartu su
katedros sienomis turėjo būti pilnos
tų Atgimimo dainų ir giesmių. Nė per
visą amžinybę jam jos nenutils, nustelbdamos angelų chorus. Atsibudusi
Lietuva išdainavo visas savo dainas
daineles ir dar pridėjo.
O anksčiau – KGB, beprotnamiai,
žudančios aminazino injekcijos, kurių nepamirši visą gyvenimą. Kai jį
čiupo pirmąsyk, dar trisdešimtmetį,
kaltinimai buvo juokingi: eilėraščių
sąsiuvinis, rodos, Šapokos istorija, davęs paskaityti pogrindinę Kroniką. Jį
buvo lengva sudoroti kaip ir visus vienišus kovotojus. Kad mažiau triukšmo
ir nesusipratimų, pakišdavo tą pačią
Kremliaus išrastą diagnozę – vangioji schizofrenija. Yra puiki nuotrauka,
kur Petras Cidzikas stovi už vielinės
tvoros, lyg žvėris narve, Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninėje. Įvilktas į
kažkokį nudryžusį valdišką chalatą.
Draugai aplankė ir nufotografavo.
Mąslus žvilgsnis, išminčiaus barzda.
Čia jau po visų kankynių Černiachovsko, buvusio Įsruties miesto, beprotnamyje. (Turbūt dėl to paskui buvo jo kryžiaus žygis Rytprūsiuose ir meilė tam
kraštui.) Tarybų valdžia buvo sukaupusi patirties, kaip gydyti nuo kalbų ir
minčių apie laisvę. Valdžios nelaimei,
pasitaikydavo ir beviltiškų ligonių.
Užsispyrusių, atsparių grotoms, daužymui, kam tik nori. Net aminazinui.
Per laidotuvių mišias vyskupas Jonas Kauneckas jį pavadino kariu. Tai
ta karių rūšis, kurios iš anksto nelabai
įtarsi žygdarbiais. Kai susitikome dar
prieš visus atgimimus, Petras dirbo
kroviku maisto prekių parduotuvėje
Olandų gatvėje. Informuodavo, kada
pardavinės papigintą vištieną. Buvo
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jaunas šeimos tėvas, augino dukrelę.
Bet ramaus gyvenimo nenorėjo, veržėsi į kovotojų gretas, dėjo savo parašus
po pačiais įžūliausiais disidentų pareiškimais. Vaikščiojo į jų teismus, kad
priprastų prie minties apie kalėjimą.
Jo bado akcija Katedros aikštėje,
kaip ir kalba Sąjūdžio suvažiavime,
buvo fantastiška. Viskas – lyg pagal
komandą iš dangaus: „Viešpaties
Dvasia su manimi“. Tomis dienomis
daug kur viršyta logika ir žmogiškos
galimybės. Politiniai kaliniai vienas
po kito sugrįžo namo. Slaptomis Pet
ras turbūt išbadavo ir daugiau dalykų. Užkrėtė kitus. Kretingoje po kelių
mėnesių šitaip atgautas pranciškonų
vienuolynas.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu,
žygiavęs teatrališkai su kryžiumi ant
pečių per Kaliningrado sritį ir į pačią
imperijos sostinę, paskui jis turėjo pereiti tikrąsias kryžiaus pamokas. Ligos,
nuoskaudos, nesupratimas, išsiskirstę
draugai, vienatvė sodo namelyje, turbūt ir skurdas – pastaraisiais metais
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jam galėjo būti dar liūdniau nei Černiachovske. Prisimenu jį vis pasvajojantį, kad būtų gerai pailsėti Afrikoje.
Nežinia, kodėl Afrika. Vaikystės romanų, televizijos laidų aidas? Ar kad ne iš
šio pasaulio, absoliutus kitoniškumas,
neįmanomybė?
Rokantiškės – ne Afrika. Ir sausis
yra sausis. Bado mėnuo. Vis dėlto
Petrui pavyko savaip, iškėlus kovos
ir maišto vėliavą, pabaigti žemiškąją
kelionę. Būtum laukęs valstybinių laidotuvių didvyrių panteone, raudono
kilimo, oficialių kalbėtojų sąrašo. Bet
kažkas kanceliarijose ir komitetuose
užprotestavo: girdi, ne tas čia lygis.
Kai vyskupas Kauneckas kvietė savo
kolegą ir anų laikų bendražygį vykti
kartu į laidotuves, vėl atsakyta panašiai. Ir ačiū Dievui. Gal tik taip geri
darbai ir nukrypsta galiausiai į Dievo
garbę aukštybėse. Juk viskas iš Petro
Cidziko epopėjos buvo kaip užrašyta
kapinių stotelėje: pagal pageidavimą.
Lygis čia tikrai ne tas. Būtų apmaudu,
jei pradėjęs laisvės eilėraščiais, baig-

tum valdiška panegirika. Ir jei istorinis bado streikas virstų karštaisiais
patiekalais „Trijų pušelių“ kavinėje
Antakalnyje mokesčių mokėtojų sąskaita. Todėl ir maga sakyti, jog Petras
karys laimėjo savo mūšį. Ir kad jam
geriau pasisekė negu tiems, kurie jo
byloje rašė melagingas diagnozes,
skundė, skandino, ir nieko. Kurie nutuko ir pelningai nukekšo, atsiradus
progai.
Šv. Ignoto kariuomenės bažnyčia
per laidotuvių mišias nelūžta nuo
gedėtojų. Pagyvenę žmonės, tiek prie
altoriaus, tiek suoluose. Dvi mergytės,
velionio anūkės, žiūri išpūtusios akis,
kas čia dedasi. Jos iš svetur. Mišioms
patarnaujantis jaunas vaikinas, turbūt bažnyčios zakristijonas, vis linkteli
pagarbiai galva, kai tariamas Jėzaus
Kristaus vardas. Svarstau pats sau,
ar jis kada pajus, kad lenkiasi tam,
kuris irgi – ne tas? Visų ne tų amžinas čempionas. Turėtų pajusti. Juk
ne veltui gimęs laisvėje. Petro Cidziko
išbadautas.
!
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Apie bendratį
Mantas Toločka

Štai pasaulį išvydo trečioji Mindaugo Nastaravičiaus
poezijos knyga – bendratis. Laikydamas ją rankose pirmą kartą nekantrauju ir jaučiu smalsumą. Ką reiškia
toks neeilinis knygos dizainas? Kodėl sukeisti viršeliai?
Kodėl tušti puslapiai? Ar tik taip nenorėta pastorinti
gležnutės knygelės? Ar visas konceptualus knygos apipavidalinimas turi reikšmę ir yra pagrįstas? Ką reiškia
eilėraštis ant viršelio ir ar eilutės „[...] ir tada supratau, kad laikas / šitam atminties kambary išgriauti nešančią sieną“ sufleruoja naujos eros pradžią Nastaravičiaus poetikai? Visa tai ir yra, ką norėčiau apsvarstyti.
Atsivertus knygą jau iš pirmųjų puslapių galima atpažinti autoriaus braižą. Kiekvienas tekstas turi aiškų
siužetą ir, kaip sufleruoja paantraštė, jungiasi į vieną
bendrą naratyvą. Taip pat knygoje rasime keletą tranzitinių įvaizdžių iš ankstesnių poeto darbų (pavyzdžiui,
„vienakė katė“ arba tokie personažai kaip Valasatas).
Subjektas iš pirmo žvilgsnio atrodo esąs labai arti
autoriaus, bet apie autobiografiškumą kol kas kalbėti
nevalia.
Pagrindinė knygos tema – tėvystė. Du tušti puslapiai
knygos viduje dalija šią temą pusiau. Pirmoje dalyje

Mindaugas Nastaravičius,
bendratis: vieno
eilėraščio istorija,
Vilnius: Tyto alba,
2018, 62 p., 1000 egz.
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aiškesnis subjekto santykis su tėvu, savo ruožtu antroji – nukreipta į sūnų. Abi šias dalis sujungia atminties
imperatyvas. Tačiau kelionė laiku šioje knygoje, regis,
nėra vien tik bandymas susigrąžinti prarastą laiką.
Veikiau tai – pastanga užčiuopti to „vieno eilėraščio“
pėdsakus. Tai galime matyti jau pirmame knygos tekste: „ar atsimeni jį? ar atsimeni savo tėvą? / stovėdamas
anapus stadiono galvojau – / apie tai parašyti eilėraštį /
tik kol kas nežinau / apie ką“ (p. 3). Vienaip ar kitaip
šis menamas eilėraštis knygoje pasirodo dar ne vieną
kartą – „ar žinai, kad tavo motinai dovanojau „Šilelį“? /
didelį, spalvotą – būtinai apie tai parašyk / bent vieną
eilėraštį / kur manęs nebūtų“ (p. 11). Pastarajame tekste tėvo netektis įvyksta dviem būdais. Pirmoji gali būti
susijusi su laiku ir praeinamumu, bet įdomu ir tai, kad
pats eilėraštis tampa netekties ženklu. Tai koreliuoja
su „Šilelio“ leitmotyvu, nusidriekiančiu per visą knygą.
„Šilelis“, kaip ir eilėraštis, yra vien iš atmintį fiksuojančių, bet ir ją pakeičiančių bei ištrinančių medijų.
Šią mintį gerai iliustruoja eilėraštis apie „Santą Barbarą“. Čia autorius šuoliuoja per kelis momentinius
lygmenis. Eilėraštis prasideda eilutėmis: „prarasti atmintį mes išmokome žiūrėdami / „Santa Barbarą“, nes
vos tik kokia peripetija – / Kepvelai nieko nebeprisimena“ (p. 19). Tekstas sugretina subjekto šeimos narius ir
serialo personažus. Tai dėlto perša mintį apie atminties fiktyvumą. Netekti atminties čia ir reiškia priartėti prie personažo: „o kad man tokį vyrą kaip Kruzas,
na ir kvailys / tas Sisi, Santaną iškeitęs į Sofiją, sakykit, ką norit / bet aš panašus į Iden – jei ne iš veido, tai
bent iš plaukų“ (p. 19). Dar vienas aktualus šio teksto aspektas, kad subjektas, kurį galima vadinti ir poetu, čia tampa pačios transliacijos įrankiu: „prie spalvoto „Šilelio“ iškėlęs laikau anteną / kreipiu ją į miesto
pusę, gaudau signalą – / dabar jau gerai, taip ir stovėk“ (p. 19). Iš pirmo žvilgsnio labai komiška situacija
kartu yra ir metafora. Poetas kaip tas, kuris sukuria
sąlygas įsitraukti į serialą, iš kurio, beje, taip ir negrįžtama: „palikę televizorius, mūsų tėvai sugrįždavo
į laukus / riaumodavo, kupini įkvėpimo, ant traktorių,
kaltino / veidmainystėmis, neištikimybe, o mūsų motinos / melždamos karves atverdavo širdis Kruzui ir Meisonui – / tas tai šlykštus, baisesnis už tėvą, kaip gerai /
kad jo neprisimenu“ (p. 19). Personažai tarsi atitolsta
nuo fiktyvaus serialo pasaulio, tačiau imitacija vyksta
ir toliau. Galiausiai grįžtama prie tėvo įvaizdžio. Pas
kutinė eilutė sujaukia visas galimybes atsekti, kurioje
iš tikrovių personažai slapstosi. Užmarštis įvyksta keliais lygmenimis. Tėvas pavaldus užmaršties dėsniui
taip pat, kaip ir visi kiti eilėraščio veikėjai.
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Knygoje svarbi gyvybės ir mirties opozicija. Neretai
ši priešprieša gretinama su kūrybos procesu. Tarkime,
paskutiniajame pirmosios dalies eilėraštyje subjektas
vėl mini eilėraštį, kurį tikisi parašyti: „tame eilėraštyje
būsiu viską užmiršęs: kiemo draugai / nebeišlįs į lauką,
tėvas seniai užkritęs / už atminties stadiono vartų, dingęs iš lūkesčių horizonto“ (p. 33). Šios eilutės kuria tam
tikrą naujos pradžios, atsinaujinimo nuojautą. Tačiau
ji staiga pertraukiama: „kad tapsime tėvais, sužinojau
likus dienai / iki tėvo mirties“ (p. 33). Pasirodo laiko
cikliškumo motyvas. Poetas, siekiantis atsinaujinimo,
vis dėlto yra įkalintas atminties narvelyje. Ir būtis čia
nugali visus lūkesčius ar iliuzijas. Ne iš visko įmanoma išsivaduoti, palikti užmarščiai. Tai taikliai pastebi
ir Sigitas Parulskis knygos anotacijoje.
Kalbant apie cikliškumą ir atsikartojimą, pirmąją ir
antrąją knygos dalis jungia tankus leitmotyvų tinklelis. Todėl skaitytojui aišku, kad tai tos pačios istorijos
fragmentai. Kai kurie motyvai įgauna kone metafizines
reikšmes. Tarkime, žemės arba grumsto įvaizdis, pasirodantis pirmojoje dalyje. Subjektas pasakoja apie nepavykusį tėvo bandymą įdėti į krepšį: „kruvina galva
įsiutęs stveriantis grumstą / sviedžiantis jį virš lentos /
dar aukščiau / taip ir mokiausi stebėdamas tėvo žemę /
tolstančią nebeįžiūrimą / nesuprasdamas į ką ji atsitrenkia nematydamas / kaip sutrupa bet tikėdamas / žemė
atgal nebegrįš“ (p. 25). Matome, kaip žemės grumstas
pasakojime atlieka kelias funkcijas: reprezentuoja tėvo
įniršį kaip gyvybės ženklą, bet iškart sudaro opoziciją
su grumsto metimu į karsto duobę. Šis epizodas paruošia dirvą ir tolesniam pasakojimo junglumui. Antrojoje knygos dalyje yra panaši scena. Subjektas kreipiasi
į sūnų: „kodėl mirusių žmonių neįmanoma / atmirinti,
kodėl juos laidojam žemėje, o ne danguj / stiebkis, kabinkis nagais tarsi žodžiais / į trupantį grumstą dangaus, krintantį žemėn“ (p. 42). Šie įvaizdžiai atsineša
krūvį iš pirmosios dalies, taip tapdami dar paveikesni. Tokių motyvų knygoje apstu – jau minėtas „Šilelis“,
„Santa Barbara“, viešbutis, stadionas ir t. t.
Perskaitęs knygą kelis kartus vis dar galvoju, tai ku-
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ris čia tas „vienas eilėraštis“, kurio istoriją ką tik skaičiau. Tikriausiai įmanoma interpretuoti, kad tas kur
ant viršelio. Jį tarsi užpildo visas knygos turinys. Stilistiškai jis panašus į visą likusią knygą, bet gal tai rodo,
jog ši istorija – neišsipildžiusio lūkesčio istorija. Juolab
kad pačiam knygos tekste yra užuominų apie susitaikymą su savuoju braižu: „čia ir yra mano įtampa – /
kartais aukšta, kartais vidutinė / arba atminties laidas, arba – nieko“ (p. 50). Taip pat bandymas išgriauti sieną pasirodo kaip donkichotiška pastanga. Palikti
atminties kambario vis dėlto neįmanoma. O siena, kuri
tarsi yra riba tarp atminties ir vaizduotės, tarp tikrovės ir fikcijos, irgi yra tik šios istorijos vaisius: „dulkėjo / neuždengti pelenai, semiu juos dabar ir barstau /
šitoj amžinoj bendraty ant nesančios sienos griuvėsių“.
Kalbant apie knygos autobiografiškumą, kurio atvirų
manifestacijų poezijoje dažniausiai nemėgstu, manau,
kad tai yra šalutinis klausimas. Visiškai nesvarbu, koks
yra referencijos lygis tikrovės atžvilgiu. Pats pasakotojas užsimena apie įtrūkį tarp pasakojimo ir tikrovės,
tarp rašto ir kalbos: „rašau šiuos žodžius / kurie kada
nors labiau už mane / ir bus manimi“ (p. 60). Knyga
visų pirma pritrenkia konceptualumu, kuris itin konkrečiai istorijai suteikia universalumo matmenį. Tai –
ne tik romantiškas mirties ar būties trapumo išgyvenimas, bet kartu ir laiko refleksija, žvilgsnis į praeitį,
kurios nebėra, ir į ateitį, kuri vienaip ar kitaip griauna
lūkesčius. O dabartis? Dabartis, matyt, ir yra šis negalėjimas nieko pakeisti, amžina bendratis ir tiek.
Knygos pozicijas šiandienos literatūros lauke, manau, gerai įvertino Giedrė Kazlauskaitė („Krumpliaratis“, in: www.pdr.lt). Yra aišku, kokiai mokyklai priklauso Mindaugas Nastaravičius, tačiau su šia knyga
išryškėja ir jo autentiškas braižas. Jo poetika labiau
buitiška nei Sigito Parulskio egzistencializmas ir tikrai
ne tokia pakylėta kaip Aido Marčėno. Knygoje, žinoma,
yra keletas gerai padėvėtų poetizmų, bet jie tikrai nesugadina puikios kompozicijos. Kūrinys rišlus ir hermetiškas. Rekomenduoju.
!
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Tas miruoliškas,
miruoliškas pasaulis!
Lina Buividavičiūtė

Jolita Skablauskaitė (1950–2018) vadinama viena originaliausių Lietuvos rašytojų. Tai banali ištarmė, nors,
regis, toks apibūdinimas šįkart – labai taiklus. Autorė paliko mums septynis romanus, eilėraščių rinkinį,
pagal jos kūrinius Algimantas Puipa sukūrė dvi kino
juostas – Žuvies diena ir Žaibo nušviesti. O aš dar atsimenu, kaip laužiau galvą analizuodama Sado sindromą, kokį keistą įspūdį nešiojausi po jo skaitymo...
Gruodžio mėnesį dalyvavau Mariaus Buroko, Pauliaus Jevsejevo ir Agnės Cesiulės organizuotame bene
pirmajame Lietuvoje siaubo literatūros festivalyje
„Tamsumos“. Renginio leitmotyvu tapo Skablauskaitės kūryba – po skaitymų žiūrėjome apie rašytoją režisierės Agnės Marcinkevičiūtės sukurtą filmą Vienat
vės gaudesys. Dar kartą įsitikinau, kad Skablauskaitė
buvo nepaprasta, savita asmenybė, tokią ją mačiau ir
kažkada skaitydama interviu Moters žurnale. O vartydama po autorės mirties išleistą novelių ir apsakymų
rinkinį Fatum, regis, jutau rašytojos būdo, gyvenimo
įvykių kvėptelėjimus. Aptikdama kūriniuose senų, apleistų sodybų motyvą, prisimenu minėto filmo kadrus –
užžėlusią kaimo trobelę, kurioje rašytoja vasarodama
kurdavo. Visada pakraščiuose, paribyje, nustumta ir
nustumianti – tokia man Skablauskaitės kūryba, ir šie,
bene per keturis dešimtmečius kurti tekstai.
Fatum – skirtingos apimties ir, nepaisant temati-

Jolita Skablauskaitė,
Fatum: Novelės ir apysakos,
sudarė Janina Riškutė,
Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
2018, 343 p., 600 egz.

Dailininkė Deimantė Rybakovienė

66

nio vientisumo, meninės kokybės tekstai, įtraukiantys it svetimos vaizduotės liūnas. Negaliu pasakyti,
kad Skablauskaitė čia atsiskleidė kitomis spalvomis,
regis – tematiškai ir net stilistiškai stebėtinai pastovi
rašytoja. Vis dėlto pritarčiau kritikei Neringai Butnoriūtei, teigiančiai, „kad Skablauskaitei trumpos teksto distancijos paklūsta labiau nei ilgosios, nes ji puiki
atskirų pasažų, epizodinių sapnų, sukrečiančių emocijų architektė“ („Lietuviškai rafinuota ezoterika“, in:
http://www.skaitymometai.lt). Nors man įspūdį padarė didžioji dalis Skablauskaitės romanų, vis dėlto pastebėjau ištęstumą, nereikalingą kartojimąsi, kuris
prislopindavo pirminį skaitymo įspūdį. Trumpieji žanrai – dėkingi, jie leidžia sukoncentruoti, išgryninti mintį, todėl prikausto iki pabaigos. O dabar – svarbiausi
skaitymo akcentai.
Tematika ir veikėjai. Jie Skablauskaitės kūryboje išlieka panašūs. Pagrindiniai herojai – paribių žmonės,
daug praradę, palikti, paliekantys – vaikas, auginamas
atsiskyrėlio tėvo, kuris vėliau mįslingai dingsta, vyras,
kurį paliko ir iš buto išmetė žmona, nemylima sesuo,
neregys, atsiskyrėlis vyriškis, tenorintis žiūrėti į supuvusius obuolius, patėvio skriaudžiama mergina, kurią
įsimyli pagrindinis novelės veikėjas, menininkas, apsėstas vinkšnoje apsigyvenusios senolės dvasios. Ribinės būklės leidžia atverti kitokios, sukeistintos tikrovės duris, regėti tai, ko įprasta šio pasaulio gyventojo
akimi niekaip neišvysi. Taip Doris iš „Šunų Dievo“ susidraugauja su šunų viešpačiu ir išvysta skraidančius
šunis, o „Navuke“ benamis Kasparas, įsikūręs apleistoje, prakeiktoje sodyboje, regi pakaruoklę motiną ir jos
anksčiau nužudytą sūnelį. O jei kartais, iš pirmo žvilgsnio, veikėjai atrodo ganėtinai įprasti, juos tuoj ištinka
dalykai, nusitaikantys į normalumo ribas. Pavyzdžiui,
novelėje „Nelaimė Tavo namuose“ į alsią vasaros popietę nuobodžiaujančio Aliaus gyvenimą įsiveržia bene
apokaliptiniai įvykiai – staiga sutemsta, gatvėse nelieka nė vieno žmogaus ir jis sutinka keistus nepažįstamuosius, sūnų ir mirštančią jo motiną. Novelėje „Beržo
lapai“ tėvų sodyboje įprastai gyvendama Laura vis labiau traukiasi į keistųjų brolių gyvenimą atokioje trobelėje. Taip „Apsigaubusi vėjais“ įprastą dailaus vyriškio Ernesto gyvenimą sutrikdo grobuonė harpija...
Dera pastebėti, kad Fatum apysakose ir novelėse veikia ne vien tik žmonės – čia yra gausybė įvairių religijų
ir mitų figūrų – harpija, dvergas, navukas, demonai,
laumės, keršvabalės... Žmogaus padėtis ir galimybės
susidūrus su tokiomis būtybėmis Skablauskaitės kūriniuose varijuoja – nuo bejėgiškumo („demonas laikė
delne mano mažutę pulsuojančią širdį“), kai susiduriama su virš-žmogiškumu (laumė-ragana Anastazija,
aprašiusi savo orgijas juodajame sąsiuvinyje), iki gud
ravimų (Ernestas pergudrauja harpiją), atkerėjimų
(užkerėjusią veikėją senę norima paveikti sugirdant
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jai vyno su herojaus sperma), religinių ritualų (švęstas
vanduo ir maldos „Navuke“). Vis dėlto bendrasis knygos tonas – niūri, gotiška atmosfera, sukeistinta tikrovė, keistinanti ir pačius veikėjus, ribinė situacija, po
kurios jau niekas nebūna kaip buvę (veikėjas, po avarijos imantis rašyti senoviškais rašmenimis) ir dažniausiai – ne į gerąją pusę.
Autorei pavyksta sukurti tamsų, siurrealų pasaulį,
ezoterinę virš-tikrovę, egzistuojančią visai šalia, atsiskleidžiančią asmeninių ir globalių apokalipsių fone.
Kas padeda Skablauskaitei sukurti tokią atmosferą?
Visų pirma, tamsos ar sukeistinimo nuojautą atnašauja ir pats chronotopas – labai dažnai autorė renkasi ribinius erdvėlaikius (niūrus ruduo, pereinantis į žiemą,
Vėlinės, snygis, pūga arba vasaros alsuma, kai oras
raibsta nuo karščio). Visi šie laikai tarsi paralyžiuoja
veikėjų kasdienybę, sukelia sumaištį, nuovargį, suteikia prieigą sielų haliucinacijoms, kuria saspenso nuotaiką. Sniegas, balta drobulė, užklojanti įprastus tikrovės pavidalus, karštis, išlydantis sąmonę, iškviečiantis
pasąmonės pavidalus į paviršių. Chronotopo raiška ir
kuria minėtą sukeistinimą, ir atspindi, sutampa su
veikėjų psichikos būsenomis, pavyzdžiui: „Atrodė, pats
dangus spaudžiasi prie žemės; šlykštūs, sunkūs debesys nejudėdami kybojo virš laukų. Iš jų sklido nemalonus garsas, panašus į kimų švarkštimą, tarsi ten, aukštybėse, gulėtų didelis ligonis, tampomas paskutinių
konvulsijų“ (p. 8). Autorė dažnai renkasi apokaliptinio
pasaulio motyvą – ištuštėjusios gatvės, tamsa, pradingę žmonės, vėtros ar... skraidantys šunys.
Pats pirminis, paviršinis skaitymas tarsi diktuoja galimybę, kad veikėjai yra labiau pasyvūs, paveikti nuo jų
nepriklausančios ištikties, būties force majeure. Tačiau
kai kurios veikėjų charakteristikos liudija sukeistintos
tikrovės metaforiškumą, kaip jau minėta, vidinių baimių, košmarų, kolektyvinių ir asmeninių traumų – pasąmoninių reiškinių – išvirtimo į gyvenamąją tikrovę
tikimybę. Kad makabriška, demoniška lemtis – tai pačių veikėjų vidinių užkaborių išsipildymas.
Iš bendro novelių turinio tematiškai aiškiai išsiskyrė dvi – „Kovos klubas“ (su aiškia intertekstualia nuoroda) ir „Kruvinas sniegas“, su istoriniu motyvu, kurią atkodavau kaip Sausio 13-osios įvykius. Pastaroji
novelė išsiskyrė daliniu atmosferiniu skaidrumu. Čia
yra įvardytų nuorodų, leidžiančių atpažinti laikotarpį –
Lenino skulptūra, „Astros“ cigaretės, eilės prie duonos,
barikados ir kt. Vidiniai veikėjo išgyvenimai atliepia visuotiniam vyksmui: „Miestas apsivilko lavoniškai baltą suknelę. Prie spaudos kioskelio, laikydama rankose laikraštį, verkė moteris. Žmonių veiduose – įtampa.
Kažkas nerealaus buvo šiame siaube, nes niekas nieko
nežinojo, bent šie žmonės... Kiekvienas savyje nešiojosi nelaimę ir viltį. Kiekvienas žmogus – kaip ginklas“
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(p. 100). Graži novelės pabaiga – atrasta Tėvynė, žmogus-Tėvynė ir „tu manęs niekada nepalik“.
Dar norėtųsi trumpai pamąstyti apie moters vaidmenį Skablauskaitės kūryboje. Ir šiame rinkinyje greta
paprastos moters yra daug mitinių būtybių ir jų konotacijų (harpijos, keršvabalės-kanibalės, „larva-kruvinalūpė“, pakaruoklė vaikžudė, Astrancija, seseržudė – modifikuotas Kaino motyvas, laumės-raganos, kerėtojos).
Nepaisant to, kad vyriškos lyties būtybių taip pat yra
visokių (dvergas, demonai, šunų dievas, navukas), moterys atrodo aprašytos su daug daugiau „bjaurumo estetikos“, įniršio, makabriškumo ir gaivališkumo. Man
šis ypatumas labai skablauskaitiškas, būdingas bene
visai rašytojos kūrybai.
Keli žodžiai apie raišką. Čia taip pat atpažįstu autorės braižą – vaizdinga, raiški, judri kalba, sudurtinių
žodžių gausa, saviti epitetai ir veiksmažodžiai (nuklebetavo, rukšloti lapai, santėmis, gražialiūdnis, miruoliškas ir kt.). Autorei būdinga tai, kad vietomis įprastai
prasidėjęs ar besitęsiantis kūrinio pasaulis perveriamas sukeistintos realybės inkliuzų, pavyzdžiui, jau
minėta tradiciškai, net sausokai prasidedanti novelė
„Navukas“ („Kasparą paliko žmona. Išėjo pas kitą. Jos
vardu buvo užrašytas butas. Pardavė jį. Kasparas tapo
benamiu“, p. 29) tuoj pat padengiama anapusinio pasaulio tikrove.
Pabaigoje norėčiau pasiūlyti prieigos prie Skablauskaitės kūrybos būdą. Analizuodamas paraboliškąją lietuvių literatūrą mano mokytojas Aleksandras
Krasnovas naujosios parabolės bruožų įžvelgė ir Skablauskaitės kūryboje. Jis pastebėjo Sauliaus Tomo
Kondroto, Jolitos Skablauskaitės, Jurgos Ivanauskaitės prozos bruožų bendrumą, specifiškumą, sunkiai
nusakomą panašumą ir pasiūlė paraboliškosios prozos terminą: „Susiformavo savita moderniosios prozos
kryptis. Literatūros kritikai suvokė šios grupės rašytojų bendrumą, bet ilgai nerado jai tinkamo vardo. [...]
Kartais šie prozininkai vadinami konstruktyvistais,
[...] kartais siurrealistais, kartais magiškaisiais realistais [...]. Kartais ta proza vadinama paraboliška“ (Atgimimo proza: XX a. devintojo dešimtmečio lietuvių prozos ir kritikos studija, Vilnius: Vilniaus universitetas,
2011, p. 185). Kokia ta paraboliškoji literatūra? Sukeistinto pasaulio ir realybės dermė, mito, tikrovės ir
virš-realybės sankirtos, artimumas magiškai realybei,
svarbi moralinio, filosofinio ar religinio pobūdžio tiesa, gausūs simboliai, sapniškas, magiškas, stebuklinis
chronotopas, sukeistinti, simboliški veikėjų paveikslai.
Manau, ši sąvoka ir jos turinys tinka tiek šiai knygai,
tiek visai Skablauskaitės prozai.
Pasilieku su smalsuliu – kaip šią knygą būtų sudėliojusi pati autorė? Deja, jau niekada nesužinosim. Ak,
tas miruoliškas, miruoliškas pasaulis...
!
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Poetinė Lietuvos vizija
prieš 130 metų
Viktorija Šeina

Praėjusių metų pabaigoje pasirodęs itin estetiškai apipavidalintas Maironio pirmosios poemos Lietuva (parašyta 1888 m.) rankraščio faksimilinis leidimas (parengė Inga Liepaitė, Paulius V. Subačius) neabejotinai
taps bibliofilų ir šiaip jau knygos menui prijaučiančiųjų
bibliotekos puošmena. O kuo jis svarbus lituanistikai?
Kaip knygos pristatyme pasakė Paulius V. Subačius,
tai yra pirmas šios ankstyvosios Maironio poemos leidimas. Maironistai čia, žinoma, suklustų, mat poema
(bet ne faksimilė) anksčiau buvo publikuota antrajame poeto Raštų tome (sudarė Irena Slavinskaitė, Vilnius: Vaga, 1988). Vis dėlto vertinant griežtai tekstologiniu požiūriu, minėtoji publikacija buvo nepilna:
praleistas lietuvių pamaldumą aukštinantis ketureilis ir (veikiausiai netyčia) supainiota kelių strofų seka.
Taigi tik dabar skaitytojai turi progą pamatyti pilną ir
visiškai originalą atitinkantį faksimilinį leidimą. Kita
vertus, naujasis leidinys turi ir vieną trūkumą: kad ir
koks gražus būtų Maironio dailyraštis, skaitytojo patogumui ir tyrėjo darbui būtų labai pravertusi teksto
šifruotė bei išsamūs komentarai – deja, jų šiame leidinyje nėra. Knygos pristatymo metu rengėjai paaiškino
priežastis – norėta išleisti Lietuvą dar 2018 m. ir taip
pažymėti 130-ąsias poemos sukūrimo metines. Teksto
šifravimas ir komentarų rengimas, be abejo, būtų pareikalavęs papildomų metų ar net dvejų. Turint omenyje, kad jau yra pribrendęs poreikis naujam Maironio
Raštų leidimui (ankstesnis, 1987–1992 m., leidimas jau

[Maironis], Kl. J. Maculevičius,
Lietuva: Maironio rankraščio
faksimilinis leidimas,
parengė Inga Liepaitė,
Paulius V. Subačius,
Vilnius: Vilniaus universiteto
leidykla, Vilniaus universiteto
biblioteka,
2018, 164 p., 400 egz.
Dailininkė Jurga Tėvelienė
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išsisėmęs ir nebeatitinka šiuolaikinių tekstologinių reikalavimų), jame turėtų atsirasti ir poemos Lietuva šifruotė bei komentarai. O kol kas turime akiai itin mielą faksimilinį leidimą su palydimaisiais straipsniais ir
gausia rankraščio istoriją nušviečiančia ikonografine
medžiaga.
2012 m. minėtos 150-osios Maironio gimimo metinės inspiravo maironistikos suaktyvėjimą, panašu, neslopstantį iki šiol. Praėjus ketvirčiui amžiaus po Vandos Zaborskaitės monografijos antrojo leidimo ir Irenos
Slavinskaitės Maironio (1987) pasirodė nauja poeto kūrybai skirta monografija – Brigitos Speičytės Anapus
ribos: Maironis ir istorinė Lietuva. Ją sekė maironistinių tyrimų rinkinys Eina garsas: nauji Maironio skaitymai (sudarė Manfredas Žvirgždas, 2014), 2016 m.
pasirodė pora stambių šaltinių publikacijų (Maironis.
Laiškai. Atsiminimai (sudarė Eugenijus Žmuida), Apie
Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890–
2010) (sudarė Tomas Andriukonis). Ieškodami naujų
Maironio kūrybos perskaitymo ir vertinimo galimybių,
minėtų leidinių autoriai ir sudarytojai žvalgėsi ne tik
į kanoninius, didžiausią kultūrinę vertę įgijusius poeto kūrinius, bet ir į kanono užribyje likusius, menkiau
žinomus bei nagrinėtus tekstus. Jiems priklausytų ir
pirmoji Maironio poema Lietuva. Pirmąkart maironistikoje žinių apie ją pateikė pirmuoju poeto biografu vadinamas Juozas Tumas-Vaižgantas. Jis pirmasis
1922 m. publikavo ir šios poemos ištrauką bei glaustai
apibūdino jos svarbą: tai esąs Maironio kūrybos gemalas, įgalinantis poeto kūrybos genezės rekonstrukciją.
Vėliau tą pačią mintį kartojo ir Zaborskaitė, pakrikštijusi Lietuvą Maironio kūrybine laboratorija.
Konceptualiai naujai šią poemą analizuoja Speičytė, atkreipusi dėmesį į poemos pasakotojo žvilgsnio aprėpiamą plačią Lietuvos geografiją: nuo Žemaitijos iki
rytų Lietuvos, Dauguva iki Rygos, iš jos – į Prūsų Lietuvą, tada per Suvalkiją ir Dzūkiją iki Vilniaus, tuomet leidžiasi į Gudiją, istorinės Lietuvos žemes, į vakarus nuo Bugo, galiausiai Nemuno vaga grįžta į etninę
Lietuvą ir kelionę baigia Trakuose. Taip, pasak tyrėjos, Maironis savo ankstyvaisiais tekstais – Apsakymais apie Lietuvos praeigą (parašyti 1886, publikuoti
1891) ir poema Lietuva – sukūrė „tęstinį Lietuvos istorijos pasakojimą, išskleidžiantį tautinės bendrijos laiko
patirtį“ ir nužymintį „tos bendruomenės erdvės kontūrus“ (Brigita Speičytė, Anapus ribos: Maironis ir istorinė Lietuva, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2012, p. 53). Vis dėlto istoriniai Lietuvos akcentai ryškiausiai pasirodo pačioje poemos pabaigoje,
o visas jauno klieriko kūrinys skaitytojui pirmiausia
atsiveria kaip socialinė idilė, kurios pagrindu tampa
gili liaudiškojo lietuvių pamaldumo tradicija. Šiluvos,
Žemaičių Kalvarijos, Alvito atlaidai tampa poetinės
Lietuvos topografijos akcentais. Lietuvoje dar nema-
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tyti vėliau Maironio poezijoje išryškėsiančių socialinių
ar ideologinių lietuvių visuomenės įtampų: visi lietuviai drauge meldžiasi bažnyčiose, vienodai mieli poeto žvilgsniui balti dvareliai ir šiaudinės pastogės. Nors
ir pasitiki Dievo valia, Lietuvos pasakotojas ragina lietuvius nelaukti susidėjus rankų ir patiems priešintis
kultūrinei Rusijos priespaudai. Taigi jau ankstyvojoje
savo poemoje Maironis pasirodo ryžtingas lietuvybės
gynėjas.
Faksimilinio Lietuvos leidimo rengėjai savo straipsniais, taip pat ikonografinės medžiagos formuojamu
naratyvu atvėrė dar vieną svarbų poemos recepcijos aspektą, kurį siūlo poemos dedikacija Antanui Baranauskui. Išsamiame, gausiais dokumentiniais šaltiniais
paremtame Ingos Liepaitės straipsnyje poemos rank
raščio atsiradimo, kelionių per savininkus ir biblio
tekas istorija virsta skaitytoją įtraukiančiu kultūriniu
detektyvu, kuris suveda trejetą ryškiausių XIX a. ant
ros pusės – XX a. pradžios lietuvių literatūros figūrų:
Baranauską, Maironį ir Vaižgantą. Kadangi neturime
kitų liudijimų (Maironis tėra vos pora sakinių užsiminęs apie tai savo paskaitoje apie Antaną Baranauską
(1923); žr. „Paskaita apie vysk. Ant. Baranauską“, in:
Maironis, Raštai, t. 3, kn. 2, parengė Irena Slavinskaitė, Vilnius: Vaga, 1992, p. 750) ar išlikusių laiškų,
rankraščio perdavimo situacija mums žinoma tik iš
anekdotiniu stiliumi parašyto Juozo Tumo pasakojimo. Nežinia, kiek jame tiesos, o kiek šaržavimo, kurį
lėmė Tumo antipatija konservatyvioms Baranausko
pažiūroms (reaguodamas į pastarojo esą išsakytas pastabas dėl Žalgirio mūšio vertinimo Maironio poemoje
Tumas išvadino Anykščių šilelio autorių lenkų pataikūnu) ([Juozas Tumas], Doc. p. e. J. Tumo Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikas. „Apžvalgos“
grupė. Jonas Maironis-Mačiulis, Kaunas, Marijampolė: „Dirvos“ b-vės leidinys, 1924, p. 46).
Man kaip skaitytojai įdomiausia buvo sekti minėtų
detektyvo personažų pasisakymuose, veiksmuose ir
vertinimuose ryškėjantį nacionalinės literatūros tradicijos slenkstį bei tautinės tapatybės variantų išsiskyrimą, įvykusį kaip tik poemos parašymo laikotarpiu.
Viena vertus, būsimasis Maironis (poemą pasirašęs
kl[ieriko] J. Maculevičiaus vardu) poemos dedikacijoje išaukština Baranauską kaip tautos dvasią prikėlusį svarbiausią nacionalinį poetą. Kita vertus, po trejeto dešimtmečių komentuodamas Lietuvos dedikaciją
Tumas teigė ją buvus nedaugiau kaip retorinio mandagumo gestu. Nors Tumas skeptiškai vertino Baranausko svarbą atgimstančiai Lietuvai ir jos literatūrai,
nėra abejonių, kad Maironis iš tiesų žengė į Baranausko jau įspaustas pėdas lietuvių literatūros ir kultūros
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lauke. XIX–XX a. sandūroje lietuvių jaunuomenė noriai dainavo lietuvių marselietę „Nu, Lietuva, nu, Dauguva“ (šią daina tapusią Baranausko poemos Kelionė
Petaburkan (1858–1859, visas tekstas publikuotas tik
1989 m.) ištrauką lietuvių marseliete pakrikštijo pats
Vaižgantas Pragiedruliuose (1918–1920)), o lietuvių
tremtiniai, emigrantai ir rekrūtai graudžiai traukė
„Sudiev Lietuva, man linksma buvo“. Praėjus dešimt
mečiui ar dviem, Baranausko dainas populiarumu jau
nurungė lietuviškųjų vakarų repertuaruose įsitvirtinusios Maironio dainos. Simboliniu Baranausko įpėdinystės aktu galėtume laikyti Maironio eilėraščio „Eina
garsas“ sukūrimo istoriją. 1903 m. Tėvynės sarge pirmąkart „Senovės dainos“ pavadinimu publikuotas minėtas Maironio eilėraštis turėjo nuorodą: „Gaida kaip
„Tu, Lietuva, tu, Dauguva, pasilikit sveikos“ (Maironys, „Senovės Daina“, in: Tėvynės sargas, 1903, Nr. 11–
12, p. 30). Pasak Reginos Mikšytės, Labdaringosios lietuvių ir žemaičių draugystės (t. y. draugijos) choristai
1902 m. kreipėsi į Maironį prašydami sukurti eiles Baranausko dainos melodijai, mat dėl revoliucingo teksto
šią anuomet populiarią dainą viešai atlikti buvo neįmanoma (Regina Mikšytė, „Baranauskas ir Maironis“,
in: Literatūra ir kalba, t. XXI: Maironis, Vilnius: Vaga,
1990, p. 166).
Grįžtant prie Lietuvos dedikacijos, verta pacituoti Subačiaus mintį, esą būsimasis Maironis joje „sakralizavo
Lietuvą ir įsipareigojimą jai“ (Paulius V. Subačius, „Šalies poetizavimo vaikystė“, in: [Maironis], Kl. J. Maculevičius, Lietuva: Maironio rankraščio faksimilinis leidimas, p. 120). Taigi Baranauskas čia išaukštinamas
kaip etinis nacionalinio poeto idealas, sektinas įsipareigojimo tėvynei pavyzdys, etalonas ateinančioms
kartoms ir pačiam Maironiui: „Kad tėvynės liežuviui / Prieszai kapą jau kasė, / Tu prikėlei Lietuviui /
Jau nupůlusią dvasią! [...] Tu vainiką nupynęs / Ant
Anykszcziu uždėjei. / Ir mums kalbą prikėlei / Ugnim
savo krutinės, / Viltį įkvėpei vėlei, / Darban mus pavadinęs“ (išskirta tekste, – V. Š.). Čia matyti ne tik Baranausko kanonizavimo argumentai, bet ir paties jaunojo klieriko Maculevičiaus poetinė programa, kurią jis
savo vėlesne kūryba iš tiesų įvykdė.
Turiu vilties, kad Lietuvos faksimilė sulauks ne tik
maironistų, bet ir filologijos ar kultūros istorijos studentų dėmesio. Nors ortografija neatitinka šių dienų
rašybos, bet itin dailus ir tvarkingas jaunojo Maironio
autografas humanitarams neturėtų sukelti didesnių
sunkumų. Kaip įrodė Liepaitės straipsnis, šis, dar palyginti menkai tyrinėtas, klasiko kūrinys gali tapti įdomiu ir vertingu šaltiniu XIX–XX a. sandūros lietuvių
kultūros istorijos tyrimams.
!
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Didysis karas tarpukariu:
tarp atminčių ir patirčių
Titas Krutulys

Štai dar viena šimtmečio minėjimui skirta akademinė
knyga, tik ji skirta ne valstybingumui, o karo pabaigai pažymėti. Ši kolektyvinė monografija – tai trejus
metus rengto projekto „Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki
1939 metų)“ rezultatas. Knyga parašyta keturių Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkų, kurių interesų sritys apima XX a. karybos ir karo, antisemitizmo, Holokausto ir
tautinių mažumų, Klaipėdos regiono istorijos ir atminties studijas. Specialistų tyrimo laukų įvairovę atskleidžia keli sakiniai monografijos pradžioje, liudijantys,
kad „[š]i knyga nėra Pirmojo pasaulinio karo istorija.
Veikiau tai knyga apie tai, kad visuomenėms, kurios jį
išgyveno, karas 1918 m. nesibaigė“ (p. 8).
Nors recenzijos autorius nėra Pirmojo pasaulinio
karo žinovas, tūlas lietuvis žino, kad Pirmasis pasaulinis karas Lietuvos istorijoje neegzistuoja. Tėra dvi išimtys: šalpos draugijų veikla ir V16. Rytų fronto dalyviais buvo vokiečiai, rusai, lenkai, bet ne lietuviai – tai
Hindenburgo ir Ludendorfo, Brusilovo ir galbūt Pilsudskio karas, lietuviai tebuvo šių fizinių ir kitų juridinių asmenų manipuliacijų objektas. Tad koks dar
atminimas Lietuvoje po 1918 m.? Pristatydamas knyVasilijus Safronovas, Vytautas
Jokubauskas, Vygantas Vareikis,
Hektoras Vitkus,
Didysis karas visuomenėje
ir kultūroje: Lietuva ir
Rytų Prūsija: Kolektyvinė
monografija,
Klaipėda: Klaipėdos universiteto
leidykla, Klaipėdos universiteto
Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos institutas, 2018,
456 p., 500 egz.
Dailininkė Eglė Dučinskienė
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gą vienas iš autorių teigė: „paaiškėjo, jog nėra tokios
skirtingos Rytų Prūsijos ir Lietuvos visuomenės, kaip
buvo manoma iki šiol“ (Gintaras Tomkus, „Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija“,
in: Vakarų ekspresas, 2018-10-27). Taigi monografija
mums turėtų netikėtai parodyti: negalima kalbėti apie
bekompromisį karo atminimą Vokietijoje ir jo užmarštį
Lietuvoje; karo dalyviai nebuvo vienur aktyvūs ir įvertinti, o kitur tik ignoruoti ir palikti sau.
Vos atsivertus knygą, į akis krinta didelis monografijos autorių užmojis. Akivaizdu, kad jie išmano ir akcentuoja temos tyrimų europinius kontekstus, aiškiai
padaro skirtį tarp Rytų ir Vakarų istorinės atminties
istoriografijų ir dominuojančio požiūrio į temą. Bet to
negana – vyraujantys tyrimai traktuojami kaip neteisingai suskirstantys atminties laukus pagal regionus,
klaidingai matantys dvi diametraliai priešingas pozicijas karo atžvilgiu. Šiuo tikslu autoriai pasirenka lyginamąją studiją – Vakarai (Rytprūsiai) ir Rytai (Lietuva) tampa gana panašių karo atminimų ir užmiršimų
kovos lauku, kovos, kuri išsamesnė ir labiau niuansuota, įvertinanti svarbą „veiksnių, per kuriuos karui buvo
teikiama reikšmė, visumą“ (p. 11). Šalia to teigiama,
kad lyginami ne dviejų valstybių konstruoti požiūriai
į karą, o visuomenių, kartu siekiama „atskleisti, kaip
įvairūs socialiniai veikėjai ir visuomenininkai kūrė
pasakojimus apie savo karo patirtis“ (p. 13). Taigi išreiškiamas noras pažinti karą ir jo pasekmes greičiau
„iš apačios“, o ne „iš viršaus“. Šia prasme suteikiama
vilties, kad pagaliau pavyks pažinti ne tik valstybinį,
politinį istorinės atminties lygmenį, bet ir tarpukario
tyrimuose paprastai užmirštamą liaudies, individo,
bendruomenių atmintį. Nepaisant to, kad tai Lietuvos
mokslo tarybos finansuoto projekto kolektyvinė monografija, autoriai daugiau nei įprasta dėmesio skyrė knygos vientisumui – dalis skirsnių rašyti kelių asmenų,
o projekto vadovas Vasilijus Safronovas atskirai dirbo ties stiliaus suvienodinimu ir vieningos koncepcijos
perteikimu (p. 7). Beje, įvadinėje dalyje galima aptikti
ir kažin kodėl pavadinime nenurodytas chronologines
ribas – Didysis karas analizuojamas tik nuo paties karo
pradžios iki prasidedant Antrajam pasauliniam karui,
tad ieškantiems būsimo karo vaizdinių XX a. pradžioje ar pasaulinių karų tarpusavio atminimo dinamikos,
teks nusivilti.
Tačiau jei įvado pagalba galima susidaryti įspūdį, kad
tai knyga apie istorinę atmintį ir karą patyrusiųjų atsiminimus, tai atsivertus turinį pasidaro aišku, jog čia
gerokai platesnis darbas. Tai lyginamoji monografija,
sujungianti karo, miestų atstatymo ir architektūros, literatūros, periodinės spaudos, visuomeninių organizacijų, socialinės politikos ir kt. tyrimus. Tokia tematinė
įvairovė, turint galvoje, kad tai ir lyginamasis tyrimas,
tad tik daugmaž pusė teksto skirta Lietuvai, žinoma,
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byloja ir apie tai, jog temos nėra atskleidžiamos išsamiai
ir visapusiškai; prioritetas čia dažnai teikiamas kiekybiniam pristatymui, nesileidžiant į kokybinius išvedžiojimus ir detalią visuomenės grupių patirčių analizę.
Knyga padalyta į dvi dalis. Pirmoji „Karo patirtys ir
poveikis visuomenės konsolidacijai“ apima du skirsnius: karo laikų patirtis ir karą patyrusiųjų organizacijų kūrimąsi. Šalia karo veteranų čia įtrauktos ir
pabėgėlių paramos organizacijos. Pusė šio skyriaus
orientuota į kiekybinių duomenų apie karą perskaičiavimą, pavyzdžiui, kiek Lietuvos ir Rytų Prūsijos gyventojų kare buvo kareiviai, kiek nukentėjo ir žuvo, kiek
buvo pabėgėlių ir t. t. Čia rašantieji referuoja jau atliktus tyrimus ir ginčijasi su esama istoriografija dėl teisingo vienos ar kitos grupės duomenų apskaičiavimo.
Džiugu, kad tarp apytikrių skaičių gausybės pripažįstama, jog tai netikslus skaičiavimas: negalima nurodyti nei visiškai patikimo kare dalyvavusių lietuvių skaičiaus (p. 28–29), nei kare žuvusių Lietuvos gyventojų
skaičiaus (p. 58–59), jau nekalbant apie karo belaisvius
ir pabėgėlius.
Antroji dalis, pavadinta „Didžiojo karo prasmių paieškos ir patirčių sureikšminimas“, yra kiek prieštaringesnė. Tarp karo simbolių ir naratyvų apžvalgos čia telpa
ir miesto atstatymas bei tautinės architektūros paieškos, karo nuostolių kompensavimo siužetas. Vienu įdomiausių ir knygos apsibrėžtiems siekiams aktualiausiu
skirsniu galėtume laikyti paskutinį – „Karo prasmių
beieškant“, mat čia išryškėja valstybių ir visuomenių
elito konstruotos karo atsiminimo ar užmiršties perspektyvos. Jame per įvairiapusį karo prasmių spektrą
gana sėkmingai parodoma, kad, nepaisant skirtingų
Lietuvos ir Vokietijos dominuojančių požiūrių į karą,
abiejose valstybėse pozicijas propagavo politinės dešinės atstovai, o kairiųjų vaizdinys buvo (po truputį Vokietijoje ir iš karto Lietuvoje) nustumiamas į antrą planą, abiejų regionų atveju visuomenei svarbiausios karo
patirtys ir vaizdiniai liko privačioje erdvėje ir buvo užgožti vyraujančio cenzūruojančio požiūrio, abiejose šalyse ketvirtame dešimtmetyje visuomenės karo patirtys buvo pasitelktos įtvirtinant nedemokratinį politinį
režimą (p. 395–397). Paskutinis skirsnis tikrai padaro
šią monografiją inovatyviu ir svarbiu tekstu, ypač bandant naujai pažvelgti į Lietuvos tarpukario atminties
politiką, vertinant naujųjų laikų siužetus.
Apskritai knygoje į akis krinta netolygumas tarp
Rytų Prūsijos ir Lietuvos. Vokietijos regionas ištyrinėtas gana išsamiai ir autoriai mažai ką nauja apie jį pasako, tai rodo ir itin gausi šio regiono literatūra (kone
dvigubai daugiau pozicijų nei Lietuvos situacijai nušviesti). Tai lemia, kad Rytų Prūsijos pasažai dažnai
atrodo it gana sklandžiai parašyti tyrimų konspektai,
o Lietuvos – dar daugybės kitų istorikų žvilgsnio reikalaujantys eskizai. Dėl plataus užmojo knyga aprėpia ir
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ištirtus laukus, pavyzdžiui, tautinės architektūros dilemas, o štai, kaip teigiama, abiejų šalių visuomenėse aktualiausias (p. 262) pabėgėlių karo patirčių atminimas
sulaukia vos kelių puslapių analizės. Tokius netolygumus papildo ir atskiri skyreliai apie Klaipėdą, šio autonominio regiono situacija pateikiama tai kaip visiškai
unikali Vokietijos ir Lietuvos politikos problemų sintezė, tai kaip tikrosios bendruomenės, aiškią poziciją turėjusios visuomenės pavyzdys.
Klausimų kelia ir siekis analizuoti visuomenes, o ne
valstybes. Nepaisant akivaizdžių bandymų atskirti Ry
tų Prūsiją nuo Vokietijos, ilgainiui vis tiek iškyla būtent Vokietijos politinis diskursas, ir visai nesvarbu,
kad šiame regione truputį daugiau balsuota už NSDAP
nei kitur ir tik per jį ėjo fronto linija, todėl jis buvo labiausiai nukentėjęs. Simboliai, karo prasmės, patirčių
išnaudojimas visų pirma vyko valstybiniu lygmeniu.
Tas pats galioja ir Lietuvai. Jei Klaipėda ir funkcionuoja kaip atskira autonominė bendruomenė, tai ribos tarp
Lietuvos kaip valstybės ir visuomenės lieka neaiškios.
Prie tokios būsenos prisideda ir tai, kad karo dienoraščiai ir atsiminimai, su karu susiję meno kūriniai knygoje pristatomi beveik neanalizuojant jų turinio, dažnai
pasitenkinama to meto kritikų požiūriu ar pateikiamos
bendros charakteristikos. Tai nulemia, kad nors knygoje atskleidžiama visuomenės grupių veikla pokariu,
paprastų žmonių požiūris į karą, nepaisant blogo laiko
ir netekties vaizdinio, lieka užgožtas dominuojančių ir
jiems oponuojančių politinių naratyvų.
Knygos stilius akademinis, tad vargu ar patrauks
iš anksto nesuinteresuotus asmenis, tačiau jos vientisumas iš esmės įgyvendintas ir beveik nekyla autorių nesusikalbėjimo problemos (kaip dažnai nutinka
straipsnių rinkiniuose). Gerai nuteikia ir knygos iliust
racijos – nors monografija išleista plačiai paplitusiu
„akademinės plytos“ formatu (18 × 25 × 3,5 cm + 1 kg +
400 p., + 20 Eur), bet čia svorį ir apimtį atperka didelis
kiekis nuotraukų, žemėlapių, leidinių viršelių, lentelių,
dalis jų net spalvotos. Nors vizualūs šaltiniai atlieka tik
iliustracinę funkciją, tačiau dėl tinkamo parinkimo suteikia papildomos informacijos, palengvina skaitymą.
Tai nebloga kolektyvinė monografija, vertinga dėl kiekybinių karo duomenų (nuostoliai, aukos, kareiviai lietuviai ir t. t.) perskaičiavimo ir konteksto suteikimo lyginant su Vokietija. Pastebėtina, kad dalis nagrinėjamų
temų yra naujos ar mažai tirtos, o rašančiųjų pozicija tyrimo objekto atžvilgiu neapsiriboja tik vieno lygmens ir
vieno vertinimo pristatymu. Nors autoriai gana aiškiai
palaiko unikalią Klaipėdos krašto autonomijos atmintį
tarpukariu ir kartais pasirodo kaip tikri šio regiono pat
riotai, o iškeltas siekis pristatyti visuomenių atmintį ir
patirtis įgyvendintas tik iš dalies, tai vykęs indėlis į Pirmojo pasaulinio karo tyrimus Lietuvoje, kuris, ko gero,
sulauktų dėmesio ir vokiečiakalbėje aplinkoje.
!
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Spalvingi tarpukario
Vilniaus istorijos puslapiai
Giedrė Jankevičiūtė

Dar neišdilus tarpukario Vilniaus dailės ir architektūros parodos, nuo praėjusių metų liepos 12 iki rugsėjo
16 d. veikusios Vytauto Kasiulio muziejuje, prisiminimams, turime jos katalogą. Vietinėje praktikoje tai nutinka ne taip dažnai. Katalogų sulaukiame, jei apskritai sulaukiame, praėjus ir pusmečiui, ir metams, ir net
dvejiems po parodos. Tačiau ne vien tuo šis katalogas
ypatingas. Leidinys etapinis. Nesvarbu, kiek Vilniaus
meno parodų dar bus surengta, šio katalogo nebeužtemdys jokie kiti, net storiausi ir išsamiausi foliantai.
Algė Andriulytė, Rasa Butvilaitė ir Ilona Mažeikienė,
padedant kino istorikei Annai Mikonis ir paveldosaugos tyrinėtojai Editai Povilaitytei-Leliugienei, pirmosios nubraukė dulkes nuo daugybės saugyklose tūnojusių kūrinių, juos identifikavo, susistemino ir ištraukė
į šviesą Vytauto Kasiulio muziejaus (alias Vilniaus
mokslo bičiulių draugijos) salėse, o neilgai trukus, ir
parodos dokumente – gausiai iliustruotame kataloge
su išsamiais eksponatų aprašais. Jame, regis, suregistruota net tai, ko parodos kuratorėms nepavyko parodyti, nes pasirinkta erdvė pasirodė per ankšta. Galima
apgailestauti tik dėl vieno: katalogo tekstai labai trumpi, jie tepasiūlo kelis požiūrio rakursus, bet plačiau jų
neplėtoja. Kita vertus, kadangi paroda – keliamečio tyrimo dalis, platesnių analizių tikėsimės ateityje.
O dabar dar truputį apie tai, ką jau turime. Kaip įžangoje rašo Andriulytė, paroda ir katalogas pristatė ir jau
gana gerai žinomus (potvynio išplautų katedros pože-
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mių radinių atvaizdai, aukštutinės pilies tyrimai ir jų
fiksacija, Stepono Batoro universiteto profesūros kūryba, Adomo Mickevičiaus paminklas ir jo statybos peripetijos), ir visai ar beveik nenagrinėtus tarpukario Vilniaus artefaktus. Tarp pastarųjų – bent trys sensacijos.
Kad ir vietinio masto, kad ir tik šio laiko, bet sensacijos.
Pirmiausia tai jaunosios kartos dailininkų (Vlado
Drėmos, Leono Kosmulskio, Hannos Halinos Milewskos, Olgos Żukowskos ir kt.) antioficiozinė kūryba,
mūsų žvilgsniui atvėrusi Baroko bažnyčių atvaizdų ilgai gožtą miestiečių kasdienybę – paprastą, net skurdžią buitį, negudrias, bet mielas pramogas. Kurį nors
iš šių kūrinių norėtųsi matyti ant katalogo viršelio, tačiau tai tik trumpalaikis įgeidis, nes negalima nesutikti su katalogo autorių pasirinkimu: būtent Eugenijos Sienkiewicz-Przyałgowskos „Moteris su verbomis“
(„Vilniaus verbos“) nepalyginamai geriau perteikia tarpukario Vilniaus realybę. Velykų maldoje susikaupusios jaunyvos miestietės atvaizdas – tiksli tos realybės
metafora. Šio atvaizdo akivaizdoje nesunku įsivaizduoti praeitimi besididžiuojantį seną miestą, kuris yra labai arti gamtos: mūriniai senamiesčio ir naujamiesčio
namai skendi tarp medžių ir per žemaūgius priemiesčius vilnijančiomis kalvomis susilieja su aplink išsimėčiusiais kaimais ir miesteliais. Tai miestas, labiau besidairantis į praeitį, o ne į dabartį ir ateitį, neskubantis
ieškoti vietos naujoje tikrovėje, gyvais saitais susijęs ne
tiek su kitais Lenkijos didmiesčiais, kiek su kaimu ir
gamta. Verbos fabrikinio mezgimo švarkeliu vilkinčios
moters rankose tai ir pabrėžia: ne veltui lenkiškai jos
iki šiol vadinamos palma wileńska, kitur tokių nėra.
Antras atradimas – 16 min. filmas Atsiminimai (1932).
Šis vietinei Kino meno kūrėjų sąjungai priklausiusio Vilniaus jaunimo vaidybinė melodrama buvo nufilmuota
odos dirbinių savininko sūnaus, filmo režisieriaus ir operatoriaus Edwardo Pietryko bute. Turime ne tik filmo
kopiją, žinome ir jo veiksmo vietą, ir veikėjus. Įsigyventi
į naivų, bet žavų kino eksperimentą traukia kataloge reprodukuotos Pietryko buto ir filmo kūrėjų fotografijos.
Ir pagaliau trečioji sensacija – ketvirto dešimtmečio pabaigos Vilniaus modernizavimo planus įkūniję architektūriniai projektai – Antonio Forkiewicziaus miestas-sodas Aukštuosiuose Paneriuose, Jano Borowskio art deco
formų bažnyčia Kirtimuose. Tačiau įspūdingiausias yra
Stanisławo Bukowskio baseinas. Įstiklintą angarą primenančio statinio interjero vaizdai netruko paplisti sociali
niuose tinkluose ir viešojoje erdvėje kaip Vilniaus moder
nizacijos simbolis. Tokia reakcija – didžiausias komplimentas parodos ir katalogo rengėjoms, ji liudija, kad
Vilniaus meno tyrėjų pasiūlytas pamokas skubame išmokti, norime savo miestą įkandin jų matyti kiek kitaip – pilniau, įvairiau, spalvingiau – nei ligi šiol. Katalogas visiems, kas trokšta geriau pažinti Vilnių, padės įsigyventi
į neseną, bet daugelio nesavu laikytą praeities tarpsnį.!
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Dramatika:
raudona ir juoda
Roma Bončkutė

Dramatika – rašytojos, dramaturgės, kūrinių atlikėjos,
humanitarinių mokslų daktarės Gabrielės Labanauskaitės monografija, skirta dramos naratyvui aptarti.
Knygos autorė yra parašiusi ne vieną sceną išvydusią
pjesę, tad ir jos žvilgsnis, nukreiptas į dramą iš išorės,
sukelia susidomėjimą.
2013 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje apgynusi disertaciją Naratyvo konstravimo principai
šiuolaikinėje dramaturgijoje, Labanauskaitė nusprendė, kad tekstą papildžius ir pataisius, pavyktų pateikti
vadovėlį dramos kurso klausytojams, o ir teatro mėgėjams toks būtų pravartus. Knygoje randame šiuolaikinės dramos tyrimą ir jos pokyčio iš dramocentrinio į
postdraminį būvį paaiškinimą. Autorės išeities pozicija: postmodernizmo drama savo forma nėra paprastesnės naratologinės sandaros ir išraiškos nei kiti žanrai.
Jos požiūriu, šiuolaikinės dramos naratyvas nėra pateikiamas vien mimetiniu būdu, bet gali būti išreiškiamas ir grynai diegetiniu (epiniu) arba mišriuoju būdu.
Šiuolaikinės dramos autoriai (prie ryškiausių iš jų priskirtina ir pati knygos autorė), derindami mimetinį ir
diegetinį pasakojimo būdus, kuria sudėtingą naratyvą
ir antinaratyvą, kurių naratorius/pasakotojas neretai
įvairesnis nei klasikinėje dramoje ir prozos tekstuose.
Autorės nuomone, daugelio dramos tyrinėtojų per didelis dėmesys siužetui iš akių išleido šiuolaikinei dramaturgijai esminį dalyką – pasakojimą. Labanauskai-
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tė primena, kad šiuolaikinė drama jau nėra vientisos
istorijos pasakojimas. Ji dažnai sudaryta iš pasakojimų
pasakojime, todėl monografijos autorei įdomu gilintis į
naratoriaus kaip subjekto santykį su pasakojamais įvykiais. Taip pat tokiose dramose svarbus diskursyvinis
lygmuo – pasakotojo ir adresanto komunikacijos rezultatas.
Autorė, reflektuodama daugelį užsienio ir lietuvių
autorių bei savuosius tekstus, monografijoje siekia apibrėžti šiuolaikinės dramos naratyvo konstravimo principus. Monografijoje teorinės prieigos praktiškai pademonstruojamos analizuojant 1990–2017 m. parašytas
dramas. Autorė pastebi, kad jai naratyvo tendencijos
išryškėjo perskaičius ir išanalizavus „beveik tris šimtus
visų laikotarpių dramos kūrinių“ (p. 11). Ypač vertinga,
kad sekdama užsienio dramų dinamiką (šiuolaikinės
dramos almanachus, festivalių pastatymus, teatrines
akcijas), remdamasi teatrologų ir su teatru susijusių
kitų šalių specialistų rekomendacijomis, ji savo skaitytojui atrinko gerai įvertintus tekstus, su kuriais lygino
lietuvių dramaturgų darbus. Dramos naratyvo teorijai ir praktikai pademonstruoti buvo pasirinktos Tomo
Šinkariuko, Lauros Sintijos Černiauskaitės, Mariaus
Ivaškevičiaus, Daivos Čepauskaitės, Sigito Parulskio,
Gintaro Grajausko, Herkaus Kunčiaus, Mindaugo Valiuko, Mariaus Macevičiaus, Anetos Anros, Birutės Kapustinskaitės, Mindaugo Nastaravičiaus, Teklės Kavtaradzės ir kitų pjesės. Tiesa, Labanauskaitė pastebi,
kad dramų tekstai, siekiant aptarti kuo didesnę tekstų
naratyvo konstravimo įvairovę, buvo atrinkti ne visada
atsižvelgiant į meninę kokybę (p. 11).
Knygoje dramos naratyvo kūrimo ir komponavimo
principai derinami su kitomis tyrimo strategijomis, pavyzdžiui, šalia naratologijos pasitelkiama semiotika,
hermeneutika, sociologija, psichoanalizė, nes ir šiuolaikinių dramų pobūdis yra labai plataus spektro (p. 12).
Knygą sudaro penki skyriai: „Dramos raida“ (p. 17–
84), „Forma, erdvė, laikas“ (p. 85–118), „Naratoriai“
(p. 119–154), „Mažieji naratyvai“ (p. 155–190) ir „Dramos kalba“ (191–224). Lyginant su tos pačios temos
Labanauskaitės disertacija, darytina išvada, kad pirmasis monografijos skyrius yra ne išplėtotas, ne redaguotas, o naujai parašytas. Atsižvelgiant į galimą šios
recenzijos apimtį ir į tai, kad kiti skyriai buvo papildyti
ir pataisyti atsižvelgiant į recenzentų išsakytas pastabas, čia norėtųsi padiskutuoti dėl monografijos pirmojo
skyriaus visumos ir kai kurių teiginių.
Autorės bandymas viename skyriuje sutalpinti pustrečio tūkstančio metų dramos istoriją nėra neįmanomas, tačiau sunkiai pasiekiamas aiškiai neapsibrėžus,
ko bus siekiama. A priori galima būtų tikėtis, kad dramos istorija bus aptarta dėmesį sutelkiant į teksto kūrimo ir komponavimo dinamiką. Tačiau jau pirmieji skyriaus puslapiai parodo, kad autorei nebuvo lengva rasti
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vieningą medžiagos pateikimo būdą. Štai Aristotelis
skaitytojui pristatomas glaustai atpasakojant Poetiką,
šiek tiek pacituojant Vandą Zaborskaitę ir neesmingai
pasiremiant dviem kitais autoriais. Nors Labanauskaitė pirmojo skyriaus pirmąjį poskyrį „Antika: dramos
naratyvo kūrimo principai ir taisyklės“ pradeda labai
taikliu epigrafu iš Aristotelio teksto – „Pakalbėkime
pirmiausia apie pačią poeziją...“ (p. 19), – tačiau pamiršta skaitytojui priminti, kad drama tiek Graikijoje, tiek vėliau ilgai buvo rašoma eiliuotai ir pralaimėjo,
kai buvo imta rašyti proza. Eilėse slypėjo ypatingo dramatinio poveikio galia. Kalbant apie naratyvą, manau,
šito nereikėjo apeiti.
Tradiciškai Labanauskaitė mano, kad Aristotelio
nuopelnas yra trijų vienumų – veiksmo, vietos ir laiko – taisyklė (p. 22). Iš tikrųjų prancūzų švietėjiškojo
klasicizmo atstovai manė, kad Aristotelis sukūrė dramos kanoną ir kad Poetika yra mokymas apie tris vienumas. Tačiau Aristotelis apie tai nekalba. Jis sako tik
tiek, kad veiksmas turi būti lengvai įsimenamas, ir tai
nereiškia, jog turi sutilpti į vieną parą. Primintina, kad
graikų trilogijose laiko vienumo nebuvo (pvz., Aischilo
Orestėja). Aristotelis kėlė būtiną veiksmo vienumo reikalavimą, ir viskas, kas yra pašalinio, nesvarbaus, neturi būti vaizduojama.
Pirmojo skyriaus antrajame poskyryje „Tarp antikos
ir modernizmo atsidūręs veikėjas“ pastebima, kad antikinės dramos, „kilusios iš ritualų ir nepraradusios religinės paskirties, buvo skirtos ne tik meniniams ieškojimams, bet ir mitologijai išaiškinti, istorijai atminti“
(p. 24). Tačiau drama Graikijoje buvo svarbi ne dėl to.
Monografijos autorė, matyt, abejodama meno didaktine, auklėjamąja funkcija, nedrįsta ištarti, kad drama
buvo ugdymo priemonė, teikė pavyzdžius, kaip polio
gyventojui reikėtų gyventi. Antikinei dramai suteikus
švietėjiškos ir politinės, ideologinės reikšmės, paaiškėja visos klasikinės dramos svarba.
Neaptarus auklėjamosios funkcijos, liko nepaliesta
ir Aristotelio katarsio samprata. Be to, pristatant Aristotelio požiūrį į tragediją, liko neaptartos dvi svarbios
graikų estetikos sąvokos: pathos ir ethos. Graikų drama, kurioje nėra kančių, arba yra tik kančios grėsmė,
nebuvo tragedija. Ji (ko nesiekė filosofija, spręsdama
ontologijos problemą) kėlė klausimus, kodėl laimingas
ir geras žmogus tampa nelaimingu, nusikaltėliu?
Per mažai pasakyta apie graikų dramos vaidinimų
sąsają su liturginiu kalendoriumi, būdingu ir romėnų
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teatrui, kur buvo neįmanoma pakartoti publikai patikusio spektaklio niekaip kitaip, kaip tik iš naujo kartojant visą šventę per instauratio mechanizmą, t. y. kartojant visą ritualą. Antikinio teatro sąsaja su sakralumo
sfera buvo patraukli Viduramžių autoriams, ir jie tai
pritaikė misterijoms, kurios būdavo vaidinamos tik
tam tikrais bažnytinio kalendoriaus nustatytais laikotarpiais. Tačiau Labanauskaitė romėnų ir Viduramžių
dramai teskiria puslapį, nepateikdama nė vieno iš minėtų laikotarpių dramos teoriją aptarusio autoriaus.
Lieka neaptarti Viduramžių dramos žanrai, nors vėliau pasakoma, kad dramaturgai grįždavo prie Viduramžių farso (p. 31). Nelieka nepaminėta Terencijaus
komedijų adaptuotoja Hrosvitha (X a.), be reikalo vietoj
vienuolės pavadinta vokiečių istorike (p. 24). Remiantis Zaborskaite konstatuojama, kad Viduramžių teoretikai sekė Antika, reikalavo dermės su moralės bei
religijos principais ir tikroviškumu (p. 25), bet nepastebima, kad graikų autoriai geriau suprato tikrovę negu
Biblijos autoriai, nors susidūrus šiems dviems pasauliams laimėjo pastarasis.
Renesanso ir klasicizmo dramai skirta pusė puslapio,
čia taip pat remiamasi tik Zaborskaite ir jos požiūriu į
Horacijaus Poezijos meno įtaką Naujųjų laikų dramai
(p. 25). Iš gausybės tuo laikotarpiu kūrusių autorių ir
teoretikų nepaminėtas nė vienas, žymųjį Wilhelmą nukeliant prie jį garbinusių romantikų (p. 27).
Daugiau neplėtojant knygoje pateiktos klasikinės
tragedijos raidos interpretacijos, galima nurodyti, kad
nors autorė įvade pastebi, jog „monografijos tyrimas
atsispiria ne nuo dramaturgijos tematinės įvairovės,
o nuo dramos sandaros, elementų panaudojimo ir formos ypatumų“ (p. 9), tačiau ir aptariant naująją dramą, prasidėjusią Vakaruose nuo XVIII a., ypač nuo
Gottholdo Ephraimo Lessingo teorinių svarstymų, vyrauja pakitusio veikėjo ir temų pristatymas, o ne teksto dinamikos analizė. Poskyris „Modernizmas: naujojo
naratyvo idėjos“ žada autorės palinkimą link pasakojimo strategijos, bet ir vėl daugiausia sukamasi temų ir
idėjų lauke, kartais nurodant vieną kitą teksto struktūros naujovę.
Tad Gabrielės Labanauskaitės knyga, kaip ir jos raudoni viršeliai, yra pulsuojančios minties, pilna gyvybės
ir džiazo, o keletas juodų skyrių priešlapių rezonuoja su knygoje likusiais nevienodumais, kurie, augant
tyrėjos patirčiai, išsilygins ir dar džiugins ne vieną
skaitytoją.
!
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Judeocentriškai
apie žmogaus teises
ir Lietuvą
Kęstutis Skrupskelis

Teisininkas Jokūbas Robinzonas, vienas iš penkių veikalo Šaknis įleidę kosmopolitai: Žydai ir žmogaus teisės
XX amžiuje herojų, kartu buvo ir veiklus sionistas, vienas nedaugelio žydų, įsitvirtinusių prieškario Lietuvos
gyvenime. Jis didžiavosi dviem viena kitą papildančiomis tautybėmis: „meilė Jeruzalei nesilpnina mūsų
džiaugsmo dirbant Lietuvos labui“ (p. 42). Jis primena kai kuriuos kitus Lietuvos išeivius, kad ir Kazį Almeną, Amerikoje – fiziką, Lietuvoje – populiarių detektyvinių romanų autorių. Robinzonas ne vienintelis ir
lietuvis, ir žydas. Stambų įnašą Lietuvos teisėje paliko
Simonas Bieliackinas (1874–1944), tarp kitko, ir lietuviškų romanų autorius, bei Girša Rutenbergas (1901–
1941), dažnai aiškindavęs Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus tarptautinės teisės šviesoje. Bieliackinas
nužudytas Osvencime, Rutenbergas – Dachau, bet Robinzonui pasisekė pabėgti iš sovietų okupuojamos Lietuvos, 1940 m. gruodį su šeima pasiekti Niujorką, jame
įsikurti. Bent taip rašo autorius (p. 89). Pagal kitus,
Robinzonas Lietuvą paliko dar gegužę, taigi dar prieš
sovietams ją okupuojant. Niujorke Robinzonas, greta kitų darbų, antai į čia iš Vilniaus perkeltos YIVO
instituto veiklos plėtros, įsijungė į tarptautinės teisės
kūrimo darbus. Dalyvavo Niurnbergo procese konsultuodamas vyriausius JAV kaltintojus. Dirbo pro-
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kurorų grupėje Izraelyje teisiant Adolfą Eichmanną.
Veikalo pavadinimas – atkirtis stalininiams sapaliojimams apie žydus kaip šaknų neturinčius kosmopolitus: pasak sovietų propagandistų, žydai kartu buvo ir
buržujai sionistai, taigi pačios istorijos pasmerktos klasės atstovai, užsidarę siaurų ir smulkių interesų ratelyje, ir pavojingi universalistai, bežemiai klajokliai, neprisirišę prie jokios tautos, nepriklausę jokiai kultūrai
(p. xv). Tuo tarpu autorius atskleidžia, kad buvę nevisai taip. Tiesa, žydai rūpinosi saviškių gerove, bet šis
rūpestis nebuvo užsidarymas, o pradžia ilgo ir sudėtingo kelio į universalumą: žydams bus geriau, kai tarptautinėje teisėje – ir mūsų visų galvosenose – bus pripažintos visuotinės žmogaus teisės.
Mūsų laikais, bent Vakaruose, deja, dažniau žodžiuose negu politikoje, vyrauja mintis, kad esama tam tik
rų normų, kurių šviesoje galime ir privalome vertinti
visas valstybes. Normos įkūnytos 1948 m. Jungtinių
Tautų priimtoje Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje: neatsižvelgdami nei į kultūrinius skirtumus, nei
į ekonomines bei socialines sąlygas, esame įpareigoti
smerkti visus, nepaisančius visuotinių žmogaus teisių,
ypač tautinių mažumų atžvilgiu. Pasak autoriaus, šis
žmonijos laimėjimas, 1948 m. deklaracija, didele dalimi
yra grupelės žydų veikėjų darbo vaisius.
Jie nekreipė dėmesio į žydų religines tradicijas, kurios, pridurčiau iš savo pusės, nėra universalistinės,
nes pagal jas žydai yra Dievo išrinktoji tauta, dažniausiai neieškanti konvertitų. Užtat jie rimtai susitelkė
į politinius įvykius, konkrečiai antisemitinius smurtavimus Didžiojo karo metais ir, žinoma, Holokaustą. Pasak autoriaus, būtų nesunku tarti, kad visuotinių žmogaus teisių pripažinimo užuomazgoje turėjo
stovėti utopiniai idealistai ir revoliucionieriai. Iš tiesų
buvo priešingai: tai buvo žydų aktyvistai, giliai įsivėlę
į Amerikos ir Europos žydų bendruomeninio gyvenimo
dramas. Tai mąstytojai, kuriems rūpėjo ne revoliucionierių ar rabinų skelbiamos taisyklės bei pranašystės,
o realiai persekiojami saviškiai. Savaime aišku, kad po
Antrojo pasaulinio karo Holokaustas šiuose rūpesčiuose turėjo užimti centrinę vietą (p. xiii).
Nesunku autoriui pritarti, kad Holokaustas buvo
„precedento neturintis“ nusikaltimas. Tačiau XX a. tokių precedento neturinčių nusikaltimų būta ir daugiau.
Todėl būtų visai tinkama, jeigu autorius būtų priminęs, kad 1948 m., rengiant genocido sąvokos aptarimą
ir Žmogaus teisių deklaraciją, sovietai kryptingai stengėsi, kad komunistų nusikaltimai liktų nepastebėti,
nebūtų smerkiami tarptautinės teisės požiūriu. Būtų
buvę svarbu sužinoti, ar komunistų triūsas išvengti teisinės atsakomybės buvo pastebėtas ir kaip į tai reagavo, pavyzdžiui, Jokūbas Robinzonas. Šiaip ar taip, esamoji teisinė genocido sąvoka universalumo nepasiekia.
Dažnai ji netaikoma milijonams nacių nužudytų lenkų.
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Dažnai rašoma, tarytum žudydami, marindami badu,
tremdami, kitatikius persekiodami komunistai genocido nevykdė ir žmogaus teisių nepažeidė. (Tai tik smulkios klaidos kuriant tikrąjį komunizmą.) Lieka neaišku, ar knygos herojai šių dalykų tiesiog nepastebėjo?
Gali būti, kad kitų kančios Robinzono išties pernelyg nedomino. Kartą jis yra pasakęs, kad Niurnbergas
tebuvęs pakaitalas to, ko iš tikrųjų reikėjo, būtent visuotinio antisemitizmo pasmerkimo (p. 231). Ne vienas
čia klausiame: kodėl vien antisemitizmą, kodėl ne milijonus gyvybių pareikalavusį marksistinį komunizmą?
Buvo teisės žinovų, Robinzoną kaltinusių siauru nacio
nalizmu: neleistina nusikaltimą aptarti žvelgiant ne į
patį veiksmą, o į aukos tautybę ar religiją (p. 242–243).
Pats Loeffleris, Virdžinijos universiteto žydų istorijos profesorius, yra judeocentristas. Pavyzdžiui, jis
rašo taip: 1948 m., paskelbus Izraelio valstybę, žydai
po dviejų tūkstančių tremties metų sugrįžo namo ir susigrąžino savo suverenitetą (p. 144). Perskaitę pamėginkime įsivaizduoti chaosą ir kai kurioms kitoms tautoms grįžtant ten, kur prieš tūkstančius metų gyveno.
Gal teisingai žydams daroma išimtis, to klausimo nekeliu. Bet akivaizdu, kad Palestinos kolonizacija nevyko pagal visuotines tarptautinės teisės ar žmogaus teisių, apie kurias ir kalbama knygoje, normas.
Bent vienu atveju Loeffleris pasisako ne vien judeocentriškai, bet suka rasizmo link teigdamas, kad Robinzonas, kaip ir visi litvakai, pasižymi analitiniu protu ir
gera atmintimi (p. 35). Gal ir taip: gal tarp išsilavinusių
litvakų pastebimas tam tikras kultūrinis polinkis, pavyzdžiui, mažiau poezijos ir daugiau teisinių problemų
analizės. Tačiau bent švelniu rasizmu dvelkia užuomina, kad apskritai litvakai šiomis savo savybėmis yra už
kitus pranašesni.
Knygoje daug detalių apie žydų veiklą 1948 m. ir įvairias problemas, susikūrus Izraelio valstybei. Čia nei
komentuoti, nei kritikuoti negaliu, nes man ši istorija
nėra žinoma. Tačiau kadangi Robinzonas yra centrinis
šios istorijos veikėjas, randame nemažai pastabų apie
Lietuvą. Deja, kaip tai įprasta anglakalbių istorikų veikaluose (vokiška, prancūziška literatūra man nežinoma), netrūksta faktinių klaidų. Kuris nenušypsotume
perskaitę apie Lenkijos kariuomenės veiklą Klaipėdos
regione, konkrečiai – tarp Vilniaus ir Kauno (p. 40)?
O juk knygą išleido universiteto leidykla, ją skaitė keli
recenzentai specialistai: atrodo, Amerikos akademikai
turėtų atidžiau išklausyti geografijos įvadą ar bent pagūglinti nežinomus vietovardžius.
Nuo pat pradžių Robinzonas buvo sionistas. Kartą
Leipcige jaunasis Robinzonas susidūrė su marksistu
žydu, aiškinusiu, kad žydai turėtų atsisakyti hebrajų
kalbos, savo tikėjimo, svajonių apie savo žemę. Salėje
tarp klausytojų pakilo Robinzonas ir pradėjo šaukti,
kad socialistinė revoliucija prives prie žydų asimiliaci-
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jos. (Marxas buvo asimiliacijos šalininkas.) Kalbėtoją
jis užpuolė asmeniškai ir skaudžiai: tavo žmona shiksa (ne žydė), tavo vaikai rusai ortodoksai (p. 38). Sako,
vėliau jis gailėjęsis, kad taip netaktiškai prabilęs. Pasak Loefflerio, incidentas rodo, kaip giliai Robinzonas
buvo įsisavinęs sionizmą. Štai kitas įdomus incidentas,
kuriame figūruoja Leninas. Tuo metu Robinzonas Varšuvos universitete studijavo teisę, vasaras skirdamas
teisės studijoms Leipcige. 1913 m. Leninas atvyko į
Varšuvą paskaitai „Socialdemokratija ir tautinis klausimas“. Išklausęs paskaitos, Robinzonas pakomentavo:
„Leninas primena savo reikalams Šventąjį Raštą cituojantį seną rusų ortodoksų kunigą“. Taigi žydams nacio
nalistams iš bolševikų jokios naudos (p. 37). Incidentai patvirtina Loefflerio teiginį, kad Robinzonas gebėjo
kandžiai pasakyti.
Lietuviškai jis mokėjo neblogai, tai liudija ir pluoštas straipsnių prieškario lietuviškoje spaudoje. Tiesa,
šiame kontekste susiduriame su viena pašaipia užuomina. Rašoma, kad Robinzonas mėgdavęs pasakoti, kaip jam tekę vertėjauti lietuviškai nemokančiam
žydų reikalų ministrui. Ir skaitome: įsigalėję valdžioje,
iš vyriausybės valstybinių reikalų tvarkymo lietuviai
pašalino rusų kalbą, nežiūrint to, kad daug kas vyriausybėje rusiškai mokėjo geriau negu lietuviškai. Lietuviai tai padarė „politiniais sumetimais“. Ne visai aišku,
ar šis Lietuvos istorijos nepažinimu dvelkiantis aiškinimas „politiniais sumetimais“ yra Robinzono ar Loefflerio. Šiaip ar taip, tokiu tonu nebūtų pasakęs girdėjęs
apie spaudos draudimą ar atvejus, kai vaikai mokyklose buvo bausti už lietuvių kalbos vartojimą. Loeffleriui
aišku, kad žydų sionistines aspiracijas ugdė antisemitizmas. Bet lietuvių atžvilgiu analogiškų motyvų jis nepastebi, tarytum vieni žydai buvo skriaudžiami. Galų
gale sava kalba buvo lietuvių atgimimo centre, lygiai
kaip hebrajų kalba žydų, ką pabrėžė ir pats Robinzonas. Ir kurioje valstybėje nerasime valstybinės kalbos,
privalomos viešame gyvenime? Nežinau, kaip yra dabar, bet mano laikais, idant gautum Amerikos pilietybę, privalėjai įrodyti, kad moki angliškai skaityti ir rašyti. (Buvau jau baigęs universitetą ir egzaminatorius
gėdinosi mane egzaminuodamas.)
Dėmesį pagauna sakinys, jeigu jis Robinzono, tai jam
garbės nedarantis. Išeitų, kad keliais atvejais, kai Robinzonui pritrūko laiko vertėjauti, lietuviškai nemokančio ministro kalba nebuvo užprotokoluota, pasitenkinant pastaba, kad kalbėjo užsienio kalba. Išvada:
lietuviams žydų rūpesčiai nerūpėjo (p. 42–43). Ir klausiame: ar Robinzonas vienintelis mokėjo ir jidiš, ir lietuviškai? Ar ministro štabas nerado kito vertėjo? O gal
paprasčiausiai nepasirūpino? Kodėl savaime aišku, kad
kalti buki lietuviai? Verta prisiminti, kad buvo paniekinamai į lietuvių politines aspiracijas žiūrėjusių žydų.
Knygoje skaitome, kad pirmaisiais nepriklausomy-
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bės metais vyriausybės ir žydų veikėjai bendromis jėgomis kūrė žydų autonomiją. Tačiau lietuviai buvo nenuoširdūs: jie tik vaidino, kad galėtų užsienyje girtis.
Robinzonas augančia žydų (ir vokiečių bei lenkų) autonomija džiaugėsi: pirmą kartą istorijoje žydų mokyklos
žydams nė cento nekainuoja, nes valstybė jas išlaiko
(p. 40–41). Bet visa tai žlugo krikščionims demokratams seime (rašoma „Sejm“) nubalsavus išardyti žydų
mokyklų tinklą ir panaikinti žydų reikalų ministeriją. Pasak Robinzono, taip jie sunaikino trejų ketverių
metų darbo vaisius (p. 43).
Loeffleris nepaaiškina, kad žydų mokyklos išliko. Per
visus nepriklausomybės metus tik kokie 10% žydų vaikų lankė bendras mokyklas. Universiteto studentų apklausos rodo, kad kur kas daugiau žydų studentų mokėjo hebrajiškai negu jidiš. Suprantama, kad skaudu
buvo Robinzonui visa tai stebėti, kaip ir kiekvienam
daug dirbusiam ir patyrusiam nesėkmę. Tačiau autorius nekelia klausimo, kaip tai suvokė platesnė žydų
visuomenė. Išliko žydų mokyklos, ligoninės, rabinų
tarybos, spauda, sporto klubai, verslininkų draugijos,
bankeliai, žydiški sąrašai renkant miestų ir miestelių
tarybas. Eiliniam žydui ministerijos uždarymas nieko
nepakeitė.
Minėjau autorių esant judeocentristu – nepastebėjau
ženklų jį supratus, kad ir lietuviai gyveno savais rūpes-

čiais, kad ne visada ir ne visi žydai lietuvius suprato
ir bandė prisiderinti. Antai ministerijai paprašius, kad
žydų seminarijose būtų dėstoma lietuvių kalba, rabinų
taryba atšovusi – tai nedera su mūsų tradicijomis.
Krikščionims demokratams uždarius žydų ministeriją, opozicija, pavyzdžiui, Kazys Grinius, juos apkaltino
antisemitizmu. Loefflerio knyga reikalą nušviečia truputį kitaip ir todėl verta lietuvių istorikų dėmesio. Tik
su ja susipažinęs supratau, kaip toli siekiančią autonomiją norėta sukurti. Lietuva būtų tapusi savotiška tautų federacija ne teritoriniu pagrindu. Manau, kad toks
projektas turėjo kelti nerimą ne vien antisemitams.
Aišku, teorinėje plotmėje tai būtų buvęs įdomus, precedento neturintis eksperimentas. Kita vertus, galima
abejoti, ar eksperimentas būtų pasitarnavęs tiek valstybės, tiek žmonių gerovei. Lietuvių ir žydų ekonominiai interesai skyrėsi, žydams gyvenant ženkliai geriau
už lietuvius pagal visą grupę objektyvių rodiklių. Gera
džiaugtis toli siekiančia autonomija ir politine įtaka, ginant turimas pozicijas.
Negaliu baigti nepaminėjęs, kad Loeffleris pripažįsta,
jog tautininkai po 1926 m. perversmo antisemitizmu neužsiiminėjo. Įdomus epizodas: Augustinas Voldemaras
norėjo, kad Vatikanas anuliuotų jo pirmąsias vedybas.
Tad aiškindamasis katalikišką kanonų teisę, jis į talką
pasikvietė ne ką kitą, o Jokūbą Robinzoną (p. 47).
!

Maurice Zundel

Vidinė evangelija
Iš prancūzų kalbos vertė Povilas Aleksandravičius
Pirmoji šveicarų teologo, mistiko, rašytojo Maurice’o Zundelio knyga lietuviškai, kurioje autorius kalba apie tylą, maldą, blogio problemą, žmogaus
svarbą ir jo kasdienį buvimą Dievo akivaizdoje. Čia rasite 15 pašnekesių,
transliuotų radijuje XX a. pradžioje. Jų tikslas – perteikti pagrindinius
krikščioniškojo mokymo elementus iš vidinės žmogaus perspektyvos.
O, pagaliau turime pasakyti, į kokį Dievą tikime! Tik galbūt lengviau bus pasakyti, į kokį Dievą netikime –
visa, kas siaura, menka, neteisinga, žiauru, negali kilti iš Jo. Ir Jis daugybę kartų viršija visa, ką mūsų menas,
mokslas, šventumas ir meilė galėjo atrasti, ieškodami Jo spindesio.
Maurice Zundel
Maurice’as Zundelis (1897–1975) – šveicarų kunigas, mąstytojas, poetas, teologas, mistikas. Josephas
Ratzingeris (Benediktas XVI) yra pavadinęs jį mūsų laikų dvasiniu mokytoju.
Išsamią jo biografiją rasite Claudio Dalla Costa knygoje Maurice Zundel: Šiuolaikinis mistikas (Magnificat
leidiniai, 2018).
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knygų mugė
Buitkus, Raimondas, Nuotrauka
dembelio albumui: Autobiografinis
romanas, Vilnius: Alma littera, 2018,
312 p., 1800 egz.
Nors N-18 štampas ant viršelio tą
ir neigia, vizualioji knygos medžiaga
šaukte šaukia, jog knyga skirta estetinio pojūčio neturintiems paaugliams.
Vis dėlto knygą į rankas paimti vilioja
menkai reflektuota, visuomenei skaudulius vis dar kelianti sovietinės armijos tema, autobiografinis atvirumas ir
veiksmas, vykstantis Lietuvai ypatingu laikotarpiu (1989–1991). Autoriaus
siekis realybę vaizduoti su visais jos
demonais, o ne vien dedovščinos baubą, bei išsamus terminų aiškinimas
paraštėse džiugina. Bet tiek tų džiugesių. Primityvūs personažų aprašymai,
skaitytojui atskleidžiami naudojant tą
pačią, po ranka pasidėto planelio schemą, nesėkmingas bandymas įvaldyti
tiesmuką, grubų, parulskišką kasdienės kalbos stilių; klišinės metaforos,
nepagrįsti minčių šuoliai, įvykių pergrūstas siužetas. Galiausiai – neišvystytos meilės linijos trupiniais pabarstytas tekstas tik patvirtina viršelio
skleistą nusivylimo nuojautą. Knyga
praktiškai gali būti aktuali (tik) dviem
skaitytojų grupėms: nepriklausomybės vaikams kaip gan specifinio armijos žodyno, sovietinių posakių, patarlių, keiksmų, dedovščinos pagrindų
vadovėlis, arba kaip katalizatorius,
galbūt padėsiantis realų sąlytį su sovietine armija turėjusiems skaitytojams prašnekinti savuosius demonus.
Kotryna Bėčiūtė
Enríquez, Mariana, Tai, ko neteko
me ugnyje, iš ispanų kalbos vertė Laura Liubinavičiūtė, Vilnius: Sofoklis,
2018, 192 p., 1500 egz.
Dėl sunkiai suprantamų priežasčių
išpopuliarėjusi (jau į virš 20 kalbų išversta) Argentinos rašytojos Marianos
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Enríquez knyga – tai gana vidutiniškų
12 siaubo apsakymų rinkinys. Kūrinys gali pasirodyti įdomus dėl to, kad
stengiasi paliesti Lotynų Amerikos socialines problemas, jas apipindamas
ir mistifikuodamas; įvedami fantastiniai elementai. Bent keli apsakymai
nagrinėja patriarchalinėje visuomenėje moterims daromas skriaudas. Nors
Enríquez puikiai moka kurti įtampą
ir turi vykusių idėjų, dauguma apsakymų neišplėtoti, pasibaigia vos prasidėjus veiksmui. Knyga neatsakingai
lyginama su Julio Cortázaru, tačiau
dėl gero stiliaus ir mažos apimties tikėtina, kad tikrai pritrauks nemažai
skaitytojų Lietuvoje.
Titas Krutulys
Gurevičius, Aaronas, Vilnietiškas
žydų pasaulis, sudarė Tamara Garon,
Eugenijus Garonas, iš jidiš kalbos
vertė Indrė Jofytė, Vilnius: Žuvėdra,
2018, 189 p., 500 egz.
Litvako ir jidišisto, deja, pomirtinė,
memuarus atstojanti knyga. Akiai
gražus dvikalbis leidinys sudarytas
iš Lietuvos, Izraelio ir JAV spaudoje
surinktų autoriaus apybraižų, kurių
ypatybė – autoriaus atsiminimų, liudininkų pasakojimų ir žurnalistinio
taiklumo derinys. Vilnietiškas žydų
pasaulis čia atsiveria ypatingai – per
asmenines pastangas nepamiršti šiltų vaikystės įspūdžių, susitikimų su
garsiausiomis žydiškojo Vilniaus asmenybėmis, dalyvavimo visuomenės
kultūriniuose procesuose. Tai knyga
apie praeitį, praturtinančią šiandieną
ir rytojų: tiems, kam XX a. žydų pasaulis dar nepažintas, šis pasakojimas bus
lengvas įveikti ir išties įdomus.
Juozapas Paškauskas
Isenberg, Nancy, White Trash: The
400-Year Untold History of Class in
America, Penguin Publishing Group,
2016, 460 p.

Viena iš gausiai apdovanotų ir daug
dėmesio 2017 m. JAV sulaukusių istorinių studijų nagrinėja provokuojančią
ir kontraversijų keliančią marginalizuotos, vargingiausios socialinės grupės Valstijose istoriją. Knyga pasižymi
visuomenei lengvai suprantamu stiliumi, naujumu. Apimamos chronologinės
ribos – XVI–XXI a., tačiau stipriausia
knygos dalis – XVIII–XX a. pradžios
situacijos analizė. White Trash dominuojanti prieiga yra idėjų istorija ir
čia daug dėmesio skiriama kultinių
asmenybių – Locke‘o, Franklino, Jeffersono etc. – (ydingoms) pažiūroms
vargingiausiųjų atžvilgiu demaskuoti. Atskiro dėmesio reikalauja sąryšių
tarp rasės, klasės ir eugenikos analizė. Nors knygoje gausu nereikalingų
pasikartojimų ir ji akylesniam skaitytojui pasirodys kiek paviršutiniška,
perteikianti tik vaizdinius, o ne tikrąją
situaciją, tai gana unikali ir reikalingus klausimus kelianti monografija.
Titas Krutulys
Krainskis, Nikolajus, Nakties tam
sybėse, iš rusų kalbos vertė Virgilijus
Čepliejus, Vilnius: Odilė, 2018, 223 p.,
800 egz.
Pagaliau, anksčiau tik kelių savo
srities specialistų paliesta XX a. pradžios Vilniaus kultūrinė asmenybė
atsiveria plačiajam skaitytojų ratui.
Inovatyvus psichiatras ir kūrėjas šioje
rinktinėje pristatomas keturiais skirtingais tekstais: pradedant psichikos
gelmes tyrinėjančia drama, baigiant
moksliniu referatu apie psichikos ir
energetikos procesų monizmą. Pristatomi „neatrasti“ tekstai, tiesa, gana
eklektiški. Pagrindinis Krainskio kūrybos principas – perpinant mokslo ir
literatūros, sveiko proto ir beprotybės
ribas, diagnozuoti modernėjančios visuomenės būklę. Šią diagnozę verta
patikrinti ir šiandien.
Juozapas Paškauskas
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knygų mugė

Misiukonis, Marijonas, Lemtingi
metai: VRM istoriniuose įvykiuose, Vilnius: Mintis, 2018, 544 p., 1000 egz.
Tokias knygas paprastai vadiname
atsiminimais, bet ne šį kartą. Viskas
joje, nuo pavadinimo iki to, kad knyga
turi konsultantą ir komentarų autorių
(humanitarinių mokslų daktarą), rodo,
kad tai – veikiau subjektyvi istorinė
studija. Tą nuomonę dar labiau patvirtina savotiška polemika su žymiais
atgimimo atstovais, istorinių šaltinių
rinkinių citavimas. Žanro klasika –
nevengiama palyginimų ir su šiandiena, o jų tikslą suprasti nesunku –
trumputis 1988 m. „bananų baliaus“
ir 2009 m. sausio 16 d. riaušių prie
Seimo palyginimas sufleruoja: anuomet tai nešaudėm! Nors Misiukonis
prieš pradėdamas darbą VRM, 22 metus dirbo KGB, daug apie tą karjeros
etapą nesužinome. Net ir rašydamas
apie vadovavimą KGB 6-ajam skyriui,
Misiukonis nutylėjo dalį svarbesniųjų jo funkcijų (mokslinių institutų ir
mokslininkų stebėjimas). Taigi jeigu
skaitytojas čia tikisi perskaityti apie
įvykius 1965 m. kovo 17 d., jis nusivils.
Užtat kone pusė knygos skirta 1991 m.
sausio dienoms ir naktims.
Marius Ėmužis
Oppenheimer, Paul, Machiavelli:
Gyvenimas ideologijos šešėlyje, iš anglų
kalbos vertė Daumantas Gadeikis, Vilnius: Tyto alba, 2018, 462 p., 2500 egz.
Oppenheimeris gyvai, paveikiai ir
žaismingai įtraukia skaitytoją į XV a.
pabaigos – XVI a. pirmos pusės Italijos
gyvenimą, kurio ašimi tampa kontraversiškoji Niccolò Machiavelio asmenybė ir veikla. Autorius siekia atsiriboti nuo ankstesnių (mokslinių ir ne
tik) vertinimų ir bando pateikti naują,
išsamią, „neideologizuotą“ humanisto
biografiją. Nors reiklesnį skaitytoją
(mokslininką) gali erzinti apibendrintos formuluotės, nuorodų ir išnašų
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stoka, faktinės klaidelės ir darbas iš
esmės tik su antriniais šaltiniais, tačiau vienaip ar kitaip – tai malonus
būdas artimiau pažinti politinį, kultūrinį ir socialinį to meto kontekstą.
Tik keista, kad vertėjas autoriaus užmojį parodyti Machiavelio gyvenimą,
liekantį už ideologijos, įrėmina būtent
ideologijos šešėlyje: originalus knygos
pavadinimas – A Life Beyond Ideology,
ne within.
Eleonora Buožytė
Sutkus, Antanas, Planet Lithua
nia, ed. Thomas Schirmböck, Göttingen: Steidl Verlag, 2018, 272 p.
Kad Sutkus yra išskirtinis fotomenininkas – tai akivaizdus faktas, konstatuotas pirmu šio albumo sakiniu. Deja,
knygoje jis pateikiamas kaip postsovietinės nostalgijos objektas. Vaizdų
atranka ir palydimieji interpretaciniai
tekstai pristato sovietų okupuotą Lietuvą kaip šalį, kur klestėjo „gyvenimas[,] nepaliestas sąmyšio ir nerimo“
(p. 6), kol po 1990 m. kovo 11-osios joje
„stojo destruktyvi oligarchų valdžia,
ir beveidis neoliberalus kapitalizmas
atrodė kaip vienintelė galimybė. [...]
anksčiau užmegzti bendrieji ryšiai
ėmė trūkinėti. Ant Lietuvos užslinko
tarpusavio nepasitikėjimo, nerimo ir
savanaudiškumo šešėlis“ (p. 251). Laimei, esama leidinių, geriau reprezentuojančių ir Sutkų, ir tuometę Lietuvos fotografiją.
Vytautas Ališauskas
Treichel, Hans-Ulrich, Pražuvėlis, iš vokiečių kalbos vertė Kristina
Sprindžiūnaitė, Vilnius: Sofoklis, 2018,
126 p., 1500 egz.
Tai – tik antras šio garsaus, tačiau
lietuvių auditorijai menkai pažįstamo
vokiečių rašytojo vertimas į lietuvių
kalbą. Pražuvėlis – autobiografinis romanas apie pokario metų (Vakarų) Vo-

kietiją, kurio centre atsiduria šeimos,
bandančios surasti per karą dingusį
sūnų, istorija. Nors knyga užsienyje
sulaukė gausybės apdovanojimų, skaitant vis kažko trūko. Personažai kaip
personažai, siužetas kaip siužetas, stilius ir vertimas sklandūs, viskas lyg
ir tvarkinga, bet nuobodoka. Galbūt
dėl paties kūrinio istoriškumo – Vakarų auditorijai tokie pasakojimai gal ir
yra egzotiški, tačiau Lietuvos istorijoje
tokių pražuvėlių galime priskaičiuoti tūkstančius, o ir jų istorijos yra ne
kartą pasakotos bei gerai pažįstamos.
Skirtumas tas, kad mums kol kas
sunkiai sekasi šias istorijas papasakoti ir pristatyti pasauliui. Todėl ir šis
romanas, kurį perskaityti galima tarp
rytinio ir popietinio kavos puodelio tingų sekmadienį, ko gero, nepaskatins
didesnio lietuvių susidomėjimo Treichelio kūryba.
Antanas Terleckas
Venclova, Tomas, Lietuvos istorija
visiems, t. I, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2018, 336 p., 800 egz.
Pasirodė dar viena Lietuvos istorijos sintezė, tiesa, viena nedaugelio,
kurios nepavadinsi sintetine. Visuose
šios knygos puslapiuose autorius demonstruoja savo erudiciją bei puikiai
sugretina europinius kontekstus ir
reiškinius su senosios Lietuvos praeities įvykiais. Venclova preciziškai
surinko įvairius požiūrio į Lietuvos istoriją kampus ir, knygą gausiai iliust
ravęs įvairia ikonografine medžiaga,
pateikė skaitytojui lengvai skaitomą
ir suprantamą istorijos pasakojimą.
Ypač sveika šią knygą skaityti tiems,
kurie pritingi išsamiai studijuoti profesionalių istorikų tyrimus, bet nori
išvysti, kaip dekonstruojami įvairūs
(pseudo)istoriniai mitai. Telieka laukti
antrosios dalies.
Povilas Andrius Stepavičius
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Gėris, grožis ir tiesa
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