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Gerbiamas redaktoriau, 

pradėti laišką norėčiau nuo patikslinimo. Šiemet minime Lietuvos valstybės 
šimtmetį. Tačiau jeigu prisimintume Kovo 11-ąją ir tuomet paskelbtą nepriklau-
somos valstybės atkūrimą, turėtume pasakyti, kad iki tos dienos čia egzistavo kita 
kloninė valstybė, kuri atėjo 1940 m. ir neišėjo iki pat 1993 m., kai buvo visiškai 
išvesta svetima kariuomenė. Tad minint valstybės šimtmetį, tiksliau būtų sakyti, 
kad sukako šimtas metų Vasario 16-osios nepriklausomybės aktui. O jeigu žiūrė-
tume visai griežtai, turėtume švęsti nepriklausomos valstybės paskelbimo dieną. 
Dieną, kai buvo pasakyta ir siekta tai padaryti de jure. Tai padarę žmonės matė 
tikrovę ir suprato, kad iki de facto dar reikės daug nuveikti, juk pirmąją vyriausy-
bę Augustinas Voldemaras sudarė tik lapkričio mėnesį.

Kodėl mes turime švęsti šitą datą? Nes po 1917 m. Vilniaus konferencijos dvi-
dešimčiai vyrų buvo suteiktas mandatas tarpusavyje susitarti ir paskelbti. Todėl 
susitarimas ir laisvė yra du žodžiai, kurie įprasmina tą datą ir išlaiko ją svarbią 
mums, gyvenantiems šiandien, po šimto metų. Man visuomet buvo svarbu įsivaiz-
duoti gyvai aną vasario 16 dieną: koks buvo oras?.. kaip viskas vyko?.. Įsivaizduoju 
būsimus signatarus, kurie žingsniuoja į šaltą Jono Basanavičiaus butą jau žinoda-
mi, kad kažkas turi įvykti. Ir tai įvyko. Jie susitarė, kad susirinks ir nuspręs. Tai 
yra svarbu. Tai ir yra Vasario 16-oji. Mes galime švęsti šį pirmą žingsnį į nežinią. 
Pasirodė, kad tai buvo tikras žingsnis į laisvę. Tam reikėjo didelės drąsos.

Matau daug panašumų tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios – imperijų by-
rėjimas, noras gyventi savarankiškai, pastangos susitarti. Bet labiausiai anuos 
žmones ir mus sieja tai, kad ir tada, ir dabar mes einame į laisvę. Sovietų Sąjunga 
išsiskyrė tuo, kad joje nebuvo absoliučiai jokios laisvės – nei žodžio, nei veiksmo, 
nei mąstymo. Gerbiamas redaktoriau, ar žinote, kuo olandai skiriasi nuo belgų? 
Olandų namuose nėra užuolaidų. Kadaise jie buvo okupuoti ispanų ir šie bijojo, 
kad olandai gali slapta suplanuoti valdžios perversmą, todėl neleido užtraukti 
langų – viskas turėjo būti skaidru ir matoma. Sovietų Sąjungoje turėjo nebūti ne 
tik privačios nuosavybės, bet ir apskritai privatumo, kur taip pat galėtų skleistis 
laisvas individas. Tokiu būdu buvo laužomas žmogaus moralinis stuburas. Daug 
kas sovietams pavyko. Ne visa visuomenė buvo sovietinė, bet apie aštuoniasdešimt 
procentų galima tokia vadinti. Kai Sąjūdžio metais organizuotas Baltijos kelias, 
Lietuvoje atėjo apie vieną milijoną žmonių. Bet kur buvo kiti? Ne visi tuomet 
norėjo, o ir dabar ne visa visuomenė yra laisva. Po caro imperijos žlugimo reikėjo 
laiko suvokti, kad esi laisvas. Po sovietų vėžinio susirgimo taip pat dar reikia vi-
dinių pastangų suprasti, kad esi laisvas. Ne abstrakti visuomenė, bet kiekvienas 
konkretus žmogus tai turi suprasti.

Aš taip pat turėjau suprasti. Neturiu nė lašo lietuviško kraujo, bet man šiek 
tiek pasisekė, kad būdamas rusas, gyvenau Kaune. Čia baigiau mokslus ir įgijau 
specialybę, o dauguma mano studijų draugų buvo lietuviai. Jeigu reiktų išskirti 
lūžio akimirką, paminėčiau 1968 m. Prahos įvykius. Man, kaip rusui, tuomet 

laiškas redaktoriui
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buvo vienareikšmiškai aišku, kad vyksta Čekoslovakijos okupacija, ir aš turėjau pasakyti mea 
culpa, kad rusų kareiviai vėl atėjo kaip okupantai. Jokio nusikaltimo nepadariau, bet jaučiau, 
kad turiu atsiprašyti. Tada pagalvojau, kad rusus vėl prakeikė, ir supratau nebegalįs gyventi 
Sovietijoje. Draugai pradėjo pasakoti, kas nutiko, kai raudonieji tankai atvažiavo į Lietuvą, kur 
dingo karininkai ir tūkstančiai kitų žmonių, kodėl mano draugą, dvejų metų berniuką, išvežė 
į Altajų. Kai 1990 m. pavasario naktį nuo Gaižiūnų poligono pajudėję šarvuočiai ėmė dundėti 
asfaltu į Vilnių, ką galvojo kiekvienas lietuvis, kuris buvo likęs gyvas po 1940 m.? Jis galvojo – 
jie vėl ateina mūsų žudyti ir tremti, nes iš tos Kremliaus imperijos nieko gero laukti nereikia. 
Rusų kalba yra sakoma „moskviči“, o lietuvių kalba, kaip ir ukrainiečių, sakoma žymiai giliau – 
„maskoliai“. Tai yra milžiniškas skirtumas. Lygiai taip pat yra Lietuvos rusai ir rusai Lietuvoje. 
Sąjūdžio metais buvo labai svarbu suprasti, ar tu nori būti pagaliau laisvas, žengdamas vieną 
žingsnį į priekį. O toje didelėje istorijos mozaikoje kiekvienas turime savo mažą dalelę – šeimos 
istoriją. Kai atėjo laikas pasakyti, kad Lietuva bus nepriklausoma valstybė, mano šeimoje įvyko 
referendumas. Aš šeimos narių paklausiau, ką mes darome, nes nebegalime daugiau gyventi 
trigubo, keturgubo ar penkiagubo gyvenimo. Kiekvienas turi suvokti, kad yra pirmo žingsnio į 
laisvę pasirinkimas. Susitarti ir žengti. 

Manau, kad 1918 m. Lietuvos rusų bendruomenė, kuri nepasitraukė per Pirmąjį pasaulinį 
karą į imperijos gilumą, patyrė šoką – jų tragedija buvo ta, kad matydami, kas vyksta, jie jautė, 
jog čia ne jų istorija. Tik po to, kai Vilnių 1920 m. užėmė lenkai, o vyriausybė paskelbė apie Kau-
no Lietuvą, kai šiek tiek nusistovėjo gyvenimas ir rusai pamatė, kad čia nieko baisaus neįvyko 
ir galima visai neblogai gyventi, tik tada jie atėjo tarnauti nepriklausomai Lietuvos valstybei, 
nors nemažai jų net nemokėjo lietuvių kalbos, tiesą sakant, net nemanė, kad ją reikia mokėti. 
Nežinau, bet jaučiu, kad Sąjūdžio metais rusų bendruomenėje apie trečdalis jautėsi rusais Lie-
tuvoje, trečdalis – Lietuvos rusais, o trečdalis negalėjo apsispręsti. Tačiau rusai ir kitos tautinės 
grupės buvo ir yra reikalingos Lietuvai. Mūsų valstybę mėgstama vadinti gintaro šalimi, todėl 
galėtume pateikti tokį palyginimą: gintaras su inkliuzais kainuoja žymiai brangiau nei gintaras 
be inkliuzo; Lietuva yra gintaro gabalėlis, o tautinės mažumos yra jos inkliuzai. Lietuvos vertė 
pakyla dešimtis kartų!

Gerbiamas redaktoriau, Jūs paklausite, kaip atsitinka, kad vienos tautinės bendruomenės 
nariai gali taip skirtingai pasidalinti? Bet aš galėčiau paklausti priešingai: kaip atsitinka, kad 
vieni žmonės su lietuviškomis pavardėmis dirba Rusijos televizijose, kiti lietuviai gyvena ir dirba 
čia, Lietuvoje, o treti emigruoja į Angliją ir kitur? Tai lemia supratimas, kas yra Lietuva. Arba ji 
yra tavyje ir tada ji yra tavo, arba jos nėra ir tada belieka – lagaminas, vagonas, pasienis. Turi 
asmeniškai atsakyti į šį klausimą. Tai yra laisvas pasirinkimas. Dabar dažnai guodžiamasi, 
kiek daug žmonių išvažiuoja iš Lietuvos. Bet tai taip pat yra laisvas pasirinkimas, kurio reikia 
paisyti. Be to, pažiūrėkime į Estiją. Joje gyvena apie 1,3 mln. gyventojų. Ar jiems dėl to blo-
giau? Tad jeigu Lietuvoje liks gyventi tik ta pusė, kuri stovėjo Baltijos kelyje, aš nemanau, kad 
mums bus blogai. Sąjūdžio metais irgi buvo tokių svarstymų, ar būdami maža tauta – tik trys 
milijonai – atsilaikysime ar išnyksime? Taip ir kalbame jau 30 metų... Bet čia yra mūsų visų 
apsisprendimas – jei norėsime, atsilaikysime. Aš nežinau, kaip, bet atsilaikysime. Man neduota 
žinoti ateities, bet aš galiu pažiūrėti į praeitį. Basanavičiaus laikais, dar prieš 1918 m., Lietuvos 
mylėtojų buvo nykstamai mažai. O štai mes švenčiame Lietuvos valstybės paskelbimo dieną. 

Tada, prieš šimtą metų, tie dvidešimt žmonių laisvai pasirinko, kad vardan tos Lietuvos susi-
taria pasirašyti nepriklausomybės deklaraciją. Paskui ginčijosi, pyko, skyrėsi – kiekvienas turėjo 
savo tiesą, savo gyvenimą, savo kelią, bet mums paliko šiuos du kertinius žodžius – susitarimas 
ir laisvė.

Vilnius, 2018 m. sausio 8 d.
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Sovietinė praeitis dar ilgai bus su mumis, ką akivaiz-
džiai priminė diskusijos ir polemikos, kilusios po to, 
kai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras (LGGRTC) baigė viešinti KGB archyvinių as-
mens bylų registracijos žurnalą. Daugelis pasipiktino, 
kad buvo pranešta, jog KGB buvo užverbavusi akto-
rių Donatą Banionį ir dirigentą Saulių Sondeckį. Ma-
žiau aistrų sukėlė panaši žinia apie vyskupą Vincentą 
Sladkevičių. Būta įvairiausių priekaištų centrui. Esą 
kaltinami mirusieji, kurie negali savęs ginti, ir apie 
kuriuos – tik gerai arba nieko. Pasikliaujama nežinia 
kokiais sumetimais 1987 m. sudarytu KGB sąrašu. Ne-
sama patvirtinančios medžiagos, kad tariamieji agentai 
iš tiesų bendradarbiavo ir teikė vertingos medžiagos, 
o ne tik pateko į sąrašą, nieko nedarė arba parašė kelias 
bevertes ir neinformatyvias ataskaitas. LGGRTC esą 
turėjo labiau pabrėžti galimą duomenų nepatikimumą, 
pažymėti, kad KGB gal sudarė sąrašą, siekdama sukir-
šinti polemikas ir konfliktus.

Banionis ir Sondeckis yra kultūrininkai, meno žmo-
nės, o kai kuriems lietuviams šitokie žmonės – rite-
riai sans peur, sans reproche, bet kokia jų kritika yra 
šventvagystė. Tai ryškiausiai rodo poeto Justino Mar-
cinkevičiaus pavyzdys. Jau du kartus – 2003 ir 2015–
2016 m. – kilo audringos diskusijos, paskelbus straips-
nius, kuriuose buvo minimi Marcinkevičiaus ryšiai su 
LKP ir su saugumu, klausiama, kiek savo darbais jis 
prisidėjo prie partijos propagandos. Nepaisant to, kad 
Marcinkevičius 1961–1963 m. buvo kandidatas į LKP 
CK narius, vieni gerbėjai aiškino, kad Marcinkevičiaus 
pozicija visada buvusi nepriekaištinga. Kiti pripažįsta, 
kad gal būta kompromisų, bet Marcinkevičius juos da-
ręs skatinamas tėvynės meilės. Suklupęs jis 
vėl išsitiesdavo, „kad drąsiais iššūkiais su kau-
pu išpirktų padarytus kompromisus“. Mar-
cinkevičius yra ypatinga ikona, švenčiausiųjų 
švenčiausias. Kiti rašytojai sulaukia rūstesnio 
įvertinimo ar yra beveik užmirštami, kaip ka-
daise tarybinio Parnaso viršūnėse viešpata-
vę Eduardas Mieželaitis ar Juozas Baltušis. 

Vis dėlto vyrauja polinkis kultūrinius pasie-
kimus laikyti išteisinimo pagrindu. Aktorius 
Remigijus Adomaitis klausia: „Kodėl būtent 

Donatą? Kodėl Sondeckį? Kodėl tuos žmones, kurie tik-
rai daug padarė, daug nusipelnė ir yra visų gerbiami? 
Kodėl ant jų reikia pilti pamazgas?.. Kam iš viso šito 
reikia? Jie gerbiami ir įvertinti ne tik Tarybų valdžios, 
bet ir visų žmonių įvertinti“. Nurodęs, kad kritikos su-
laukė tokios asmenybės kaip Jonas Basanavičius, Vin-
cas Kudirka, Justinas Marcinkevičius ir Kazys Škirpa, 
Vidmantas Valiušaitis klausia, ar siekiama demora-
lizuoti tautą, sukurti įspūdį, kad Lietuvoje „garbingų, 
kilnių tikslų turinčių žmonių nebuvo ir nėra – čia vieni 
išdavikai, kolaborantai, apsimetėliai ir dviveidžiai, dir-
bantys vien už pinigus?“

Gal būtų buvę galima jautriau paviešinti Banionio 
ir Sondeckio ryšius su KGB, pažymėti „Agentų sąrašo“ 
(po kritikos interneto svetainėje kgbveikla.lt pervadinto 
į „Agentūros bylų reg. žurnalą“) abejotiną patikimumą. 
Ir pabrėžti, kad sutikimas bendradarbiauti dar nereiš-
kia, jog po to vykdei KGB nurodymus, jog esi tėvynės 
išdavikas. Bet reikia skelbti tokią medžiagą, kad ir ko-
kia nemaloni ji būtų. Mėginimas ją paslėpti ar nutylė-
ti būtų nepateisinimas, dar ir bergždžias, nes šiomis 
dienomis neįmanoma visiems laikams nuslėpti tokios 
medžiagos – arba ji bus nutekinta, arba koks nors ty-
rėjas ją iškas ir paskelbs. Neleistina dėl kultūrinių jų 
pasiekimų mėginti nuslėpti menamą Sondeckio ir Ba-
nionio bend radarbiavimą, traktuoti juos skirtingai negu 
eilinius į sąrašą patekusius mirtinguosius. Kas galioja 
vieniems, turėtų galioti ir kitiems. Gali gražiai eiliuo-
ti, bet būti niekšas, gabus istorikas nėra būtinai doras 
žmogus, įžvalgūs fizikai gali būti politiniai analfabetai. 
Gebėjimai vienoje srityje retai perkeliami į kitą. Knutas 
Hamsunas, Louis-Ferdinandas Céline’as, Ezra Poun-

das – ne vieninteliai genialūs rašytojai, kurie 
buvo reakcionieriai, Jeanas-Paulis Sartre’as 
buvo vienas tarp daugelio, teisinusių Staliną 
ir sovietų represijas. Kūrinio vertė yra vie-
nas dalykas, autoriaus dorovinės savybės – 
kitas. Hamsuno kūriniai skaitomi Norvegijos 
mokyk lose, bet pamink lai jam nepuošia mies-
telių aikščių.

Būtu apmaudu, jei į KGB sąrašus patektų 
su saugumu nebendradarbiavę žmonės. Bet 
nepagrįsto kaltinimo išvengimas nėra tinka-

KGB Sąrašai

Kęstutis K. Girnius
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paieškos

ma dingstis neskelbti tokių dokumentų. Žinome, jog ši-
tokie dokumentai nebus paskutinis žodis. Apkaltintojo 
gynėjai skubės paskelbti pateisinančios medžiagos, jei 
ji egzistuotų ir būtų surasta, argumentuos, kad reika-
lai iš tiesų ne tokie, kaip jie atrodo iš pirmo žvilgsnio, 
kad egzistuoja ir kitokia įvykių samprata. Apskritai 
sunku padėti tašką ant sudėtingų istorinių įvykių, net 
jei sutariama dėl pagrindinių faktų. Dar reikia juos su-
dėlioti, interpretuoti ir įvertinti, ir tam nėra algoritmų. 
Vieniems antisemitiški teiginiai Lietuvių fronto pareiš-
kimuose yra pagrindas laikyti Kazį Škirpą odiozine 
asmenybe, kiti pabrėžia jo pastangas atkurti Lietuvos 
nepriklausomybę, tai, kad jis vokiečiams atvirai skelbė 
šį siekį, kad dėl to jie neleido jam sugrįžti į Lietuvą, kad 
jis nei skatino, nei prisidėjo prie žudynių.

Kad ir kaip būtų sunku ir nemalonu, reikia pašalinti 
savo tautos ir šalies istorijos baltąsias dėmes. Tai jau 
daroma tokiu mastu, kuris buvo neįsivaizduojamas vi-
sai neseniai. Per pastaruosius dvidešimt metų gana 
nuodugniai tiriama nacių okupacija ir partizanų pasi-
priešinimas. Rasta daug medžiagos, kuri griauna ro-
mantizuotus pasakojimus apie šiuos sudėtingus mūsų 
istorijos laikotarpius. Nebeaiškinama, kad tik padug-
nės dalyvavusios žydų žudynėse, kad Lietuvos valdi-
ninkai nieko bendro neturėję su Holokaustu. Netrūks-
ta pastangų ištirti partizanų pasipriešinimą, nustatyti, 
kiek partizanų, ypač vadų, dalyvavo žydų ar rusų kai-
miečių žudynėse, kokia buvusi partizanų baudžiamų-
jų operacijų apimtis, kiek nukentėjo nekaltų žmonių. 
Panašūs procesai vyksta kitose šalyse. JAV atvirai na-
grinėjamas čiabuvių naikinimas, vergija ir baltaodžių 
rasizmas, atsisakoma sentimentalaus pilietinio karo 
vaizdavimo, reikalaujama pašalinti Konfederacijos ge-
nerolų paminklus, dekonstruojami istorines asmeny-
bes gaubiantys mitai. Prancūzijoje raginama pašalinti 
paminklus didžiajam Liudviko XIV ministrui Jeanui 
Baptiste‘ui Colbert‘ui, nes jis parašė vadinamąjį Code 
Noir, teisiškai sureguliavusį vergų ir vergvaldžių san-
tykius Prancūzijos kolonijose.

Ne visi mitų griovėjai yra tyraširdžiai tiesos ieškoto-
jai. Kai kuriems rūpi sukurti lietuvių kaip žydšaudžių 
tautos regimybę, vaizduoti partizanus kaip banditus, 
krauju susitepusius nusikaltėlius, savo turtą ginančius 
išnaudotojus. Kartais tai daroma subtiliai, kartais ties-
mukai ir primityviai, kaip Rūtos Vanagaitės mėginime 
juodinti partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą. 
Yra piktavalių tyrėjų, kurie, Valiušaičio žodžiais, sie-
kia parodyti, kad išvis „nebuvo garbingų, kilnių tikslų 
turinčių lietuvių“. Bet negarbingi motyvai nereiškia, 
kad galima lengva ranka atmesti teiginius. Motyvai yra 
vienas dalykas, teiginių tiesa – kitas. O teiginių tiesa ar 
netiesa yra svarbiau.

Nors atviriau žvelgiama į nacių okupaciją ir partiza-
nų kovas, dar stengiamasi rožinėmis spalvomis vaiz-

duoti sovietmetį, ypač po Stalino mirties ir jo teroro sis-
temos demontavimo. Tebėra gaji triumfališka praeities 
samprata: drąsi tauta neatsisakė patriotinių nuostatų, 
svajojo apie nepriklausomybės atgavimą, išugdė nepa-
klusnią visuomenę, kurios nariai nenusilenkė netiesai. 
Gyventojų dauguma esą liko ištikima nepriklausomy-
bės idealams, darė, ką galėjo, jog Lietuva ir lietuvybė 
klestėtų. Neneigiama, kad buvo kolaborantų ir išdavi-
kų, bet kai reikia juos įvardyti, staiga jų nelieka. Visų 
širdyse vienaip ar kitaip, mažiau ar daugiau rusenusi 
meilė Lietuvai. Net Maskvos statytinis, entuziastingas 
masinių trėmimų, taigi masinių nusikaltimų vykdyto-
jas Antanas Sniečkus yra vaizduojamas kaip slaptas 
patriotas. Rimtai traktuojami Algirdo Brazausko ir jo 
aplinkos pasakojimai, kad jie „ir tuomet dirbo Lietu-
vai“. Kadangi jie klusniai vykdė Maskvos nurodymus, 
tai reikštų, kad ir Kremlius dirbo Lietuvai. Jei kompar-
tijos pareigūnai buvo taurūs idealistai, tai kaip galima 
blogai galvoti apie menininkus ir kultūros darbuoto-
jus? O jei šie pasidavė spaudimui, tai panašūs visų kitų 
reveransai netiesai ir okupantui taip pat pateisinami. 
Būta nuodėmių, bet jos buvo smulkios, lengvai pateisi-
namos. Sunku priešintis šiam nenuosekliam pasakoji-
mui. Nacių okupacija ir partizanų kovos – jau praeitis, 
beveik nebėra gyvų liudytojų. Sovietinė praeitis dar 
nenugrimzdo į nepergyventų laikų gelmes, to laiko-
tarpio suklupimai ir žaizdos yra suklupimai ir žaizdos 
daugelio žmonių, kurie dar gyvi ir linkę save teisinti ir 
palankiai vaizduoti.

Okupacija nėra ideali dirva dorai ir drąsai. Didžiųjų 
išbandymų metais daugiau žmonių suklumpa negu lie-
ka skaisčiais šviesuoliais. Ne be pagrindo vokiečiai kal-
ba apie „die Gnade der späten Geburt“, kad laimingi tie, 
kurie, dar negyvendami ar būdami vaikai nacių laikais, 
neįkrito į nacių dorovinę bedugnę, nenusidėjo, neprisi-
dėjo prie nusikaltimų. Panašiai laimingos tos kartos 
lietuvių, kurie išvengė sovietmečio, tad neturėjo rink-
tis, ar atsispirti KGB spaudimui ir vilionėms, ar leistis 
užverbuojamiems ir po to spręsti, kokio masto duoklę 
duosi, ar stengtis atsitiesti ir nutraukti ryšį. Gali atro-
dyti neteisinga, net veidmainiška, kad tie, kuriems teko 
laimė nepergyventi bandymų, vertina veiksmus tų, ku-
riems likimas nebuvo toks dosnus, juolab kad kaltinto-
jai veikiausiai būtų elgęsi lygiai taip pat. Nuovoka, kad 
laimė nusišypsojo tau, o ne kitiems, turėtų švelninti po-
linkį moralizuoti, smerkti, teisti, bet neturėtų nustelbti 
mėginimų suprasti praeitį bei priežastis, dėl kurių vie-
ni pasuko kompromisų linkme, o kiti laikėsi tvirčiau. 
Neteisinga ir tai, kad į šiuos sąrašus ar jų pristatymą 
nepateko aukštieji partijos pareigūnai, kurie iš dalies 
prižiūrėjo KGB, nurodinėjo, ką daryti, gavo ir skaitė jų 
slaptus pranešimus. Šie represinės sistemos ramsčiai, 
jos vadovai, nebuvo verbuojami tapti agentais. Bet ir tai 
nėra priežastis neskelbti medžiagos.
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Verbavimas buvo kasdienė KGB duona, sovietmečio 
tikrovės dalis. Per pirmąjį bolševikmetį buvo užverbuo-
ta 8000 agentų, 1952 m. sausio 1 d. veikiančių agen-
tų skaičius pasiekė 23 200. Apskaičiuojama, kad nuo 
1940–1991 m. su KGB Lietuvoje slapta bendradarbia-
vo apie 118 000 asmenų. Skaičius yra įspūdingas, nors 
nežinome, kiek pasirašiusiųjų teikė KGB vertingos me-
džiagos, ir kiek nieko nedarė. Ramanauskas-Vanagas 
tariamai buvo užverbuotas, bet jis nešnipinėjo, o greitai 
išėjo į mišką ir pradėjo vadovauti partizanų būriams. 
Jei daugiau negu 100 000 žmonių buvo užverbuoti, tai 
kiek dar atsisakė tapti agentais, atmetė saugumiečių 
grasinimus ir viliones? KGB ir kitais būdais įpareigo-
davo žmones patarnauti. Jei vieni buvo verbuojami į 
agentus, tai kiti buvo kviečiami tapti KGB rezervo kari-
ninkais net okupacijos saulėlydyje. Buvęs VSD genera-
linis direktorius Arvydas Pocius buvo įtrauktas į KGB 
rezervo karininkų sąrašą 1989 m. gruodžio 26 d.

Nebuvo nei profesijos, nei gyventojų sluoksnio, kurios 
narių KGB nebūtų mėginusi įtraukti į savo pinkles. Vis 
dėlto ypatingą dėmesį KGB skyrė konkrečioms profe-
sijoms. Nuslopinus partizanus, sovietai laikė Katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje pagrindiniu savo priešu, visomis 
priemonėmis siekė ją silpninti ir sunaikinti. Pirmaisiais 
pokario metais buvo stengiamasi užverbuoti bene kiek-
vieną kunigą. Ne visi atlaikė spaudimą, ir apytikriai 
kas dešimtas pasiduodavo spaudimui. Gyvenant Stali-
no teroro šešėlyje, reikėjo drąsos nepaklusti saugumui, 
nes, kaip pažymi Arūnas Streikus, iš esmės kiekvienam 
dvasininkui buvo galima pritaikyti sovietinio baudžia-
mojo kodekso straipsnį, numačiusį bausmes už politinio 
pobūdžio nusikaltimus. Ir vėliau KGB sėkmingai kišo-
si į Bažnyčios reikalus, mėgino verbuoti kunigus, ypač 
vyskupus ir kandidatus į juos, stengėsi užtikrinti, kad į 
kunigų seminariją patektų silpniausi, o ne geriausi kan-
didatai. KGB agentūros žurnale buvo ir vyskupas Vin-
centas Sladkevičius, kuris 1958 m. buvo įvardytas kaip 
KGB agentas. Po metu jis buvo išbrauktas iš sąrašų, iš-
tremtas į Nemunėlio Radviliškį. Valdžia jam neleido eiti 
vyskupo pareigų, laikė antisovietiškai nusiteikusiu re-
akcionieriumi ir atidžiai stebėjo. Dėl to vyskupas Sigitas 
Tamkevičius ragina jį išbraukti iš KGB agentų sąrašų. 
Ir kiti vyskupai pasirašė pasižadėjimą bendradarbiauti. 
Vieni, kaip vyskupas Julijonas Steponavičius, pasirašė, 
bet informacijos neteikė. Jis sulaukė Sladkevičiaus liki-
mo – buvo nušalintas nuo vyskupo pareigų ir ištremtas 
į Žagarę. Kiti nerodė panašaus atsparumo.

Kai kuriems tikintiesiems skaudu, kad viešumon iš-
keliamos Bažnyčios silpnybės ir trūkumai. Bet soviet-
mečiu patys kunigai atvirai kalbėjo apie padėtį Bažny-
čioje, verbuojamus kunigus, nesiliaujančias ir ne visada 
nesėkmingas pastangas priversti kunigus tapti valdžios 
klapčiukais. Uolesnieji kunigai, tarp jų ir Lietuvos Ka-

talikų Bažnyčios kronikos (LKBK) redaktoriai, ne kar-
tą reiškė susirūpinimą, kad Vatikanas vyskupais gali 
paskirti valdžiai pataikaujančius ir nuolaidžiaujančius 
kunigus. Net 1974 m., kaip vyskupai valdė tik dvi iš 
šešių vyskupijų, LKBK rašė, kad „Lietuvai pakanka 
esamų vyskupų ir nauji nepageidautini“. O vėliau tei-
gė, kad „Lietuvai reikia vyskupų, kurie sugebėtų eiti 
su tikinčia tauta į kalėjimus, lagerius ir net į mirtį, o ne 
tokių, kurie tik stabdytų „iš apačios“ prasidėjusį dvasinį 
atgimimą“. Jei buvo galima atvirai kalbėti apie Bažny-
čios padėtį ir iššūkius persekiojimo metais, apgailestau-
ti, kad atsakingi dvasininkai šoko pagal valdžios dūdą, 
juo lengviau tai daryti dabar, kai Bažnyčia laisva. Tik 
atvirai žvelgdami į praeitį, galime įvertinti iššūkius ir 
išbandymus, su kuriais Bažnyčia turėjo grumtis, iš da-
lies suprasti, kodėl kai kurie neatlaikė spaudimo. Ir 
visapusiškiau įvertinti tuos, kurie nepasuko kompro-
misų keliu. 

Dažnai į KGB taikiklį patekdavo žurnalistai ir rašyto-
jai. Pirmieji turėjo tiesiogiai skelbti propagandą, antrie-
ji – vaizduoti gyvenimą pagal partijos nurodymus. Dar 
1946 m. spalį, per visuotinį rašytojų suvažiavimą, šie 
„sielos inžinieriai“  buvo įnirtingai kaltinami įvairiomis 
nuodėmėmis, jiems buvo nedviprasmiškai nurodinėja-
ma, kas darytina. Ne visi pakluso, dėl to paragavo lage-
rio ir kalėjimo duonos. Vėliau to pavojaus nebebuvo, bet 
užverbuotųjų procentas veikiausiai nemažėjo. Banionio 
ir Sondeckio verbavimas yra pamokomas. Sondeckis 
buvo muzikas, o muzika yra bene ideologiškai neutra-
liausias, mažiausiai propagandai tinkamas menas. Ba-
nionis buvo aktorius, ne siužetų ar scenarijų autorius, 
taigi atlikėjas, ne dirigentas. Manytum, kad KGB palik-
tų juos ramybėje. Banionis buvo verbuojamas, kai jau 
buvo tapęs kino žvaigžde. Tai nesuteikė jam imuniteto, 
o jis nejautė galįs atsisakyti susikompromituoti. Neži-
noma, kodėl. Būdamas žinoma asmenybė, Banionis lyg 
ir būtų galėjęs sakyti „ne“. Juk jo užduotis – nuvykus į 
JAV užmegzti ryšius su kai kuriais išeiviais ir juos api-
būdinti – nebuvo valstybinės reikšmės dalykas. Sondec-
kis buvo užverbuotas 1962 m., savo karjeros pradžioje, 
vėliau buvo raginamas paveikti JAV gyvenantį tėvą, kad 
šis nutrauktų antisovietinę veiklą ir atvyktų į Lietuvą, 
kur galima jį būtų sekti ir aktyviau išnaudoti. Viliuo-
si, kad Sondeckis tėvui pasakė, kokia buvo jo užduotis.

Būtų malonu manyti, kad susipažinimas su praeities 
klaidomis ir išbandymais leis ateinančioms kartoms iš-
vengti jų. Toks požiūris yra perdėm optimistiškas – kie-
kviena okupacija turi savo kolaborantus ir išdavikus. 
Tai nepasikeis. Bet supratimas, kad KGB nesiliovė ieš-
koti naujų pavlikų morozovų, stengėsi priversti žmones 
išduoti pažįstamus ir išprievartauti savo sąžinę, turėtų 
mažinti polinkį rožinėmis spalvomis vaizduoti tuos, ku-
rie „ir tuomet dirbo Lietuvai“.

paieškos
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Lietuvos šimtmečio proga keliama įvairių klausimų, 
atveriančių optimistinių ir pesimistinių Lietuvos vizi-
jų: Kokia idėja Lietuvą nuves į prasmingą ateitį? Kas 
Lietuvą vienija? Ar šimtmetis reiškia atsisveikinimą 
su tautine valstybe? Ar Lietuva išliks vien kaip vardas 
kronikose? Už šių klausimų slypi vis kitokie nuogąs-
tavimai ir viltys: ar Lietuva dėl emigracijos (o gal ir 
nepatrauklumo) išnyks; ar galime sugalvoti tokį visus 
vienijantį projektą, kuris užbaigtų kivirčus ir rietenas; 
ar ES taps tokia, kurioje Lietuva politiškai ištirps, ar 
pati Lietuva nori politiškai ištirpti; kada politinis eli-
tas ims mąstyti politiškai ir strategiškai ir pan. Visi šie 
klausimai ir nuogąstavimai iš tiesų susiveda į vieną: ar 
Lietuvos kaip valstybės nepriklausomybė gali ištverti 
demokratiją, ar ji gali gyvuoti ir klestėti nepanirdama 
į autoritarizmą? Valstybės šimtmečio klausimas ir yra: 
demokratinę ar autoritarinę Lietuvą kursime?

Demokratijos praktika Lietuvoje daug kam kelia nei-
giamų emocijų: priimami sprendimai per rinkimus, 
kuriais vėliau nusiviliama; viliamasi valstybės globos, 
kurios ji atseikėja gana saikingai; viešų neginčijamų 
autoritetų nėra, visi anksčiau ar vėliau „susimauna“: 
pasako ar nuveikia ne tai, ko iš jų tikimasi. Net profe-
soriaus Liudo Mažylio, naujausio autoriteto galios išlai-
kyti Lietuvos visuomenę apkerėtą – ribota. Nevaldomai 
skleidžiasi vieša kritika bet kurioms gyvenimo sritims, 
atverdama didesnes ar mažesnes piktžaizdes. 
Ką ir kalbėti apie nuolatinius ginčus dėl, atro-
dytų, visko, kas tik pasirodo valstybės naujienų 
paviršiuje. Atrodytų, valstybė gyvena panirusi į 
nuolatinius skandalus, politinę nekompetenciją 
ir bendrą chaosą. Nemaža dalis Lietuvos visuo-
menės svajoja apie tvarką, tvirtą ranką, rietenas 
baigiančius sprendimus ir nediskredituojamus 
autoritetus. Taigi svajojama apie autoritarinę 
tvarką, kuri pakeistų demokratijos neaiškumą. 

Per 100 metų demokratinėje tvarkoje gyve-
nome apie 30, ir bent kol kas geri žodžiai jos at-
žvilgiu persipynę su keiksnojimais. Taip iki galo 
ir nesame išsiaiškinę, kuo ji mums labiau nau-
dinga nei žalinga, ko ji mums suteikia daugiau 

nei suteiktų koks geras autoritarinis vadas ar griežtai 
minkštas valdytojas kaip Antanas Smetona, Algirdas 
Brazauskas ar Saulius Skvernelis. Po kiekvienų rinki-
mų valdžia, regisi, vis blogesnė, o problemų valstybėje 
daugėja, ir vis skandalingesnių. 

ES yra vienas ramsčių, į kurį remiasi lietuviško-
ji demokratija. Neabejotina, kad ir dalis kritikos dėl 
ES „liberalizmo“, individualizmo, neva sklindančio nu-
tautinimo ir to paskatintos emigracijos, skirta būtent 
demokratijai. ES prikišamas tautinius išskirtinumus 
tarsi niveliuojantis multikultūralizmas, jam priešprie-
šinama tvirta politiškai susitelkusi tautinė valstybė, 
panaši į smetoninę Lietuvą. Prieškario autoritarizmas, 
siekęs stiprinti lietuvišką tautinę valstybę, nepanaikino 
anuometinio faktinio multikultūriškumo, nors jį ideolo-
giškai ir pridengė. Demokratija būtų skatinusi santy-
kius tarp tautų spręsti subtiliau ir sudėtingiau.

Žlugus sovietų valdžiai naujos valstybės idėja atsirė-
mė į pilietinės tautos sprendimą, į demokratiją. Valsty-
bės konstitucija yra pagrindinis jos ramstis, kurio vis 
dar neišklibino buitinio ir administracinio autoritariz-
mo bangos. Ne demokratija, o autoritariniai polinkiai 
skatina užimti besąlygiškas pozicijas, vengti bet ko-
kių kompromisų ir gyventi nuolatinio susipriešinimo ir 
karo būklėje. Buitinis autoritarizmas skatina skirstytis 
į draugus ir priešus, net tautinę valstybę priešpriešinti 

ES ir demokratijai. Alvydas Jokubaitis straips-
nyje „Ar šimtmetis reiškia atsisveikinimą su 
tautine valstybe?“ nurodė ilgametę trauminę 
lietuvių patirtį: „Paskutinį šimtmetį lietuviams 
reikėjo kalbėti apie Lietuvos išnykimą tam, kad 
ji neišnyktų“. Jis pabrėžia, kad tai reikėtų dary-
ti ir dabar, suabejodamas ar pasilikimas lietu-
viais visuomenei vis dar prasmingas. Tad prie-
šo nuojauta lietuvius mobilizuoja, o jai išnykus, 
ima nykti ir bendro buvimo prasmė. Diagno-
zavus šią padėtį galima siūlyti įvairius būdus, 
ir demokratijos stiprinimas nėra populiariau-
sias variantas. Demokratijos mobilizacinės ga-
lios aiškiems ir ryškiems rezultatams yra gana 
menkos, taisyklių laikymasis yra svarbiau už 

šimtmečio KlauSimaS:  
ar ištverSime demoKratiją?

Tomas Daugirdas

kritika
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Idėjos Lietuvai konkursas – gana įprasto santykio 
su demokratija pavyzdys, kai siekiama demokratinio 
patvirtinimo iš anksto apsibrėžtam tikslui. Daug kont-
roversiškesnis buvo balsavimas dėl Lukiškių aikštės 
paminklo. Nepasitenkinimas konkursu kilo ne paskel-
bus patį jį ir nustačius taisykles, o jau paaiškėjus re-
zultatams. Protestuota siekiant panaikinti konkursą ir 
surengti kitą, kurio rezultatai atitiktų tam tikros gru-
pės lūkesčius. 

Šimtmečio proga pasigirdo daug svarstymų, ką reiš-
kia būti tautai kaip suverenui, kokia Lietuvos valstybės 
paskirtis. Svarstoma, kad valstybė turi veikti kaip sky-
das, kuris saugo tautą ir kalbą, prižiūri, kad būtų vys-
toma tam tikra tautinė kultūra. Autoritarinio valdymo 
idėjos atrodo gana patrauklios, net ir kaip išeitis stab-
dant emigraciją, kuriant pozityvų valstybinį emocinį 
klimatą ir t. t. Autoritarizmas neabejotinai patrauklus 
žmonėms, išgyvenusiems politinio ir kultūrinio lūžio 
traumas, trisdešimt metų mėginusiems išsilaikyti nuo-
latinių pokyčių paviršiuje. Jis atrodo kaip stabilumo ir 
ramybės pažadas, kaip sanatorija ištrūkus iš kovų ir 
vargų. Autoritarizmas gali panaudoti galią įtvirtinti 
ritualus, kurie sukurtų tautinės vienybės ir stiprybės 
regimybę.

Lietuvos šimtmetis sutampa su demokratijos krize 
pasaulyje apskritai. Tapo įprasta abejoti, ar demokra-
tija prasminga, ar ji nesusilpnina valstybių ekonominių 
ir politinių pozicijų pasaulyje. Kiti demokratijos kritikai 
pastebi, kad pačios taisyklės ilgainiui jau yra pakeistos 
taip, kad demokratija yra tapusi panaši į elito valdomą 
autoritarizmą. Ieškoma būdų naujai apibrėžti demokra-
tijos pagrindus ir veikimo principus. 

Autoritarizmas gali būti efektyvus būdas tvarkytis, 
tačiau jis sugriautų politinės tautos suverenumą. Su-
verenią politinę tautą remia taisyklės ir bendro gyve-
nimo principai, dėl kurių ji sutaria ir kurių ji pasižada 
laikytis. Iki kito sutarimo. Politinė tauta tegali būti 
demokratinė. Demokratija kuria piliečių pasitikėjimą 
valstybe ir patriotizmą. Ji vienintelė garantuoja, kad 
politinės tautos jėgos ir mintys nebus pajungtos kurios 
nors grupės iš anksto nustatytam rezultatui, kad tauta 
valstybę galės kurti ir ją keisti, net ir klysdama bei klai-
das (nevykusiai) taisydama, pagal savo valią. 

Lietuvos valstybė prieš šimtą metų įsisteigė kaip de-
mokratija. Net jei pati demokratija gyvavo neilgai, tokią 
valstybingumo viziją turėjo modernios Lietuvos valsty-
bės steigėjai. Šiandien kyla klausimas, ar vėl iš nau-
jo turėdami galimybę kurti demokratiją, ją išnaudosi-
me. Ar demokratija ne vien bus valstybės konstitucinis 
ženk las, bet taps ir kasdienio gyvenimo praktika? Tai 
tikrai svarbiausias naujo šimtmečio klausimas. 	

rezultatą. Pastarasis yra sunkiai prognozuojamas, ir 
šitai gali būti siejama su demokratijos silpnumu ar net 
degradacija. Brexit referendumo rezultatai buvo dauge-
liui neįtikėtini ir sukrečiantys, tačiau Didžiosios Brita-
nijos elitas, net jei ir buvo didelė pagunda, po to nesiry-
žo koreguoti taisyklių idant pasiektų tai, ką laiko esant 
tinkama, naudinga ar racionalu.

Neatsitiktinai tad renkant idėjas Lietuvos ateičiai 
demokratija galiausiai „lūžo“. Iš pradžių procesai vyko 
gana demokratiškai, net jei ir su tam tikra ekspertų 
pagalba: buvo siūlomos įvairiausios idėjos naujam šimt-
mečiui. Ir vėliau, regisi, vykdytos įvairios apklausos, 
siekiant atrinkti tas idėjas, kurios lietuviams aktua-
liausios. Pagaliau atrinktos keturios prasmingos idė-
jos, „kurių vedama Lietuvos tauta ne tik išliktų, bet ir 
suklestėtų“. Jos pristatytos iškilmingame aukščiausio 
valstybės lygio renginyje. Parengtas „Idėjos Lietuvai 
aktas“, kurį gali pasirašyti kiekvienas Lietuvos pilietis. 
Idėjų konkurso organizatoriai pasirengę telkti visą tau-
tą joms įgyvendinti.

Atrodytų, visuomenė atsiskleidė kaip racionali, galvo-
janti apie valstybės ateitį ir suvokianti, kas yra bendra-
sis gėris. Tačiau gali būti, kad šiuo atveju demokratiniai 
netikėtumai buvo sumaniai suvaldyti. Didžioji dalis bal-
savusiųjų „Idėjos Lietuvai“ svetainėje kaip svarbiausią 
idėją Lietuvai rinkosi „įteisinti psichoaktyvių kanapių 
naudojimą psichinės ir fizinės sveikatos gerinimui (re-
kreacijai)“, antroje vietoje, jau keliskart mažiau – į Šau-
lių sąjungą pritraukti 50 000 šaulių. Dvigubos pilietybės 
idėja balsavimuose atsidūrė jau žemiau užmojo įteisinti 
tos pačios lyties santuokas ir egzamino Seimo nariams 
įvedimo. 

Galutinai idėjos atrinktos papildomai apklausus 600 
elito atstovų ir 1000 Lietuvos gyventojų. Apklausos, 
grįstos elito ir neelito kvota, palieka daug mažiau er-
dvės demokratiniams netikėtumams, nei vien visuome-
nės apklausa ar juo labiau – balsavimas internetu. Jei 
būtų laimėjusi idėja legalizuoti kanapes, premjeras ka-
žin ar būtų galėjęs pareikšti apie harmoningą sutarimą 
dėl Lietuvos: „Idėja Lietuvai – tai galimybė pažvelgti į 
mūsų valstybės ateitį piliečių akimis. [...]. Džiaugiuosi, 
kad dauguma visuomenės idėjų turi bendrą vardiklį su 
Vyriausybės užsibrėžtais tikslais ir atliekamais dar-
bais“. Idėjų konkursas kelia šias abejones, nes derino 
toli gražu ne visuomet suderinamus dalykus: lūkestį 
atrasti išskirtinę reikšmingą idėją ir žmonių lūkesčius, 
aiškų reikšmingą tikslą ir demokratinį nenuspėjamu-
mą. Dvigubos pilietybės idėjos, net jei ji prasminga ir 
reikšminga, praktinis įgyvendinimas Lietuvoje yra paki-
bęs tarp gana didelio abejingumo šiam klausimui ir bū-
tinybės sutelkti didžiosios dalies visuomenės pritarimą.

kritika
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GerovĖS valStyBĖ ir danGauS 
KaralyStĖ

Mantas Adomėnas

„Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kalti-
ninkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo 
pikto“ (Mt 6, 11–13). Kaip esame aptarę (NŽ-A, 2017, 
Nr. 7), „Tėve mūsų“ maldos antroji dalis – keturi prakti-
niai arba gyvenimiški prašymai – maldoje paveda Dievui 
visus tuos pasaulietinius reikalus, kuriais žmogus pa-
prastai turi pasirūpinti pats arba kurie nuo jo nepriklau-
so. Čia išsakyti rūpesčiai aprėpia tiek fizinius, tiek dva-
sinius ar moralinius žmogaus egzistencijos parametrus.

Rūpestis šiais dalykais paliekamas Dievui, kad žmo-
gus galėtų atsidėti vienam vieninteliam reikalui – Die-
vo karalystei: „Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: 
‘Ką valgysime?’, arba: ‘Ką gersime?’, arba: ‘Kuo vilkė-
sime?’ Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiš-
kasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pir-
miausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa 
tai bus jums pridėta“ (Mt 6, 31–33). Jėzus neneigia šių 
žemiškų poreikių, neįsako kardinalaus asketizmo. Jis 
veikiau siekia išvaduoti savo sekėjus nuo laiko ir pa-
stangų eik vojimo tam, kad užsitikrintų bazinių porei-
kių patenkinimą. Išlaisvintas nuo nerimo dėl ateities, 
Jėzaus sekėjas gali visą save sutelkti į tikėjimo dabar-
tį: „Nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirū-
pins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo“ (Mt 6, 
34, egzegetiškai išskleidžiantis maldos žodžius „duok 
mums šiandien“). Prašydamas pasirūpinti jo fizinėmis 
ir dvasinėmis reikmėmis, tikintysis save paveda Dievo 
Apvaizdai.

Tačiau darkart įdėmiau pažvelkime į šių praktinių 
prašymų turinį: kasdienė duona (aprėpianti, kaip aiš-
ku iš Mt 6, 25–34 ir Lk 12, 22–31, ne tik maistą, bet ir 
gėrimą bei apdarą – pamatinius fizinius poreikius), kal-
čių (ar „skolų“) atleidimas, apsauga nuo pagundų ir nuo 
pikto. Ar šis sąrašas neprimena sąrašo sričių, kuriomis 
rūpinasi gerovės valstybė?

Kodėl prasminga taip klausti? Kaip žinia, gerovės 
valstybės rūpestis siekia žymiai plačiau, negu absoliu-
čios daugumos valstybių didžiąją istorijos dalį. Šios rū-
pinosi savo piliečiams užtikrinti tik keletą pamatinių 
dalykų: bendrąjį saugumą, taiką ir įstatymo valdžią. 

Lectio difficiLior

O kaip sako Encyclopædia Britannica pateikiamas „ge-
rovės valstybės“ (angl. welfare state) apibrėžimas, tai – 
„valdymo samprata, kurioje valstybė ar gerai įtvirtintas 
visuomeninių institucijų tinklas atlieka esminį vaidme-
nį, sergėdami ir skatindami ekonominę bei socialinę 
piliečių gerovę. Ji pagrįsta tokiais principais: galimy-
bių lygybės, teisingo turto paskirstymo ir viešos atsa-
komybės už tuos, kurie yra nepajėgūs patys pasiekti 
minimalių gero gyvenimo sąlygų“. Kitaip tariant, ne 
tik saugumas, taika ir teisingumas, bet ir ekonominė 
bei socialinė gerovė ir (bent minimalus) gero gyvenimo 
užtikrinimas suvokiami kaip valstybės tikslas.

Kaip radikaliai pasikeitusi perspektyva, kaip išsiplė-
tusi valstybės prigimties samprata, geriau įsivaizduosi-
me suvokę, kad šiuolaikinė gerovės valstybė yra prisiė-
musi visus anapusybei adresuotus „Tėve mūsų“ maldos 
praktinius prašymus. Apie „kasdienę duoną“ neverta nė 
aiškinti – dabartinė valstybė parūpina darbą ir moka 
pašalpas, suteikia socialinį būstą ir gydo, išmokslina ir 
moka pensiją. Didžiuma šių funkcijų yra suvokiamos 
kaip piliečių teisės, t. y. kaip valstybės pareigos.

Įdomiau su „kalčių atleidimu“. Šiuolaikinės valstybės 
teisinė sistema kaltę, viena vertus, redukavo į išskirti-
nai juridinę sąvoką. Antra vertus, valstybė prisiėmė kal-
tės priskyrimo ir atleidimo monopoliją. Kaip giliai juri-
dizuota kaltės samprata, matome iš kasdienės politinės 
vartosenos. „Viskas pagal įstatymus“, sako akivaizdžiai 
nesąžininga, grobuoniška ir piktavale veikla kaltina-
mas politikas, ir viešojoje erdvėje nėra ką tam teiginiui 
priešpastatyti – nebent ieškoti, kur galbūt įstatymas 
vis dėlto buvo pažeistas. Kad kaltė yra daugiau negu 
juridinis faktas, kad tai visų pirma yra moralinė tikro-
vė, dabarties visuomenėje tiesiog nėra prielaidų teigti. 

Tokios redukcijos virtuozas buvo Algirdas Brazaus-
kas. „Teisinėje valstybėje, jei metamas kaltinimas, jis 
turi būti įrodytas. Tada žemai nulenksiu galvą ir pa-
sitrauksiu“, – kalbėjo jis „Draugystės“ viešbučio klau-
simu. Atkreipkite dėmesį, kaip subtiliai moralinis 
jausmas pajungiamas teisei: „žemai nulenksiu galvą“ 
(moralės momentas) – bet tik tuomet, kai tai bus tei-
siškai įrodyta. Ir, be abejo, jeigu kaltė yra vien juridinė 
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sąvoka, tuomet kaltės monopolis priklauso išskirtinai 
teismams, taigi valstybei – todėl nėra jokios kitos kal-
tės, tiktai ta, kurią valstybė konstatuoja per teismą. 
Jeigu teismiškai neįrodyta, kaltės nėra. Maža to, kaltės 
suvedimas į socialinę aplinką ar biologinį determinizmą 
žengia dar toliau, naikindamas moralinį kaltės matme-
nį: iš kaltės pašalinamas laisvos valios ir apsisprendi-
mo momentas. Galiausiai tai pradeda griauti pačios 
teisės pamatus, tačiau čia jau kita kalba. Vėlgi, viena 
tik valstybė gali kaltę ir panaikinti. „Grąžino skolą vi-
suomenei“, – sakoma apie bausmę atlikusį kalinį, ir 
šioje frazėje tiksliai ataidi Naujojo Testamento „kaltės“ 
suvokimas: mat graikiškas žodis ὀφειλήματα, vartoja-
mas frazėje „atleisk mums mūsų kaltes“, pirmiausia 
reiškia „skolą, įsiskolinimą“. Konstatuodama kaltę – 
arba panaikindama teistumą – valstybė yra vienintelis 
subjektas dabartinėje visuomenėje, kuris gali atlikti 
kalčių atleidimą.

Tačiau ką bendra su gerovės valstybe galėtų turėti 
tolesnė malda: „Nevesk mūsų į pagundą“ (Mt 6, 13)? 
Šiuolaikinė valstybė apibrėžia viešosios erdvės ribas ir, 
konkrečiai, riboja viešąją informaciją, kuri gali daryti 

neigiamą įtaką piliečių elgesiui, „vesti juos į pagundą“ 
(ar į „išmėginimą“ – graikiškas žodis peirasmos reiškia 
abu dalykus). Čia užtenka prisiminti kad ir alkoholio 
reklamos ribojimus, filmų amžiaus cenzus ir N-18 pažy-
mėtų laidų rodymo laiko reguliavimą. Viena vertus, ga-
lėtų atrodyti, kad viešosios erdvės reguliavimas dabar 
daug liberalesnis, negu prieš kelis dešimtmečius: egzis-
tuoja didesnė tolerancija nuogumui, seksui, prievartai. 
Tačiau toks įspūdis susidaro tik todėl, kad pačios vi-
suomenės gyvenimas pasikeitė taip, kad šie tradiciniai 
draudimo ir cenzūros objektai – ypač tai, kas susiję su 
seksu, – nekelia moralinės įtampos, „nebeveda į pagun-
dą“. Didesnis permisyvumas viešojoje erdvėje tiesiog at-
spindi išaugusį permisyvumą pačių žmonių gyvenime. 
(Prievartos klausimas – atskiras ir sudėtingas; užteks 
pasakyti tiek, kad dabartinė visuomenė jaučiasi – ne-
akivaizdu, pagrįstai ar ne, – pajėgi išlaikyti distanciją 
tarp prievartos reprezentacijos ir praktikos, tarp prie-
vartos vaizdavimo ir pagundos ją vykdyti.)

O ten, kur juntama moralinė įtampa, viešosios erdvės 
reguliavimas žymiai smulkmeniškesnis ir griežtesnis, 
labiau tabuizuotas ir mažiau valdomas bendrųjų sveiko 

GerovĖS valStyBĖ ir danGauS KaralyStĖ

Kęstutis Grigaliūnas. Geltona, žalia, raudona. Kas? 2002. St. kartonas, akrilas
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proto principų, negu cenzūra, veikusi prieš kelias de-
šimtis metų. Tereikia prisiminti reakcijas ir sankcijas 
už diskriminacinius pasisakymus, neapykantos kurs-
tymą, seksizmą, rasizmą ir visą su „politiniu korektiš-
kumu“ siejamą nuostatų kompleksą, kuris galiausiai 
tampa valstybės reguliavimo dalimi. Valstybė saugo 
mus nuo pagundų – kaip ji jas suvokia – taip kruopščiai, 
atidžiai ir griežtai, kaip niekada.

Na, ir galiausiai – „Gelbėk mus nuo pikto“ (Mt 6, 13). 
Šiuolaikinės gerovės valstybės ryžtas saugoti savo pi-
liečius nuo bet kokios įmanomos nelaimės – pradedant 
saugos diržais, maisto ir veterinarijos inspekcijomis bei 
privalomais dūmų detektoriais, baigiant pasyvaus rū-
kymo pavojais, pernelyg kaloringu maistu ir neatsargiu 
elgesiu su plaukų lako flakonais – yra tapęs tokiu giliu 
įpročiu, kad daugelio tokių apsaugų nebepastebime Va-
karuose vešinčios Health & Safety kultūros fone – nors 
dauguma jų palyginti nesenos. Valstybė iš tiesų milži-
niškas pastangas ir sąnaudas skiria tam, kad apsau-
gotų piliečius nuo bet kokio pavojaus – „išgelbėtų juos 
nuo pikto“.

Šio ilgoko argumento tikslas buvo parodyti, kaip 
„Tėve mūsų“ antrosios dalies praktinius maldavimus, 
juos transformavusi, prisiėmė dabartinė gerovės valsty-
bė. Jokia Antikos valstybė nesuvokė kaip priedermės ar 
kaip natūralios valstybės pareigos užtikrinti minima-
lias „gero gyvenimo“ sąlygas. Išskyrus karą ir badmetį, 
rūpinimasis negalinčiais prasimaitinti piliečiais buvo 
privačios labdaros ar savo prestižą pakelti norinčių po-
litikų, o ne valstybės reikalas. (Romos praktika dalinti 
subsidijuojamą, o paskui – ir nemokamą duoną iš dalies 
yra taisyklę patvirtinanti išimtis, iš dalies – tribūnų bei 
imperatorių malonės ir geradarystės išraiška.) 

Kaltės ir teisės santykis senovės visuomenėje buvo 
žymiai sudėtingesnis, nes kaltė suvokta tiek kaip teisi-
nė, tiek kaip religinė-moralinė kategorija. Be to, valsty-
bė neturėjo teismų monopolijos. Šalia valstybinio teis-
mo (pavyzdžiui, tokio, kurį Evangelijose vykdo Pilotas) 
gyvavo persipynusių jurisdikcijų raizgalynė: religinės 
bendruomenės teismas, kurį vykdo žydų religinės bend-
ruomenės vadovybė, vietiniai teismai, labiau primenan-
tys interesų derinimo arbitražus, vykdomus autoritetą 
turinčių teisėjų, įvairių bendrijų ir bendruomenių vi-
daus teismai. Netgi linčo teismai – viename tokiame 
fariziejai ir Rašto aiškintojai, remdamiesi „Mozės įsta-
tymu“, buvo pasiryžę nuteisti moterį, nutvertą sveti-
maujant (Jn 8, 3–11).

Viešosios erdvės apsauga, be abejo, egzistavo, tačiau 
ją lėmė pirmiausia religinės taisyklės ir visuomenės 
moralinis susitarimas. Valstybei rūpėjo tik tai, kad vie-
šos informacijos sklaida negriautų taikos valstybėje ir 
kad valdovas nebūtų įžeidinėjamas. O kalbėti apie kokį 
nors sistemingą Antikos valstybės rūpestį piliečių sau-
gumu, jų sergėjimu „nuo pikto“ iš viso nėra pagrindo. 

Netgi ugniagesių komanda I a. pr. Kr. Romoje atsirado 
privačia Marko Licinijaus Kraso iniciatyva kaip verslo 
projektas – atvykę į gaisro vietą, ugniagesiai pirmiausia 
derėdavosi dėl kainos, tik tada imdavosi gaisrą gesinti; 
nepavykus susiderėti, leisdavo pastatui supleškėti.

Kitaip tariant, kai Jėzus liepia melstis, prašant Dan-
giškojo Tėvo kasdienės duonos, kalčių atleidimo, apsau-
gos nuo gundymų ir nuo pikto, tai nėra dalykai, kurie 
Antikos pasaulėvaizdyje asocijavosi su valstybės prie-
dermėmis ir natūraliomis funkcijomis. 

Tačiau kai tikintysis šią visokeriopą savo asmens ap-
saugą paveda Dievui, jis tai daro – ir man atrodo, kad 
tai labai svarbu, – kaip Dangaus karalystės „pilietis“: 
„Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums rei-
kia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo tei-
sybės, o visa tai bus jums pridėta“ (Mt 6, 32–33). 

Pirmąją „Tėve mūsų“ dalį, kaip anksčiau esame ap-
tarę, galima skaityti kaip teologinę-politinę priesaiką 
dangiškajam Karaliui. Prisiekęs Dievui kaip jo Kara-
lystės pilietis, krikščionis rūpestį savo egzistencija ir 
visokeriopa (fizine, dvasine, metafizine) jos apsauga 
paveda savo naujajam Valdovui, kad pats galėtų atsi-
dėti vieninteliam tikslui – ieškoti Dievo karalystės ir jo 
teisybės.

Labai svarbu nepamesti iš akių šio tarsi nejučia įvyks-
tančio epochinio judesio: pirmą kartą visi egzistenciniai 
žmogaus rūpesčiai, totalinė gyvenimo visumos kontrolė 
pavedami valstybei. Tiesa, šita valstybė – Dangaus ka-
ralystė, kurios pilietis yra tikintysis. Atsakomybė dėl 
dalykų, kurie iki šiol buvo arba paties žmogaus pastan-
gų reikalas (maistas ir apdaras), arba nuo jo visiškai 
nepriklausė (apsauga nuo „pikto“ ir gundymų), arba 
buvo jo sudėtingų santykių su kitais žmonėmis, teisi-
nėmis institucijomis, moralės ir religijos kodeksais iš-
dava (kaip kad kaltės atleidimas) – visa tai pavedama 
naujajai valstybei, Dangaus karalystei, kurios piliečiu 
Jėzaus sekėjas tampa. Visi šie rūpesčiai perkeliami į 
transcendenciją (transcendencijos išraiška yra „dangiš-
kas“ tos valstybės pobūdis), pasitikint, kad visagalis jos 
Viešpats pasirūpins savo valdiniais: „Jeigu Dievas taip 
aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama 
į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, ma-
žatikiai?“ (Mt 6, 30).

Kitame istorinės perspektyvos gale kita, visiškai ima-
nentiška valstybė – modernioji gerovės valstybė – imasi 
užtikrinti visus tuos pačius žmogiškojo saugumo mat-
menis. Vis dėlto tarp jų yra esminis skirtumas: gerovės 
valstybėje yra eliminuotas dvasinis matmuo, teologinis 
ir metafizinis pamatinės žmogaus būklės turinys. Da-
bartiniam žmogui nebereikia tikėti, kad Dievo Apvaizda 
juo deramai pasirūpins. Jis žino, kad šiapusiniai vals-
tybės mechanizmai neleis jam badauti, skursti, patirti 
pavojų ir išbandymų. Šiuolaikinė valstybė įtvirtina, ga-
lime sakyti, sekuliarizuotą skaitymą tų rūpesčių, ku-

mantaS adomĖnaS
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riuos išreiškia antroji „Tėve mūsų“ dalis. Kaip Naujojo 
Testamento tikintysis maldoje paveda totalinę savo eg-
zistencijos kontrolę dangiškajam Karaliui, lygiai taip 
gerovės valstybės pilietis savo egzistencija, gerove ir 
saugumu paveda rūpintis gerovės valstybei.

Jau buvo įvardytas istorinis procesas, dėl kurio įvyks-
ta perėjimas iš vienos valstybės į kitą, Dangaus karalys-
tė virsta gerovės valstybe: tai – sekuliarizacija. Carlas 
Schmittas kalba apie sekuliarizaciją kaip apie procesą, 
kurio metu teologinės sąvokos „migruoja“ į politikos 
plot mę, prarasdamos savo teologinį turinį, bet išlaiky-
damos sisteminę struktūrą. Kaip Schmittas rašo Poli-
tinės teologijos garsiojoje III skyriaus pradžioje, „[v]i - 
sos vaisingiausios šiuolaikinės valstybės teorijos sąvo-
kos yra teologinės sąvokos. Ne vien dėl savo istorinės 
raidos, dėl to, kad jos buvo iš teologijos perkeltos į vals-
tybės teoriją, visagaliam Dievui, pavyzdžiui, tapus aukš-
čiausiuoju įstatymų leidėju, bet ir dėl savo sisteminės 
struktūros“ (Antano Gailiaus vertimas). Šitaip skaitant, 
gerovės valstybė yra Dangaus karalystės šmitiškoji se-
kuliarizacija: gerovės valstybė sutinka perimti rūpestį 
žmogaus egzistencijos pilnatve, bet susiaurina tos egzis-
tencijos supratimą iki šiapusinių, pasaulietinių intere-
sų. Judesys dvejopas – viena vertus, dabartinė valsty-
bė kaip tėvas (ar, pasak oponentų, auklė – angl. nanny 
state) ima rūpintis piliečiais, kita vertus, panaikina tą 
religinę ir dvasinę jų būties dimensiją (kaltė, pagunda, 
blogis), kuri yra esminė „Tėve mūsų“ maldavimuose.

Apie labai panašią gerovės valstybės funkciją kalba 
Niallas Fergusonas, kai svarstydamas krikščionybės 
nuosmukio Vakaruose priežastis, esminį vaidmenį ski-
ria būtent gerovės valstybei: „Ar tai įvyko dėl gerovės 
valstybės, pasaulietinio ganytojo, prižiūrinčio mus nuo 
lopšio iki kapo?“ (Niall Ferguson, Civilization: The Six 
Killer Apps of Western Power, London: Penguin, 2012, 
p. 270). Kitaip tariant, gerovės valstybė perima funk-
ciją, kuri krikščioniškajame pasaulėvaizdyje buvo iš-
skirtinė Dievo kaip tikrojo Ganytojo ir rūpestingo Tėvo 
kompetencijos sritis. Viltį ir tikėjimą, nukreiptą į ana-
pusybę, pakeičia apčiuopiamos garantijos, kurias su-
teikia esminiais gyvenimo faktais čia ir dabar pasirū-
pinanti valstybė1.

Taigi gerovės valstybė užima Dangaus karalystės vie-
tą Vakarų civilizacijos vaizduotėje, pasiūlydama saugios 
ir bekonfliktiškos, imanentiškos, čia ir dabar išsipildan-
čios laimės viziją. O ką savo piliečiams žada Dangaus 
karalystė – koks jos siūlomas idealios visuomenės vaiz-
dinys? Ar mes iš viso pajėgūs iš Naujojo Testamento iš-
skaityti politinį-teologinį Dangaus karalystės turinį?

Atsakymo ieškosime toliau skaitydami Evangelijas 
per politinės teologijos prizmę. Tuo tarpu mano tikslas 
buvo išgvildenti, kaip Viešpaties malda atlieka revo-
liucingą žingsnį – paveda rūpestį žmogaus gyvenimo 
visuma naujai teologinei-politinei tikrovei: Dangaus 
karalystei. Savo ruožtu totalinė ir vis besiplečianti žmo-
gaus egzistencijos apsauga bei kontrolė sekuliarizuotu 
pavidalu išnyra dabartinėje gerovės valstybėje, kuri 
atsiskleidžia kaip sekuliari Dangaus karalystės rein-
karnacija.

1 Svarbu pabrėžti, kad čia kalbama ne apie istorinę gerovės valstybės 
genezę, bet apie sisteminę sąvokų analogiją. 	

GerovĖS valStyBĖ ir danGauS KaralyStĖ

Rimvydas Petrauskas

Lietuvos didžioji 
kunigaikštystė
Politika ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais

nepastebimai pačiam sau, o ir kitiems, Rimvydas Petrauskas tapo auto
ritetingiausiu Lietuvoje istoriku, nuo 2016 m. viešojoje erdvėje imtas 
tituluoti ir istorinių bestselerių autoriumi. Lietuvoje, kur žmonės viską 
žino apie istoriją, tik pernelyg nesigilina, nors knygas ir perka. tiems, 
kurie perka ir skaito, ši istorinių studijų rinktinė bus atradimas. Mat 
vidutinis nuotolis, o ne komentaro sprintas ar monografinis maratonas 
yra tikroji gero istoriko distancija: čia jis geriausiai atsiskleidžia iškel

damas klausimus, aptardamas esamą žinojimą, ir palengva jį praturdindamas, pagilindamas, padary
damas skaidresnį ir aiškesnių ribų. tikrą dabartinį žinojimą apie tik praeityje tikra telikusią Ldk.

nerijus šepetys
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vos vieną aiškumo akimirką 
mūsų žvilgsniams trumpam susitikus 
suprato kažkas iš už mudviejų 
kad tie žvilgsniai ne mes ir ne mūsų

o „mūsų“ tai tik tokia išraiška 
kuri reiškia svarbumą tarpusavio 
kai mus jungia kokia nors detalė 
tarytum koks temos jungtukas

kurs išjungia visokį fonavimą 
ir padaro mus abu mudviejų 
tik akimirkai leidžiant suprasti 
kad išties tai „ne mes ir ne mūsų“

malda Į laiKrodžio vidŲ 

pasaulis kaprizinga vieta būti 
tai įrodo nukritusios šukos 
kurios guli ant kilimo guli 
nieko neveikdamos guli 
nekvėpuodamos guli ir guli 
tarsi mirusios būtų sau guli – 
mano koja tik paspiria jas 
karts nuo karto vis paspiria 
mano kojai trūksta bendravimo 
gali būti netgi švelnumo 
negaliu paklaust savo kojos 
ne todėl kad neturi liežuvio 
o todėl kad mane ignoruoja 
ir daugiau man jinai nebe koja 
nes viena po pasaulį lekioja  
prieš mane susimokius su šukomis – 
o jos guli ant kilimo guli 
nesikeldamos guli ir guli 
ir toliau nekvėpuoja tik guli 
(kol meldžiuosi į laikrodžio vidų) 
ne todėl kad numirusios būtų 
o iš pykčio kad man jų nereikia

eilĖraščiai

Tomas Petrulis

Poezija

FistiNGas

viskas per daug vienoda 
kad būtų kartu dar ir tikra 
(o dieve matyt panikuoju) 
tu atėjai lygiai taip pat 
daug daugiau negu kartą 
ir kalbėjai viską tą patį 
ir viską žodis į žodį 
kol išnyko visas judėjimas 
ir taip pat supratimas 
kas tokia per viena tu 
ir į ką aš nuolat kreipiuosi  
nes esi daug daugiau  
nei viena ir vienoda 
ir labai jūsų daug  
tų vienų ir vienodų – – –

todėl kišiu aš kumštį 
ten į tarpą tarp mūsų 
mums abiems taip staiga  
atsivėrusį (dieve matyt panikuoju) 
ir ištrauksiu su kumščiu kažką 
nors ten nieko nėra  
dėl tavęs aš ištrauksiu

* * *

tavo mėsos lėlė 
iš mėsos skudurų sukabinta 
atsiduoda kam nori 
kas rytą mazgoja sau kūną 
šukuoja sau plaukus –

mano mėsos lėlė 
iš mėsos gabalų sudaryta 
kol pats gyvenu atsiskyręs 
kažkur giliai omeny 
liečia „tave“ nepadoriai 
tepa „tave“ savo 
sultimis – – –
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eilĖraščiai

	

tada stoja diena 
po to stoja naktis 
užu lango tamsu 
šviesu kambary 
lyg aky –

kažkurio iš mūsų lėlė 
tyliai paima daiktą 
ir parodo sau savąją 
vietą

rodymaS

į ką rodo visų žmonių 
pirštai kai rodo? 
tarsi į rodymą rodo 
o rodymas rodo atgal 

į savo pirštus 
tačiau niekas oi niekas 
taip ir nematė 
į ką rodo tie pirštai 
į ką rodymas rodo 
nes kai matymas mato 
tai ir rodymas rodo 
ir abu kažkodėl nesisieja 
tiktai tai joks atsakymas 
nes atsako atsakymas 
kada rodymas rodo 
ir abu kažkodėl nesisieja – – 

bet nereiktų liūdėti  
ir nereiktų kentėti 
juk dievas yra iš tiesų 
visų mūsų tėvas
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Atsikuriant Lietuvos Respublikai, buvo atgaivinti keli 
1940 m. uždrausti kultūros žurnalai. Vienas jų – Židi-
nys, pavadintas Naujuoju Židiniu. Tęsti po pusamžio 
tokį leidinį nenusmunkant – jau iššūkis. Dar didesnis 
iššūkis buvo sulieti atgaivinto žurnalo ir išeivijos vieno 
rimčiausių kultūros leidinių – Aidų tradicijas. Aidai – 
vienintelis, jei neklystu, egzilų įkurtas ir leistas žurna-

KultŪroS valStyBĖS PilietiS

Bronio savukyno Premija 2017

las, sugrįžęs į Lietuvą ne tam, kad mirtų, o kad toliau 
gyvuotų (Metmenys net nemėgino).

Ir Židinio atgaivinimas, ir jungtinio Naujojo Židinio-
Aidų stojimasis ant kojų neįsivaizduojamas be Petro 
Kimbrio, 1991–1999 m. ėjusio vyriausiojo redaktoriaus 
pareigas. Atgal žvelgiant, tinkamesnį žmogų sunku įsi-
vaizduoti – ką jau ten rasti.

2017 m. gruodžio 15 d. Kultūros ministerijoje vertėjui ir pirmajam Naujojo Židinio-Aidų vyriausiajam redaktoriui Petrui Kimbriui buvo 
įteikta Bronio Savukyno premija už išugdytą NŽ-A redaktorių mokyklą bei už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą. Per 
premijos įteikimo ceremoniją kultūros ministrė liana ruokytė-jonsson teigė: „žurnalas Naujasis Židinys-Aidai vienareikšmiškai yra tapęs 
atskiru, unikaliu reiškiniu lietuvos kultūrinėje žiniasklaidoje ir apskritai lietuvos kultūroje. jau galima kalbėti ir apie Naujojo Židinio-Aidų  
tradiciją ar net judėjimą. visa tai, didžiąja dalimi – Petro Kimbrio nuopelnas“. šia proga publikuojame premijos įteikimo metu virginijaus 
Gasiliūno skaitytą laudaciją ir Petro Kimbrio padėkos žodį.

laudaCijĖlĖ

Virginijus Gasiliūnas

virginijus Gasiliūnas sako laudaciją. 2017-12-15. violetos Boskaitės nuotrauka
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KultŪroS valStyBĖS PilietiS

Kam nors, neabejoju, dingtelėjo klausimas: pala, 
2017 m. skiriama premija už tai, kas dirbta praeito am-
žiaus pabaigoje? Nelabai koks vyriausiasis redaktorius, 
kuris viską vienas už visus stengiasi padaryti, bent 
jau viską prižiūrėti. Geras tas, kuris suburia ir įkvepia 
žmones, pajėgiančius tęsti, kas pradėta, ir ne blogiau, 
kai jis pasitraukia šonan. Vienas iš Bronio Savukyno 
premijos vertinimo kriterijų (mano akimis, bene svar-
biausias) yra išliekamoji kultūrinė vertė. Redaktoriaus 
darbo išliekamoji kultūrinė vertė paaiškėja tik praėjus 
gerokam laiko galui. Dabar Naujasis Židinys-Aidai yra 
vienas iš kelių rimtųjų, savo kryptį ir stilių turintis 

kultūros žurnalas. Vadinasi, vertingi buvo ne tik Petro 
Kimbrio konkretūs darbai, bet ir patarimai, pamoky-
mai, pavyzdys. Tokie dalykai irgi turi išliekamąją vertę.

Ir Gajui Julijui Cezariui, ir Kultūros barų vyriausia-
jam redaktoriui Broniui Savukynui labai patiko posakis 
festina lente (lot. skubėk lėtai). Labai pravartus dirbant 
kultūros darbą. Bent iš dalies apsaugantis nuo to, dėl 
ko tektų graužtis ir gailėtis likusį gyvenimą. Manau, ir 
Petras Kimbrys yra vienas tų, kurie skuba lėtai. O kur 
tu, žmogau, nulėksi skuosdamas kaip akis išdegęs? Iš-
sitėkši už ko užkliuvęs, ir tiek. Tik tiek.

Sveikinu. Džiaugiuosi. Dėkoju. Gyvuokim!

Ačiū už visiškai nepelnytas pagyras, po kurių jaučiuo-
si labai nejaukiai. Pasiteisindamas norėčiau pasakyti, 
kad aš pasižymiu ne tik visų regimomis gerosiomis sa-
vybėmis, bet ir daugeliu blogųjų, kurių niekas nemato, 
bet jos vis tiek yra kaip tie šešėliai net šviesiausią dieną. 
Kita vertus, turiu sutikti su čia kalbėjusiųjų mintimi, 
kad kultūros žmogaus misija šiandieniame pasaulyje ir 
mūsų tėvynėje Lietuvoje – svarbi ir nepakeičiama. 

Kadaise, pradedant leisti Naująjį Židinį, mane drą-
sino mintis, kad, tyrėjų apskaičiavimais, nepriklau-
somai nuo gyventojų skaičiaus, kiekviename krašte 
turi egzistuoti kultūrinis, intelektinis minimumas – 
universitetas, galerija, akademija ir panašūs dariniai, 
t. y. tam tikras garantas, kad tauta gyvuos ir nemirs. 
Blogoji šio dalyko pusė ta, kad tokiam mažam kraštui 
kaip Lietuva šviesuomenės reikia tiek pat, kiek ir, tar-
kime, Lenkijai. Mes puikiai žinome, kad Lenkijai, tu-
rinčiai vienuolika kartų daugiau gyventojų, nesunku 
sutelkti finansinius ir žmogiškuosius išteklius ir su-
burti šviesuomenės branduolį. Lietuvoje pasirinkimo ir 
galimybių daug mažiau. Vis dėlto ta mažoji – iki penkių 
procentų – visuomenės dalis, kuri visada inicijuoja ir 
pradeda bet kokias permainas visuomenėje, o gyventojų 
dauguma prie jų tik prisideda, mane su bendražygiais 
ir įkvėpė pradėti leisti Naująjį Židinį, visiškai neturint 
nei finansinių, nei žmogiškųjų išteklių. Aš pats priklau-
siau tokiems žmonėms, kurie norėjo skaityti žurnalą, 
o ne jį kurti, bet tada niekas neapsiėmė jo steigti, todėl 
teko tai daryti pačiam. 

Reikia pasakyti, kad žurnalo kūrimo kelyje nuo pir-
mų žingsnių man labai padėjo Bronio Savukyno buvi-
mas šalia, galėjimas bet kada nueiti ir pasikalbėti su 

juo apie bet ką. Pavyzdžiui, visam gyvenimui įsidėmė-
jau Savukyno sakinį, kurį jis mėgo cituoti, demonstruo-
damas lietuvių kalbos unikalumą ir galimybes: „Lietu-
viai, būdavo, sėdės, sėdės, žiūrėk, ir išgeria“. Jokioje 
kitoje kalboje neįmanoma tiek skirtingų laikų ir nuo-
sakų sujungti į vieną darnų ir, sakyčiau, autoironiško 
turinio sakinį. Panašiai jis mokėdavo pasakyti apie bet 
ką. O labiausiai man imponavo, kaip jis nepykdamas, 
net nesišaipydamas, tik ironiškai galėdavo kalbėti apie 
savo oponentus.

Alfredas Bumblauskas yra teisingai pasakęs, kad Sa-
vukynas buvo vienintelis arba vienas iš nedaugelio, 
sugebėjusių sujungti tris epochas – ikikarinę, vadina-
mąją smetonišką Lietuvos kultūrą, šiokį tokį sovietinės 
Lietuvos įdirbį ir nepriklausomos Lietuvos kultūros 
impulsą. Prisipažinsiu, aš tokio lygio nepasiekiau. Ko-
munistais niekada nepasitikėjau, su jais sunkiai galė-
jau dirbti. Jeigu žmogaus estetinės ir idėjinės pažiūros 
labai nesutapdavo su mano, nebūdavo lengva ką nors 
bendro su juo daryti. O Savukynui tai kažkaip pavyk-
davo. Jis sugebėjo padirbėti ne vienoje sovietinėje įstai-
goje, nebuvo pasodintas į kalėjimą, net nebuvo išmestas 
iš darbo, ir kartu nesu girdėjęs, kad kas nors jam būtų 
priekaištavęs dėl abejotinos moralinės laikysenos arba 
pataikavimo sovietiniam režimui, komunistų partijos 
šlovinimo ir t. t. Nešlovindavau ir aš, bet man sunkiai 
sekdavosi bendrauti su valdiškomis institucijomis. Tie-
są pasakius, ir dabar, šioje salėje, jaučiuosi nelabai pa-
togiai, nors tai jau nepriklausomos Lietuvos valdžios 
institucija.

Iki šiol manau, kad Savukynas tokį stiprų pėdsaką 
paliko būtent dėl to, kad neatstovavo jokioms institu-

SavuKyno PĖdSaKaiS

Petras Kimbrys
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cijoms, nors ir dirbo jose. Jis buvo pats savaime. Mes 
dažnai pavartojame tokį apibūdinimą – „kultūringas 
žmogus“. Tai nesąmonė. Ką tai reiškia? Kad jis kupinas 
kultūros? Apie tokius žmones kaip Savukynas reikėtų 
sakyti, kad jie ne buvo kupini kultūros, bet gyveno kul-
tūroje. Kultūra buvo jų valstybė ir pilietybė. Jie buvo tos 

valstybės ir pilietybės ambasadoriai, propagandistai, 
agitatoriai, įkvėpėjai, pavyzdžio rodytojai, kad įmano-
ma taip gyventi. Visa tai man kėlė šviesų pavydą, norą 
sekti, ir aš labai džiaugiausi, kad Savukynas buvo tarp 
tų, kurių pagalbos ir patarimo visada galėdavau tikė-
tis be jokios arogancijos. Pavyzdžiui, mes galėdavome 
sėdėti ir diskutuoti vardų kilmės klausimais, nors aš 
nebuvau išsilavinęs kalbininkas, o jis buvo toks kalbi-
ninkas, kuriam valdžia pasistengė nesuteikti galimybės 
našiai darbuotis šioje srityje. Bet aš jau anksčiau buvau 
pastebėjęs, kad jeigu talentingam ir energijos kupinam 
žmogui užkertamas kelias reikštis vienokiu būdu, jo 
energija prasiveržia kitokiu būdu. 

Savukynas tai puikiai pademonstravo dirbdamas 

Kultūros baruose – iš pradžių kaip vienas iš redakto-
rių, paskui kaip vyriausiasis redaktorius. Jis atrodė 
kaip Kultūros barų vietovės dvasia, t. y. genius loci, net 
kai nebuvo vyriausiuoju redaktoriumi. Kiti redaktoriai 
buvo tik darbuotojai, o Savukynas buvo amžinasis re-
daktorius, ir aš labai džiaugiausi, kai 1992 m. jis ir no-
minaliai tapo vyriausiuoju. 

Tačiau susipažinau kiek anksčiau ir štai kokiomis 
aplinkybėmis. Mes su bičiuliu Vytautu Petrušoniu pa-
rašėme tokį rizikingą tekstą apie karaliaus motyvą Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio dailėje. Aš tą tekstą 
nuvežiau Savukynui, nors tada jo ir nepažinojau. Jis su-
sidomėjo ir pažadėjo pagalvoti apie jo spausdinimą. Nu-
važiavau dar kartą į Kultūros barų redakciją po poros 
savaičių. Bronys, šelmiškai šypsodamasis (kaip mokė-
jo), išsitraukia tokią popieriaus skiautelę ir duoda man 
paskaityti. „Žinai, – sako jis, – man reikėjo apsidrausti, 
čia tokia nežinoma tema, niekieno negvildenta, todėl 
paprašiau, kad tekstą įvertintų Vytautas Landsbergis.“ 
Iki šiol atmenu, kas toje skiautelėje buvo parašyta: „Vis-
kas teisinga, gal kiek fragmentiška“. Kaip kartais pro-
fesoriui išeina dėl šmaikštumo, tą pat būtų buvę galima 
pasakyti ir apie jo „recenziją“. Dabar tik gailiuosi, kad 
tos minirecenzijos nepaprašiau iš Savukyno: jis pasiliko 
ją redakcijos archyve kaip paliudijimą, kad straipsnis 
tinka spausdinti. Taigi nebūtų Savukyno, nebūtų iš-
spausdintas anas straipsnis. Nebūtų Savukyno, mes čia 
nebūtume susirinkę. Nebūtų Savukyno, niekas nebūtų 
įsteigęs jo vardo premijos.

Apskritai redaktoriaus darbas dirbamas tyliai ir šia 
prasme priskirtinas prie artimo meilės darbų, kurie 
kokybiškiausi tada, kai daromi tyliai, niekam tarsi ne-
pastebint ir nejuntant. Būtent tada jie palieka giliau-
sius pėdsakus, ir tie pėdsakai gali susilaukti tąsos, nes 
nesibaigia su vienu žmogumi. Mes turbūt dar ilgai eisi-
me Savukyno pėdsakais, ilgai svarstysime, ką jis būtų 
pasakęs vienu ar kitu klausimu. Tai savotiškas pamo-
kymas, kad tuo keliu, kuriuo jis ėjo, gali eiti ir kiti. To-
dėl norėčiau sau ir jums palinkėti, kad mums sektųsi 
eiti panašiu keliu ne vien savo malonumui, bet ir kitų 
žmonių džiaugsmui. 

Ačiū, Brony, kad buvai su mumis ir kad tebesi tarp 
mūsų, ir ačiū jums, mielieji, kuriems rūpi Lietuvos kul-
tūra.

KultŪroS valStyBĖS PilietiS

	

Petras Kimbrys. 2017-12-15. violetos Boskaitės nuotrauka
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Rémi Brague’as (g. 1947) yra plačiai žinomas prancūzų 
filosofas, krikščionių, žydų ir arabų civilizacijų specia-
listas, eseistas, Paryžiaus Panteono-Sorbonos ir Miun-
cheno Ludwigo Maximiliano universitetų profesorius. 
2009 m. jis buvo apdovanotas Prancūzijos Akademijos 
Filosofijos premija (Grand prix de philosophie) už viso 
gyvenimo darbus, o 2012 m. gavo Ratzingerio premiją 
už indėlį į teologijos mokslus. Du jo veikalai yra išversti 
į lietuvių kalbą: Ekscentriškoji Europos tapatybė (vertė 
Regina Matuzevičiūtė ir Kristina Kazakevičiūtė, Vil-
nius: Aidai, 2001) ir Pasaulio išmintis: žmogaus visatos 
patyrimo istorija (vertė Jūratė Žalgaitė-Kaya, Vilnius: 
Aidai, 2005). Brague’as 2006 m. viešėjo Lietuvoje, skaitė 
paskaitą Vilniaus universitete.

Esate ne tik pasaulyje pripažintas Antikos ir Vidu-
ramžių filosofijos bei krikščionių, žydų, arabų civili-
zacijų specialistas, bet ir subtilus pačių aktualiausių 
ir kontroversiškiausių šiuolaikinių socialinių procesų 
stebėtojas. Jūsų vieši pasisakymai ir eseistika sulau-
kia daug dėmesio Prancūzijoje ir už jos ribų. Jeigu pa-
prašyčiau Jūsų savo žvilgsniu aprėpti pasaulį, kaip jis 
vystėsi nuo XXI a. pradžios, kokius įvykius ar procesus 
įvardintumėte kaip labiausiai reikalaujančius filosofi-
nio apmąstymo?

„žmonijoS PaBaiGa Gali ateiti Per lĖtą 
ir laiPSnišKą išSeKimą“

Rémi Brague’ą kalbina Povilas Aleksandravičius

Pirmiausia – dėkoju už komplimentus, net jeigu jie 
yra gerokai perdėti. Man rodos, kad žmogus, dirbantis 
intelektiniuose baruose, turi jausti pareigą pasisakyti 
tomis temomis, kurias išmano mažiau prastai nei visi 
kiti, nes ir domėjosi jomis kiek ilgiau nei kiti. Pasakyti 
tai, ką jis laiko pažintina tiesa arba siektinu gėriu, turi 
kiekvienas intelektualas.

Tačiau apie dabartinę pasaulio situaciją, man regis, 
galiu pasakyti tik tai, ką mato visi, net jeigu tai skam-
bės banaliai. Pirmiausia į akis krenta tai, kas pran-
cūziškai vadinama „pasaulinimu“ (pranc. mondialisa-
tion), o angliškai – globalizacija (angl. globalisation). 
Tiesą pasakius, tai nėra naujas procesas: mūsų planeto-
je visada buvo stebima tendencija vienytis, tarp įvairių 
regionų vykstančios komunikacijos spartėjimas ir kei-
timasis materialiais, kultūriniais, žmogiškaisiais tur-
tais. Šia prasme globalizacija yra tokia pat sena, kaip 
ir žmonijos istorija. Bet mūsų dienomis ji įgavo greites-
nį ritmą. O ypač norėčiau pabrėžti tai, kad Europa jau 
nebėra šio proceso ašis.

Vienu iš svarbiausių globalizacijos aspektų laikau 
tai, kad pasaulinės ekonomikos gravitacinis centras 
pamažu slenka į Aziją. Tai lemia kitokią pasaulinę pu-
siausvyrą. Viena vertus, dviejų didžiųjų praėjusio am-
žiaus galybių – JAV ir Rusijos (prieš tai – Sovietų Są-
jungos) – svarba mažėja, Japonija yra užstrigusi. Kita 
vertus, kyla nauji milžinai: Kinija, o po kurio laiko į sce-
ną įžengs ir Indija. Europa su visomis ją sudarančiomis 
šalimis vis dar išlieka pirmąja pasaulio ekonomika, ta-
čiau ji kenčia nuo užsitęsusios demografinės anemijos. 
Ji kenčia ir nuo dar vieno dalyko – nuo abejojimo savimi 
pačia. Šį abejojimą palaiko viešąją opiniją formuojantys 
žmonės – intelektualai ir žiniasklaidos atstovai, linkę 
vien tik juodomis spalvomis vertinti Europos praeitį, 
ypač kolonijinį jos laikotarpį. 

Islamo iškilimas yra dviprasmiškas procesas. Tai, 
kas jame yra triukšminga, o neretai – nusikalstama, 
kaip antai terorizmas, nuo mūsų akių dažnai paslepia 
islamiškuose kraštuose verdantį intelektinį gyvenimą 
ir pasaulėjautų įvairovę.

konversatoriumas

PovilaS aleKSandravičiuS (g. 1975) – filosofas, filosofi-
jos istorijos tyrinėtojas, mykolo romerio universiteto Huma-
nitarinių mokslų instituto docentas, 2008 m. Paryžiaus katali-
kų institute ir Poitiers universitete (Prancūzija) apgynė daktaro 
disertaciją apie tomo akviniečio ir martino Heideggerio laiko 
sampratas, yra išleidęs knygą Europos mąstymo kryptys ir ateitis 
(vilnius: mykolo romerio universitetas, 2015). interviu su filo-
sofu rémi Brague’u 2017 m. lapkričio mėn. aleksandravičius 
parengė atlikdamas tyrimą Europietiškoji tapatybė kaip esminis 
atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filoso-
finė analizė ir juridinė interpretacija, kurį finansuoja lietuvos 
mokslo taryba (sutarties nr. S-mod-17-19). Pokalbis publikuo-
jamas NŽ–A ir portale www.bernardinai.lt.
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Pasikalbėkime apie Europą. Periodas tarp 1914 ir 
1945 m. yra pats kruviniausias jos istorijoje – skaičiuo-
jama iki 80 milijonų aukų. Šis laikotarpis gali būti ver-
tinamas ir kaip prieš tai vykusių konfliktų išdava, tarsi 
patvirtindamas dėsnį, kad kiekviena prievarta lemia 
naują prievartą. Tačiau po 1945 m. didelė dalis Vaka-
rų Europos valstybių ne tik kad neapsitvėrė saugumo 
sienomis ar nepradėjo naujo karo (nors revanšistinių 
nuotaikų, kaip žinia, europietiškose visuomenėse tada 
netrūko), bet ir sukūrė erdvę be sienų ir solidžios taikos 
zoną. Kas atsitiko? Ar tiesiog akivaizdus suvokimas, kad 
įvyko per daug žudynių ir būtina sustoti? Ar stebuklas, 
kaip teigia George‘as Steineris? O gal gilus europietiško-
sios sąmonės prašviesėjimas? Kas yra ši sąmonė?

Dera prisiminti, kad XX amžius Europai buvo juodas: 
du karai, Holokaustas, Ukrainos Holodomoras, karas 
buvusioje Jugoslavijoje. Prieš tai buvęs amžius pasižy-
mėjo reliatyvia taika. XIX a. taip pat buvo konfliktų, ir 
tikrai daug, bet jų mastas nė iš tolo neprilygo tam, kas 
sekė po to. Žmonės buvo pripratinti prie iliuzinio pasau-
lio, kuriame baisumai buvo tarsi nutolę, vyko kažkur 
toli, pavyzdžiui, kolonijose. Bet įvyko brutalus grįžimas 
į realybę. Tai turėtų padėti mums surealiatyvinti mūsų 
pasitenkinimą savimi pačiais, nepasikliauti aklu tikėji-
mu „Progresu“, pasisaugoti mūsų nacionalizmo.

Ir nebūkime naivūs, vieningos Europos projektas ne-
būtų galėjęs tapti realybe be geranoriškos amerikiečių, 
mus globojusių savo atomine galia, pagalbos. Ši galia 
apsaugojo vadinamosios Vakarų Europos šalis nuo So-
vietų Sąjungos kėslų. 

Kita vertus, niekas nebūtų buvę įmanoma be to, ką 
Jūs vadinate sąmonės prašviesėjimu. Ir ši sąmonė ne-
buvo tik intelektinė. Ji buvo, visų pirma, moralinė. 
Euro pos projektas kilo iš jos tėvų kūrėjų jaučiamo eti-
nio imperatyvo. Visi trys tėvai kūrėjai buvo kilę iš pa-
sienio regionų: Konradas Adenaueris – iš Reino krašto, 
Robertas Schumanas – iš Lotaringijos, Alcide De Gas-
peri – iš Tirolio. Schumanas yra netgi gimęs Vokietijoje, 
t. y. Reich slande, Elzaso-Lotaringijos teritorijoje, kurią 
1871 m. vokiečių imperija buvo aneksavusi, jis kalbė-
jo dviem kalbomis. Todėl komunistai su jiems įprastu 
„delikatumu“ jį vadino „bošu“ (pranc. le boche – taip 
prancūzai paniekinamai pravardžiuodavo vokiečius, – 
aut. past.). Schumanas buvo giliai tikintis katalikas, 
priklausė tretininkų ordinui. Kiti du taip pat buvo kata-
likai. Siekdami Anglies ir plieno sąjungos tarp Europos 
šalių (iš ko, kaip žinia, ir atsirado Europos Bendrija), jie 
siekė ne ją praturtinti, o padaryti daugmaž neįmanomu 
naują konfliktą – juk prieš tai kilę karai turėjo ekonomi-
nį pagrindą, nepasidalinus tų dviejų pramoninės ekono-
mikos materialiųjų išteklių.

Šiandien turime būti jiems dėkingi ir visada prisimin-
ti tai, kas leido mums gyventi taikiai ilgiau nei bet kada 

iki tol. Privalome tai priminti jaunosioms kartoms, ku-
rioms taika ir gerovė yra tapusios savaime akivaizdžios. 
Tačiau galime klausti, ar Europos Sąjungai vadovau-
jančios instancijos dar orientuojasi į kokius nors mora-
linio pobūdžio tikslus. Atrodo, kad dabar jos tik morali-
zuoja, ir dargi siekdamos sukritikuoti būtent tuos, kurie 
priešinasi visokiems klystkeliams.

2017 m. spalio pradžioje kartu su dešimtimi kitų ge-
rai žinomų intelektualų Jūs pasirašėte dokumentą, pa-
vadintą „Paryžiaus pareiškimas: Europa, kuria galime 

tikėti“. Dokumente aiškiai skiriamos dvi Europos: „klai-
dingoji Europa“, neigianti savo kultūrinę tapatybę, tau-
tos prasmę, krikščioniškas šaknis, ir „tikroji Europa“, 
kurios pagrindas – „ištikimybė geriausioms mūsų tra-
dicijoms“ ir „suvienyta dvasinio palikimo tautų bend-
ruomenė“. Netruko pasigirsti skirtingų balsų, taip pat 
ir Lietuvoje, kurie arba ėmė kaltinti pasirašiusiuosius 
dešiniuoju populizmu, arba, atvirkščiai, juos sveikinti 
atsisakius „atviros visuomenės“ idėjos, šios esą visų ne-
laimių priežasties. Tačiau ar šie balsai nėra milžiniškas 
nesusipratimas? Kas galėtų patikėti, kad Jūs, Ekscent-
riškosios Europos tapatybės autorius, galėjote atsisakyti 
europietiškosios „atvirumo“ sąvokos?

Tai, ką girdėjome žiniasklaidoje, iš tiesų buvo nesu-
sipratimas. Taip kalbėti galėjo tik tie, kurie neišmano 
istorijos ir yra pripratę prie binarinio mąstymo (viskas 
tik už ar prieš, tik gera arba bloga). Jie visada dėliojo 
žmones ir idėjas į iš anksto paruoštas lentynėles, nes 
nesugeba jų suprasti.

rémi BraGue’ą KalBina PovilaS aleKSandravičiuS

rémi Brague



19100 atkurtai lietuvai   /  1918–2018

Šis pareiškimas buvo ruošiamas ilgai. Aš prisidėjau 
prie jo redakcijos tik ilgo proceso pabaigoje, kai buvome 
susirinkę Paryžiuje – iš čia ir pavadinimas. Pareiški-
mas tikrai neakcentuoja pasirinkimo tarp dviejų poli-
tinių modelių, kurių vienas siektų išlaikyti, o kitas – 
sunaikinti tautas. Aš supratau tai, ką pasirašiau, kaip 
tvirtinimą, kad būtent tautos grindžia tokią politinio 
gyvenimo formą, kuri buvo patikrinta laiko, ir kad kito-
kia forma, galbūt ir pageidautina idealiame pasaulyje, 
kol kas tėra utopija, ir dargi pavojinga utopija. Tikrasis 
pareiškimo tikslas – padėti intelektualiai ir dvasiškai 
susivokti. Todėl ir jo autoriai – filosofai, o ne politikai.

Aš iš tiesų nieko neneigiu iš kadaise savo atlikto euro-
pietiškosios kultūros apmąstymo, net jeigu po dvide šimt 
penkerių metų kai kurias detales pateikčiau kitaip, 
remdamasis vėliau įgytu pažinimu, kas yra visiškai 
normalu.

Ar dvi sąvokos – „atvirumas“ ir „uždarumas“ – yra pa-
kankamos šiandien, norint iš esmės apmąstyti Europos 
padėtį? Ar atvirumo sąvoka nėra nevertai sukompromi-
tuota tam tikrų intelektinių schemų, kurios neigia kul-
tūrinę, religinę, tautinę tapatybę, kurios tvirtina tam 
tikrą tapatybės tuštumą ir kurios buvo suprojektuotos 
į atvirumo idėją? Bet juk būti atviru nereiškia būti tuš-
čiu, ir norint išvengti tuštumos, nebūtina tapti uždaru! 
Kalbant tiksliau, ar nuo šiol nėra būtina, apmąstant 
Europos tapatybę ir jos dabartinę būklę, įvesti tris ter-
minus, kuriuos aš pats esu įvardijęs kaip „uždarumą“, 
„atvirumą“ ir „kiaurumą“?

Reiktų apsvarstyti, kodėl būdvardis „atviras“ patyrė 
tokį likimą, o taip pat – kaip jam vėl suteikti pozityvią 
vertę. Kadaise buvo sakoma tokia patarlė: „Durys gali 
būti tik atviros arba uždaros“. Abi alternatyvos buvo 
vertinamos vienodai. Tačiau šiandien absoliučiai pri-
valome būti „atviri“. Kalbant apie šio termino kilmę, 
turėtume prisiminti Henri Bergsoną ir jo išleistą vei-
kalą Du moralės ir religijos šaltiniai (1932), kuriame jis 
priešino atvirą ir uždarą visuomenes. Karlas Popperis 
prisimena šią bergsonišką vartoseną savo knygoje Atvi-
roji visuomenė ir jos priešai (1945), bet tik tam, kad at-
siribotų nuo prancūzų filosofo. Tuo metu buvo paplitusi 
mada tyčiotis iš Bergsono. Tai buvo itin neadekvatu, 
nes Bergsonas buvo iki kraštutinumo tikslus ir griež-
tas mąstytojas, be to, tobulai susipažinęs su savo laikų 
mokslo duomenimis, nors šiandien jie ir yra pakitę.

Bet turime pripažinti, kad atvirumo ir uždarumo 
įvaizdis yra be galo dviprasmiškas, todėl jį vartoti rei-
kia labai atsargiai. Galima atverti burną tam, kad ry-
tume ir viską asimiliuotume, galima tiesiog žiovauti. 
Ir niekas nėra taip gerai atvertas, kaip samurajus, da-
rantis sau charakirį... Taip, iš tiesų viena iš atvirumo 
reikšmių yra ta, apie kurią kalbėjo T. S. Eliotas savo 

knygoje The Hollow Men (1925), rašydamas apie „tuš-
čiavidurius žmones“. 

Jūsų daroma skirtis tarp atviros ir kiauros tapatybių 
yra labai tinkama. Atvirumas nereiškia, kad priimame 
bet ką. Jis reiškia – būti pasiruošusiam priimti visa tai, 
kas yra gera, o tai suponuoja, kad išlaikome pajėgumą 
atmesti visa tai, kas yra bloga. Vienintelis kriterijus 
turi būti gėris ir blogis, o ne paprasčiausiai to, kas pa-
sitaiko čia pat ar atkeliauja iš kitur, egzistavimas. Tai, 
kas yra mana, nebūtinai yra gera, o tai, kas gera, ne-
būtinai – mana (prancūziškų žodžių žaismas: „mien/
bien“ – „mana/gera“ , – aut. past.). Būtent tokia buvo 
„romėniškoji“ nuostata, kuri vienam po kito leido įvykti 
europietiškosios kultūros atgimimams ir kurią aš tebe-
ginu iki šiol.

Tame pačiame Paryžiaus pareiškime Jūs ginate „tik-
rojo liberalizmo“ būtinybę Europai. Kas yra šis libera-
lizmas politinės filosofijos prasme?

Visi „-izmai“ yra pavojingi, taip pat ir tie, kurie yra 
suformuoti šaknies liber, reiškiančios „laisvę“, pagrin-
du. Šia prasme „liberalizmas“ yra netgi dvigubai pavo-
jingas. Tačiau vienas dalykas yra aiškus: liberalizmo 
prasmė negali būti redukuota į rinką be jokios kontro-
lės. Tikrasis politinis liberalizmas skatina pasitikėjimą 
individu, šeima, pilietine visuomene visur, kur jie suge-
ba gerai veikti, o valstybę ragina įsikišti tik ten, kur že-
mesnės instancijos nėra pakankamos. Tikrasis politinis 
liberalizmas – tai pagarba subsidiarumo principui, kurį 
kadaise suformulavo popiežius Pijus XI.

Lietuvoje liberalizmas yra dažnai suvokiamas kaip 
krikščionybės antipodas. Ar tai sistemiškai ir istoriškai 
teisinga? Ar egzistuoja krikščioniškasis liberalizmas?

Žodis „liberalizmas“ yra tapęs tokiu dviprasmišku, 
kad būtų gerai bent jau kuriam laikui atsisakyti jį var-
toti. Vienas iš įdomesnių šios dviprasmybės pavyzdžių 
yra tai, kaip šį žodį suvokia prancūzai ir amerikiečiai, 
kas kelia savitarpio supratimo sunkumų: Prancūzijo-
je „liberalo“ kvalifikacija yra aiški nuoroda į politinio 
spektro dešinę, o JAV tai – kairumo ženklas.

Ir žinoma, kad egzistuoja krikščioniškasis libera-
lizmas! Jis egzistuoja labai aiškiai nuo XIX a. Užten-
ka susipažinti su tokiais mąstytojais kaip prancūzas 
Charles’is de Montalembertas (1810–1870) ar anglas 
lordas Actonas (1834–1902). Šis liberalizmas reikalau-
ja, kad pilietinė visuomenė, kurios dalimi yra ir Baž-
nyčia, būtų nepriklausoma nuo valstybinės kontrolės. 
Jau Tomas Akvinietis teigė, kad kiekvienas turi turėti 
galimybę laisvai rinktis savo profesiją. Jis argumentavo 
tuo, kad Apvaizda kiekvienam davė norą ir polinkį į tai, 
ką jis gali gerai nuveikti (Contra Gentiles [Suma prieš 
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pagonis], III, 134, 2). Lordas Actonas skelbė, kad laisvė 
nėra tik kokiam nors tikslui pasiekti skirta priemonė, 
bet pačios politinės bendruomenės tikslas. Žvelgiant 
giliau, krikščioniškoji žinia iš esmės yra išsilaisvinimo 
pažadas. „Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi“ 
(Laiškas Galatams 5, 1).

Tačiau niekada neturime pamiršti, kad ši laisvė yra 
laisvė Gėriui. Ji nėra teisė pasiduoti bet kokiam po-
linkiui, t. y. teisė rinktis bet kokį viešpatį pagal savo 
kaprizus – pinigą, seksą, galią etc. Dar vienas žaidi-
mas žodžiais: kai taksi laukia kliento, yra sakoma, kad 
jis – „laisvas“. Tai reiškia, kad jis yra tuščias, kad jis 
niekur nevažiuoja, kad gali būti bet kieno paimtas ir 
nukreiptas ten, kur norės klientas. Daugelis šiuolaiki-
nių žmonių laisvę suvokia kaip šią taksi „laisvę“. Jeigu 
liberalizmas yra grindžiamas tokiu suvokimu, jis nieko  
vertas.

Esate žymus islamo civilizacijos specialistas. Ar poli-
tinės ir religinės galių atskyrimas gali būti ta kategori-
ja, kuri leistų mums tinkamai apmąstyti skirtumą tarp 
europietiškosios ir islamiškosios civilizacijos? Ar islamo 
teologijoje ir bendrai islamo pasaulyje yra šio atskyrimo 
galimybių? Kaip vertinate Turkijoje diegtos kemalisti-
nės pasaulietiškumo politikos sėkmę ar nesėkmę?

Aš daugiausia tyrinėjau arabiškai rašiusius filosofus, 
priklausiusius aristoteliškajai-neoplatoniškajai tradici-
jai, kas sudaro tik nedidelę islamiškosios minties ten-
denciją. Todėl neturiu kompetencijos pasisakyti bend rai 
apie visą islamiškąjį mąstymą. Tačiau norėčiau išryš-
kinti vieną idėją: tikroji problema islame nekyla kaip 
politikos ir religijos atskyrimo (arba jų suliejimo) prob-
lema, bent jau kalbant apie tokią politinę santvarką, 
kuri reiškiasi kaip monarchija, aristokratija arba de-
mokratija. Islamiškieji šaltiniai daugmaž nieko apie 
tai nesako. Koranas reikalauja paklusti tiems, kurių 
rankose valdžia, netikslindamas, kokio pobūdžio auto-
ritetu ji remiasi – militaristiniu, politiniu, teisiniu, mis-
tiniu ir t. t.

Tikroji problema islame – tai klausimas, iš kur ateina 
normos, kurios apsprendžia tinkamą individo, šeimos, 
visuomenės ir kartais valdančiųjų elgseną Dievo akyse. 
Islamui vienintelis tikras įstatymo leidėjas yra Dievas, 
kalbantis per savo Knygą, Koraną, ir per Pranašo, „šau-
niojo pavyzdžio“ (Koranas, XXXIII, 21), elgesį. Jokie 
žmogaus sukurti įstatymai, joks parlamentas, joks dik-
tatorius, joks teisingumo teismas nieko nereiškia prieš 
tai, ką diktuoja pats Dievas. 

Suprasti turkiškąjį kemalizmą mums yra sunkus už-
davinys, nes, norime to ar ne, esame paveikti krikščio-
nybės ir linkę taikyti jos kategorijas toms kultūrinėms 
erdvėms, kurioms jos netinka. Galima būtų teigti, re-
miantis vakarietišku suvokimu, kad šis režimas buvo 

antiklerikalinis. Atatiurkas žvėriškai persekiojo reli-
gingus žmones. Pasakojama, kad kai kuriuos jis net 
savomis rankomis yra nužudęs. Bet islamą jis vis dėlto 
saugojo kaip valstybės-nacijos tapatumo principą, nors 
ir modeliavo savo šalį pagal europietišką viziją. Vienin-
telę paralelę būtų galima išvesti, mutatis mutandis, su 
Izraelio valstybe, kuri, nors ir pasaulietiška, judaizmą 
laiko kriterijumi, norint įgyti pilietybę. 

Jeigu dvasinės ir politinės galių atskyrimas nėra bū-
dingas musulmonų mentalitetui, kyla klausimas dėl jų 
integracijos į europietiškąsias visuomenes. Kaip spręsti 
šią problemą? Atrodo, kad didelė dalis islamo išpaži-
nėjų vis dėlto yra sėkmingai integravusi ir priėmusi 
vakarietiškąsias vertybes. Ar taip jie bent iš dalies atsi-
žada savosios tapatybės? Kita vertus, Paryžiaus pareiš-
kimas pabrėžia daugiakultūrinės visuomenės nesėkmę, 
besdamas pirštu būtent į musulmoniškąsias bendruo-
menes...

Islamo keliamas sunkumas yra tas, kad jis nėra „re-
ligija“ ta prasme, kaip mes suvokiame šį terminą. Pa-
stebėdami tam tikrus panašumus, mes nenumaldomai 
suvedame tai, kas nuo mūsų skiriasi, į mums savas ka-
tegorijas. Taigi ir islamą mes klasifikuojame kaip „reli-
giją“, kas iš tiesų tėra grubiai apytikris dalykas. Sumes-
ti į tą patį krepšį (kai kam, beje, šis krepšys yra šiukšlių 
krepšys) budizmą, islamą ir induizmą yra absurdas.

Islamui savita yra tai, kad jis suplaka idėją apie die-
viškos kilmės įstatymą, turintį reguliuoti absoliučiai 
visas žmogiškojo gyvenimo dimensijas, taigi žydiškos 
kilmės idėją, su krikščioniškąja universalios misijos idė-
ja, kreipimusi į visus žmones. Judaizmas išties preten-
duoja duoti atsakymą apie visus žmogiškojo gyvenimo 
aspektus. Tačiau – jis tai siūlo tik žydams. Savo ruožtu 
krikščionybė siekia atversti visą žmoniją, bet nesiūlo 
jokios kitos taisyklės, kaip tik rimto įsiklausymo į bend-
ražmogišką moralę, įrašytą intymiausioje žmogaus pri-
gimtyje, kaip ji reiškiasi, pavyzdžiui, Dekaloge.

Kai mes žvelgiame į islamą, mes spontaniškai inter-
pretuojame jo išpažinėjų religines praktikas (maldą, 
pasninką, piligrimystę ir t. t.) kaip šios religijos esmę, 
kaip autentiškiausią religiškumo išraišką. Tačiau mu-
sulmonų akyse šios praktikos įgauna vertę tik tokiu 
atveju, jei yra priimamos kaip Dievo padiktuotos gy-
venimo taisyklių sistemos dalis, o ši sistema apima ir 
tokius įstatymus bei draudimus, kurie reguliuoja kas-
dienį gyvenimą, pavyzdžiui, aprangą, maitinimąsi, san-
tykius tarp lyčių, palikimo klausimus ir t. t. Ši sistema – 
tai viena iš šariato formų. Siūlyti musulmonams laisvai 
melstis, bet prašyti jų apriboti viso islamiškojo įstatymo 
taikymą – tai prašyti neįmanomo dalyko. Integracijos 
galima tikėtis iš tų musulmoniškos kilmės žmonių, ku-
rie atsiriboja nuo islamo. 

rémi BraGue’ą KalBina PovilaS aleKSandravičiuS
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Knygoje Pasaulio išmintis Jūs parodote, kaip moder-
niaisiais laikais buvo nutrauktas ryšys tarp žmogaus ir 
kosmos idėjos. O knygą užbaigiate teiginiu, kad šian-
dien reikia „performuluoti pasaulio bei žmogaus idėjas, 
apmąstomas abipusėje priklausomybėje“. Už tai, kad 
modernybėje įvyko šis pertrūkis, žmogui tenka mokėti 
didelę kainą: žmogus sunaikino savo gyvenimą kaip 
turintį prasmę, kaip gyvenimą, kurį verta gyventi. Savo 
neseniai išleistose knygose Jūs apmąstote šią problemą 
dar tiksliau, ją formuluodamas kaip „žmogaus legitimu-
mo“ problemą. Pacituosiu ištrauką iš Jūsų veikalo San-
tūriai modernus (Modérément moderne, 2014, p. 47): 
„Modernybė tapo pajėgia sukurti klestėjimą, teisingu-
mą, kultūrą ir taip praktiškai išspręsti gero gyvenimo 
klausimą [...]. Bet ji tapo nepajėgia atsakyti į klausi-
mą, kam reikalingas visa tai išgyvenantis žmogus“. Ar 
tai reiškia, kad einame žmogiškumo ir pačios žmoni-
jos visiško susinaikinimo link? Ar galime identifikuoti 
šiuolaikiniame pasaulyje judėjimų, galbūt dvasinio, re-
liginio, kultūrinio ar net politinio pobūdžio, kurie prie-
šintųsi šiai destrukcinei žmogaus tendencijai sunaikinti  
save patį?

Žmonijos pabaiga nebūtinai turi ateiti per kokias nors 
baisias gamtines katastrofas ar kruvinas kovas tarp 
žmonių. Ji gali ateiti per lėtą ir laipsnišką išsekimą. 
Kai kurie ekologinių judėjimų adeptai, beje, pageidau-
tų, kad žmonija užsibaigtų, nes juk ji esanti pavojinga 
kitoms gyvybės rūšims ir net augalams. Jie pasisako 
už tai, kad žmonės savanoriškai išnyktų, atsisakydami 
gimdyti. Yra ir kitokio pobūdžio judėjimų, bendrai vadi-
namų „transhumanizmu“, kurie labai aiškiai pripažįs-
ta, kad siekia išeiti iš žmogiškosios būklės, bet, kaip jie 
teigia, tarsi per viršų, iš dabartinio žmogaus sukuriant 
būtybių su viršesniais pajėgumais rūšį.

Ar yra judėjimų, kurie priešintųsi šiai tendencijai? 
Tarp politikų mažai rasime tokių, kuriems rūpėtų šios 
problemos, nes jų asmeninės perspektyvos apima trum-
pą laikotarpį, o minėtos problemos – tai ilgalaikių pers-
pektyvų reikalas. Drąsiausia prancūzų politiko svajo-
nė – išbūti dvi kadencijas respublikos prezidentu. Tai 
reiškia – 10 metų, bandant daryti įtaką tautos gyve-
nimui. Bet 10 metų nedaug ką reiškia. Reikia keleto 
dešimčių metų, norint išugdyti vaismedį (žinoma, tai 
priklauso nuo rūšies), trisdešimties metų – paruošti 

tikrai kompetentingą inžinierių ar mokslininką, o ką 
jau kalbėti apie laiką, būtiną norint pakeisti įpročius ar 
kultūrą, taip pat švietimo sistemą.

Tie, kurie yra pajėgūs matyti realybę labai ilgoje lai-
ko perspektyvoje, yra religijos žmonės. Jiems visa tai, 
kas laikina, yra svarbu tiek, kiek tai turi ryšio su sielos 
išgelbėjimu, taigi su amžinybe. Alexis de Tocqueville’is 
tai aiškiai išsakė savo veikale Apie demokratiją Ameri-
koje (t. II, d. II, sk. XVII pabaigoje). Paradoksas yra tas, 
kad rūpestis nemirtingumu ne tik kad neatitraukia nuo 
rūpesčio Žeme, bet dar labiau pastarąjį skatina. Dosto-
jevskis tai jautė, tik gal kiek neaiškiai (Rašytojo dieno-
raštis, 1876 m., gruodis, I, 3).

O kalbant apie kultūrinius judėjimus, pasakysiu taip: 
visa, kas yra autentiška kultūra, pasitarnauja pasaulio 
ir žmogaus grožiui bei gėriui. Bet žmogus turi suvokti 
savo pareigą ir atsakomybę. 

Knygoje Inkarai danguje Jūs rašote: „Kiekvienam 
žmogui inkarai yra danguje. Viršuje reikia ieškoti to, 
kas gelbėja nuo nuskendimo“ (Les ancres dans le ciel, 
2013, p. 131). „Kiekvienam žmogui...“ – jaučiasi konkre-
tumas, reali galimybė kiekvienam iš mūsų užčiuopti iš-
sigelbėjimą savyje. Kas yra tas dangus ir tie inkarai?

Šį vaizdinį aš pasiskolinau iš Antoine’o de Rivarolio, 
kuris jį taikė Valstybės laivui. Tai buvo labai dažnas, 
netgi nusidėvėjęs vaizdinys. Prancūzijos revoliucijos 
metu buvo siekiama realizuoti daugybės XVIII a. „filo-
sofų“ svajonę – visiems laikams užbaigti krikščionybę, 
ją pakeisti paprasčiausiu ateizmu arba menkai api-
brėžtu deizmu, abiem atvejais juos priverčiant tarnau-
ti Valstybei. Polemistas Rivarolis norėjo parodyti, kad 
jokia policinė valstybė neišsilaikys be religijos – ši idėja 
buvo plačiai skleidžiama jau gerokai prieš tai, o vėliau 
ją palaikė kai kurie sociologai. 

Aš nekeliu klausimo apie žmonių buvimo kartu prob-
lemą, bet klausiu dar radikaliau: kas galėtų legitimuoti 
pačią žmonių egzistenciją? Prieš būnant kartu, ir bū-
nant kartu taikiai, dar reikia paprasčiausiai būti, eg-
zistuoti. O tam iš tiesų reikia ryšio su Transcendencija. 
Inkaro vaizdinys yra panaudotas ir Naujajame Testa-
mente, kalbant apie viltį (Laiškas žydams 6, 19). Man 
šis vaizdinys reiškia visa tai, kas mus jungia su Dievu, 
taigi tris teologines vertybes – tikėjimą, viltį ir meilę.

„žmonijoS PaBaiGa Gali ateiti Per lĖtą ir laiPSnišKą išSeKimą“
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Kadaise, gal prieš septynetą metų, buvau pakviestas į 
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institu-
tą skaityti paskaitos apie Gintaro Beresnevičiaus poli-
tines idėjas. Šiandienė diskusija apie 100-mečio idėjų 
Lietuvai žlugimą paskatino grįžti prie to seno teksto. 
Keistas jausmas: nuo Beresnevičiaus knygos Imperijos 
darymas. Lietuviškos ideologijos metmenys: Europos 
Sąjunga ir Lietuvos geopolitika XXI a. pirmojoje pusėje 
(Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003) išleidimo 
prabėgo penkiolika metų. Nuo idėjų, gulusių pagrin-
dan ankstesnės jo knygos Ant laiko ašmenų (Vilnius: 
Aidai, 2002) – iš jos kilo ir Imperijos darymas, – gal jau 
dvi dešimtys. Per tą laiką dramatiškai pakito Europos 
ir Lietuvos veidas, pasikeitė mūsų santykis su Europa. 
Vis dėlto tai, ką jis kalbėjo, atrodo ir dabar daug pras-
mingiau, negu „idėja“ pakelti mokytojo prestižą ar pa-
gerinti elektronines biurokratines paslaugas.

Beresnevičius išsakė daugybę dalykų, kurie šiandien 
atrodo kiek vaikiški, pavyzdžiui, jo prognozės, makab-
riški gąsdinimai, kad mums atsiųs iš pradžių penkias-
dešimt tūkstančių tamilų iš Šri Lankos, paskui panašų 
kiekį antrojo Irako karo pabėgėlių ir pan. Paaiškėjo, 
kad Briuselis neturi galių atsiųsti net tūkstančio pa-
bėgėlių, jei šalis tam priešinasi. Šiandien mūsų verslas 
gal patyliukais apsidžiaugtų, jeigu gautų penkiasde-
šimt tūkstančių darbingų tamilų ar irakiečių, bet nieko 
panašaus nebus. Daug kitų jo prognozių dabar taip pat 
skamba kaip nevykę spėjimai. 

Tačiau Beresnevičiaus tekstai suteikia galimybę kal-
bėti ne apie politines pranašystes, o apie mito prasmę. 
Prasmę to, ką Beresnevičius pasakojo, nors kartais tai 
skambėdavo vaikiškai – juk jis veikiausiai nepreten-
davo į faktografinę tiesą. Jam rūpėjo visai kita tiesa. 
Pavyzdžiui, Imperijos daryme Beresnevičius įžvelgia 
mįslingą akauzalinę sinchronizaciją – tokį išoriškai, 
tarpusavio priežastingumo sąsaja nepaaiškinamą, bet 
empiriškai nesunkiai konstatuojamą pasaulinių įvykių 
sutapimą. Antai Beresnevičius pastebėjo, kad Airijos 
referendumas dėl Europos Sąjungos vyko tą pačią die-
ną, kaip ir buvo „įšventintas“ Ramuvos krivis. Tuomet 
jis patetiškai ir ilgai rašo apie pagonybės reikšmę ir 

grožį, o kartu – apie gėrį ir naudą Lietuvai stoti į Euro-
pos Sąjungą, nors visiškai tikras dalykas, kad Beresne-
vičius buvo vienas iš tų ekspertų, kurie labai ryžtingai 
pasipriešino dabartinės neopagonybės prilyginimui tra-
dicinei Lietuvos religijai. Konstitucinio statuso siekian-
tiems „senojo baltų tikėjimo“ išpažinėjams Beresnevi-
čius labai rūpestingai moksliškai ir tiksliai paaiškino, 
kad šis „tikėjimas“ neturi jokio ryšio su jokia tradicine 
religija, kad tai yra šiuolaikinis, XX a. pabaigos postmo-
dernios epochos konstruktas. Tačiau tai jam visiškai ne-
trukdė rašyti nei apie pagonybę su lyriniu patosu, nei 
apie katalikybės reikšmę ir naudą žmonių gyvenimui 
bei jų amžinajam išganymui. Tad Beresnevičius į viską 
žvelgė labai atvirai, jam rūpėjo esminiai klausimai, o ne 
faktografinės pranašystės.

Nesu genetinio metodo šalininkas, bet vis dėlto esama 
jo biografijos detalių, labai padedančių suprasti kai ku-
rias Beresnevičiaus mintis. Politiniais klausimais jis pra-
dėjo labiau domėtis po savo didžiųjų išvykų į užsienį, ypač 
Vokietiją. 1993–1994 m. Naujajame Židinyje-Aiduo se jis 
išspausdino du „skandalingus“ laiškus redaktoriui. Šian-
dien skaitydamas tuos tekstus, aš nesuprantu aistrų, ku-
rias jie anuomet sukėlė. Vienas iš jų buvo apie Vokietiją 
ir meilės pabaigą1, kitas – apie Lenkiją ir naujos meilės 
surusenimą2. Beresnevičius iš tikrųjų buvo germanofi-
las ir polonofilas, jeigu galima pavartoti šituos nešvan-
kius žodžius, mat visa, kas baigiasi -filas, šiais laikais 
kelia blogas asociacijas. Jis buvo paskendęs klasikinės 
Vokietijos kultūroje, ypač jos romantinėje tradicijoje su 
visu jos dramatizmu, neviltimi ir depresija, o kartu tik rai 
romantišku žvelgimu į pasaulį. Jeigu atmintis neapgau-
na, Beresnevičius jau trečiame kurse spjovė į studentiš-
ką discipliną, įsikūrė skaitykloje ir, užuot vaikščiojęs į 
paskaitas, skaitė vokiškas knygas – vieną po kitos. Ant-
ra vertus, jis puikiai mokėjo lenkų kalbą, išmanė lenkų 
kultūrą. Pakartosiu banalybę, kurią nuolat kartoja kad 
ir Tomas Venclova: lenkų kalba ir kultūra mums buvo 

BereSnevičiauS žodinĖ imPerija:  
mitiniS mąStymaS ir SvajonĖ lietuvai

Vytautas Ališauskas

Lietuvai 100 metų

1 Gintaras Beresnevičius, „laiškas redaktoriui“, in: Naujasis Židinys-
Aidai, 1993, nr. 5, p. 1–3. 

2 Gintaras Beresnevičius, „laiškas redaktoriui: apie lenkijos atradi-
mą“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1994, nr. 5, p. 1–5.
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Europa. Sovietinėje gūdumoje iš Lenkijos galėdavome 
sužinoti daugelį dalykų – Lenkijos kultūrinis akiratis ir 
laisvė buvo daug didesnė negu Sovietų Sąjungos. 

Tad vokiečių ir lenkų kultūra buvo jo du edukacijos 
šaltiniai. Europoje šitas kultūrinis klodas vis labiau 
blanksta, net pati Vokietija jį praranda. O Beresnevi-
čiaus patirtis Vokietijoje – tai patirtis lietuvio, organiško 
antikomunisto, beviltiškai sukežusioje (kaip tada dau-
geliui atrodė), politinio korektiškumo suėstoje ir kaltės 
komplekso kamuojamoje šalyje, kaip jis sakydavo – Bun-
desrepublik Deutschland. Ne Vokietijoje, o Vokietijos 
Federacinėje Respublikoje, kuri prarado savo tapatu-
mą, energiją ir optimizmą. Žinau istoriją, kad kartą Be-
resnevičius bandė ištraukti vokiečius iš kaltės jausmo, 
ironiškai dainuodamas jiems „gražią senovinę dainelę“, 
prasidedančią žodžiais „Deutsche Soldaten und die Offi-
zieren“. Kiek žinau, iš tos karčemos, kur bandė tai pada-
ryti, teko jį skubiai evakuoti, kol neatvyko policija ir ne-
sibaigė tarptautiniu skandalu. Misija gaivinti Vokietiją 
jam nepavyko ir tas laiškas liudijo apie meilės pabaigą. 
Meilės pabaigą ne Germania aeterna, kaip pirmajai my-
limajai, kurios paveikslas visada liks jaunos, patrauklios, 
įdomios, seksualios ir dar kaži kokios, bet tai realiai, pa-
vargusiai, nepasidažiusiai moteriškei, kurią sutinkame 
ir pagalvojame: o ką gi mes iš tikro mylėjome? 

Dabar mes suprantame Europą daug geriau ir kri-
tiškiau matome save. Čia aš kalbu apie labai specifinio 
laiko patirtį. Kita patirtis buvo Lenkija. Ji irgi turėjo di-
džiulės reikšmės. Ji atvėrė viltį, kuri tuo metu glūdėjo 
daugelio galvose ir širdyse, kad egzistuoja Vidurio Euro-
pa ir kad Lietuva dalyvauja tame keistų, paslaptingų 
valstybių nuo Kroatijos iki Estijos suokalbyje, kad tu-
rime kažkokią bendrą kalbą ir bendrą mąstymą ir kad 
čia yra Europos ir mūsų kultūros ateitis – šalys, kurios 
neprarado savo krikščioniškosios tradicijos. Nes kaip 
Beresnevičius sarkastiškai rašė: deja, vokiečiai, užuot 
tikėję Dievą, moka Bažnyčios mokestį. Tai jam buvo vie-
nas iš karčiausių patyrimų, nes jis skaitė vokiečių teo-
logus ir norėjo tikėti, kad jie atstovauja tikrajam krikš-
čioniškam, moderniam ir tuo pat metu giliam mąstymui, 
įgyvendinamam tikrovėje. Paaiškėjo, kad tai yra akade-
minis pasaulis, bet ne krikščionybė. O Lenkija buvo vi-
siškai kitokia šalis, šalis su organišku gyvenimu. Žino-
ma, jį šiek tiek jaudino lenkų dėmesys ir meilė Lietuvai. 

Tada mes – Beresnevičius ir aš – panašiu metu sufor-
mulavome ta tema du skirtingus teiginius, apie juos ne 
kartą esame smagiai diskutavę. Beresnevičius parašė, 
kad lietuvis kaip ir kiekvienas žmogus nori būti myli-
mas dėl jo paties, o ne jo galimybių arba dėl to, kad jis 
yra tiltas tarp Vakarų Europos ir Rusijos; tad jeigu lie-
tuvis nori būti mylimas dėl jo paties, jį taip mylėti gali 
tik lenkas. O aš kaip tik tada išsakiau visiškai atvirkš-
čią tezę, kad kai tik lenkai pradės į mus žiūrėti kaip į 
belgus arba į norvegus, mūsų santykiai su Lenkija bus 

normalūs, geri ir netgi idealūs. Ir kad mano svajonė, 
kad lenkai nustotų mus mylėti. Šiandien abu teiginiai 
nebeturi didesnės prasmės, tai yra senų laikų idėjų 
ginčai, bet noriu pabrėžti šiuos du Beresnevičiaus mąs-
tymo polius, kuriuos galėčiau pavadinti pasaulėvaizdį 
struktūruojančiais mitais: pirmas – Vidurio Europa su 
Lenkija kaip tam tikru dvasiniu ir kultūriniu centru, 
antras – Vakarų Europa su Vokietija kaip pavargusiu, 
liūdnu ir faktiškai prarastu dvasiniu centru.

Svarbus ir dar vienas aspektas. Vokietijoje Beresnevi-
čius sužinojo, kad dabar reikia būti kairiuoju, ir grįžęs 
pranešė, kad jis yra kairysis. Tiesa, jis buvo labai keisto 
kairumo atstovas, save bandė įvardinti kaip anarcho-
sindikalistą. Jo kairumas buvo veikiau neutralizuoto 
fašizmo kairumas, tokios musoliniškos gražios, organi-
nės valstybės kairumas. Benito Mussolinis buvo kairy-
sis ne tik genezės prasme (kairieji, aišku, nesutiks), jo 
valstybės vizija buvo kairioji – kolektyvistinė, antparti-
nė, etatistinė, bet drauge apeliuojanti į „organiškumą“, 
artinanti prie to, ką Beresnevičius vadino anarchosin-
dikalizmu. Galiu pasakyti kitaip, iš kito šono – išmeski-
me Mussolinio fašizmą. Chestertonas irgi galėtų būti jo 
politinių vaizdinių pirmtakas – pirmiausia jo Valstiečių 
respublika. Lietuva Chestertonui teikė vilčių, kad tai 
yra ateitis, tai bus Valstiečių respublika – jei atmintis 
neapgauna, tai sakoma Napoleone iš Notinghilo. 

 Tad pateikiau tris pagrindines Beresnevičiaus mąsty-
mą struktūruojančias prielaidas – dvi Europos geografi-
nes atramas ir tą Vokietijoje surastą kairumo versiją. 

Už viso to glūdi dar vienas labai svarbus dalykas, apie 
kurį Beresnevičius nemėgo per daug kalbėti, kuris dau-
giau išlįsdavo jo grožinėje kūryboje, bet aš manau, kad 
savitai „Imperijos idėjai“ suformuluoti ta patirtis buvo 
išskirtinai svarbi. Tai Beresnevičiaus tarnavimas sovie-
tinėje armijoje, labai specifinėje vietoje – Nachičevanė-
je. Kokie tai buvo metai? Devintas dešimtmetis vertėsi 
į antrą pusę. Nachičevanėje jis patyrė: a) musulmoniš-
kojo pasaulio tikrovę; b) įtampą tarp krikščionybės ir 
islamo, tiek religiniu, tiek politiniu aspektu; c) suvokė, 
kas yra Azerbaidžanas ir kokia jo potencija. 

Karo tarnybos patirtis jam ne tik patvirtino, kad šitas 
sovietinis pasaulis tikrai nebesilaikys, bet ir leido per-
žengti europinį horizontą Vidurio Azijos link. Tai, šalia 
Vokietijos ir Lenkijos, buvo trečias jo mitas, atbaigiantis 
pasaulio interpretavimą ir leidžiantis mąstyti apie Im-
perijos idėją. Referencijos į Kaspiją Imperijos daryme 
yra tos patirties atšvaitas3.

„Imperijos idėja“ gatavu pavidalu Beresnevičiaus 
galvoje nebūtinai buvo visą laiką, nuo pat jo mąstymo 
pradžios. Svarbiausia tai, jog daugelyje jo tekstų slypi 
įsitikinimas, kad baltiškoji kultūra giliausiai išsaugo-

3 tos patirties atlaužos ypač matyti Gintaro Beresnevičiaus laiškuose 
iš nachičevanės, paskelbtuose NŽ-A, 2017, nr. 6, p. 11–23.
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Aišku, Beresnevičiaus istorinė vizija atvirkščia tam, 
ką vėliau kalbės Zenonas Norkus savo knygoje Nepasi-
skelbusioji imperija4. Beresnevičius kaip ypatingą lietu-
viškos imperijos privalumą iškelia tai, dėl ko ji niekada 
netapo tikra imperija – lietuviai negalėjo pasiūlyti val-
domai periferijai jokio patrauklaus kultūros modelio. 
Romos imperijos jau seniai nebėra, bet romaniškasis 
pasaulis tebegyvuoja: jei per Vokietiją važiuoji auto-
mobiliu į Pietus, staiga pamatai, kad jau įvažiavai į 
romėnų žemę. Drįsčiau kiek pajuokauti: istorinė Lietu-
vos tragedija yra ne ta, kad ją du kartus buvo okupavę 
rusai, o ta, kad nė karto nėra okupavę romėnai. Panaši 
yra ir britų imperija, savo civilizaciją palikusi nuo Mal-
tos iki Indijos. Tuo tarpu lietuvių imperija nepasiūlė pa-
našiai galingo modelio ir todėl netapo imperija. Tačiau 
Beresnevičius kaip nepaprastai kilnų, įdomų ir paveikų 
istorinį bruožą iškelia tai, kad lietuvių kunigaikščiai 
nuvažiuodavo į kokį Černigovą, priimdavo stačiatikybę, 
kalbėdavo rusiškai – tai buvusi minkštoji imperija. 

Deja, ši vizija neatlaiko kritikos. Lietuvių kunigaikš-
čiai atvažiuodavo kaip laukiniai kariai į civilizaciją. Ką 
jie galėjo pasiūlyti? Tik savo kalaviją, gebėjimą vadovau-
ti karo žygiui, ko iš kunigaikščio buvo labai prašoma ir 
kas visada buvo vertinama. Civilizacijos modelio sklaida 
nėra tas pat, kas duoklės rinkimas. Tai yra turbūt silp-
niausia Beresnevičiaus vieta. Kokį modelį nuveža mūsų 
jotvingiai į Norvegiją ar Angliją? Kiekvienas gali patirti 
bėdų gyvenime ir gali tekti kur nors išsikelti, bet faktas, 
kad tai nėra žmonės, atsinešantys stabilų kultūrinį mo-
delį, taip, kaip, pavyzdžiui, italai. Italai šia prasme yra 
sukūrę dvasinę imperiją nuo Vilniaus iki Niujorko.

Kita svarbi sritis, kurią Beresnevičius apmąstė, – 
Lietuvos vieta Europos Sąjungoje. Tai įdomus bandy-
mas ją konceptualizuoti dar stojimo išvakarėse. Jis yra 
labai įdomus euroskeptikas. Jis toks euroskeptikas, 
koks, manau, būtų stabdęs Brexitą. Beresnevičius aiš-
kiai sakė: „Aš esu euroskeptikas, bet iš Europos Sąjun-
gos išeiti neketinu“. Ne tik neketino išeiti, bet nežadėjo 
su ja grumtis, o tiesiog pasinaudoti tuo, ką ji siūlo, jos 
galimybėmis, gal net jos silpnybėmis. Lietuva turi du 
kelius: arba būti niekuo Europos Sąjungoje, arba būti 
dinamiškas vienetas, kuris anksčiau ar vėliau joje įgaus 
rimtą statusą. Beresnevičiaus nuomone, Lietuvos pra-
našumas tas, kad ji yra nedidelė ir nereikšminga, kad 
tai tikrai nėra ta valstybė, kurios galima bijoti. Kaip tik 
todėl Lietuva turi visas galimybes tapti tarpininke įvai-
riomis kryptimis. Aišku, labiausiai Beresnevičius kalba 
apie galimybes veikti ES posovietinėje erdvėje, beje, ir 
tarp rusų. Mes galime tapti europietiškų vertybių (de-
mokratijos, laisvosios rinkos) nešėjais. 

Tada vieno politikos analitiko buvo suformuluota di-

vytautaS ališauSKaS

jo indoeuropietiškos prokultūrės bruožus, gal net išti-
sus fragmentus. O tai reiškia, kad baltiškoji kultūra 
turi universalų pobūdį, bent jau Europos ir apskritai 
Vakarų civilizacijos kontekste. Antai Stasys Šalkaus-
kis ir Juozas Girnius sureikšmino Vyčio ir Rūpinto-
jėlio įvaizdžius. Jie Rūpintojėlį matė pirmiausia kaip 
lietuvio krikščioniškos sielos išraišką. O Beresnevičius 
Rūpintojėlį suvokė kaip giliai archetipinį, su istoriniu 
sąlygotumu menkai susietą pavidalą, išreiškiantį ryšį 
su žeme – su rupia, labai paprasta, bet drauge pilna 
keistos gyvybės tikrove. Rūpintojėlis čia nėra vien tiktai 
lietuviškos melancholijos išraiška, kuri Beresnevičiui 
buvo labai sava ir miela, nes jis buvo tikras lietuvis, 
pasiilgstąs pilko ir niūraus dangaus. Rūpintojėlis ats-
tovauja gyvybinei galiai: ne tai galiai, kuri skatina ir 
reiškia ekspansiją (Vytis), bet šaknijimosi galiai. 

Visą lietuvišką paveldą jis apibendrino kaip du ju-
desius: kaip ėjimą gilyn, šaknijimąsi ir kaip ekspan-
siją, sklaidą erdvėlaikyje. Abudu jam atrodė vienodai 
svarbūs ir vėlgi asmeniški, nes kelionės į Vokietiją ir 
Lenkiją jam buvo tarsi iniciacinės kelionės per pasau-
lį, o drauge lietuviškumo sklaidos Europoje ir Europos 
išgyvenimo įvaizdis. Kaip tik tada prasidėjo masinė ir, 
atkreipkime dėmesį, de facto daugeliu atveju nelega-
li emigracija. 2002–2003 m. tai jau niekai, legalu, bet 
Beresnevičius kalba apie emigraciją iš senesnės pers-
pektyvos, jam ji gana romantiška tuo, kad yra tokių 
savotiškų banditų darbas. Dabar mažai kas pamena 
ankstyvąją išsilaisvinusią Lietuvą su jos automobilių 
prekeiviais, traukiančiais per Europą. Tie automobilių 
prekeiviai iš tikrųjų galėjo atrodyti be galo romantiški ir 
kiek grėsmingi. Tas emigrantų romantizavimas mums 
šiek tiek trukdo suvokti tikrąją Beresnevičiaus intenci-
ją. Jį, kaip tikrą intelektualą, žavėjo gyvybinė energija, 
organiškumas (kaip sakė jo branginamas Hölderlinas 
apie Sokratą ir Alkibiadą: „Wer das Tiefste gedacht, 
liebt das Lebendigste“). Ir va, tie žmonės Airijoje, Ispa-
nijoje, Anglijoje – jie išliks galingi, organiški, nepraradę 
savo alsavimo ir visiems tiems pavėpusiems anglams, 
vokiečiams ir kitiems taps „naujaisiais barbarais“, liu-
dijančiais mūsų gyvybės perteklių ir mūsų ateities ga-
lią. Jie taps įtakos agentais, vos ne valdančiais Vakarų 
pasaulį Lietuvos labui. Šitas mąstymas gali rodytis be 
galo naivus. Bet priminsiu kitą projektą, nedrąsias kal-
bas apie globalią Lietuvą. Globalios Lietuvos projektas 
politiškai žlugo, nors jis buvo visiškai ne naivus. Čia 
to priežastys nėra svarbios. Svarbiau tai, ką jis buvo 
numatęs: įvairūs tinklai, jungiantys išeivius, studentų 
jungimas į bendrijas, norinčiųjų dirbti čia ir ten skati-
nimas ir drauge palaikymas, naujų išeiviškų struktūrų 
palaikymas. O Beresnevičiui knibėjo mintis – gal tie 
lietuviai gali savaime sudaryti kažkokį kitokį tinklą, 
kuris gal nebus taip instituciškai kontroliuojamas ir 
valdomas. Lietuvos imperija bus išeivių imperija.

4 Zenonas norkus, Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji Ku-
nigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu, vil-
nius: aidai, 2009.
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lema: kas vis dėlto bus Lietuva, kuo taps Europos Są-
jungoje – auksine provincija ar regiono centru? Bet Be-
resnevičiui tai išvis ne klausimas – auksinės provincijos 
perspektyvos jis nesvarsto, nes, jo nuomone, tapti auk-
sine provincija, netampančia regiono centru, nėra gali-
mybės. Taptume viso labo Europos užkampiu. Beresne-
vičiaus vizija, kokia galėtų būti Lietuvos perspektyva, 
turėtų būti lyginama su kitomis dviem. Pirmoji – Sta-
sio Šalkauskio Lietuvos kaip kultūrų sintezės ar tarpi-
ninkės tarp vakarietiškojo ir rytietiškojo (bizantiškojo) 
pasaulio vizija. Paradoksalu, bet savaip jam atstovavo 
ankstyvieji socialdemokratai su Algirdu Brazausku. Jie 
matė Lietuvą kaip tranzitinę šalį, gyvenančią iš ekono-
minio tarpininkavimo tarp Rusijos ir Europos. Antroji – 
Kazio Pakšto vizija apie antrąją, emigracijoje kuriamą 
Lietuvą, kurią, kartais norisi pasakyti, propaguoja dalis 
buvusių ir esamų valdančiųjų. Tad Beresnevičiaus vizi-
ja būtų trečioji – tai ne emigracija ir ne kultūrų sintezė, 
o Lietuva kaip Romos forpostas.

„Romos forpostas“, jo mintimi sekant, – tai Europos 
koncentratas, agresyvus, veiksmingas ir tinkamas pa-
naudoti kaip stipri karinė ar, teisingiau, pacifikacinė 
jėga. Nedidelė, aukštos klasės kariuomenė galėtų būti 
stabilumo Europoje aidas. Europos Sąjungos bejėgišku-
mas Balkanuose labai skatino tokį mąstymą. Neatsime-

nu, kur tiksliai Beresnevičius samprotauja: anot vokie-
čių, kai Jugoslavijoje vyksta siaubingi dalykai, o mes 
jau turėjome nužudyti tiek žmonių, tai jau nebeturime 
teisės jų daugiau žudyti. Bet Beresnevičius atkerta: 
kadangi neva nebeturi teisės daugiau žudyti, žus dar 
daugiau. Jis kalba visiškai rimtai, jo kariuomenės patir-
tis iš tikrųjų turėjo reikšmės. Tai paradoksali Lietuvos 
vesternizacija, išlaikant jos baltiškąjį, baltų imperijos 
mąstymą: mūsų europinėje, o gal ir pasaulinėje impe-

rijoje mes turime šitą žemės lopinį, šitą gabalėlį, mūsų 
atramos tašką vardu Lietuva; visi siūlai sueina į vieną 
tašką: karinės, diplomatinės misijos, automobilių veži-
mas ar rūkalų kontrabanda – visa tai atitenka Lietuvai.

Kaip matome, Beresnevičius bandė pateikti tam tik rą 
viziją, jis svajojo ir pasakojo mums apie imperiją. Šian-
dien, kai gyvename visiško politinio realizmo epochoje, 
sunku net įsivaizduoti, kad aukščiausiems valstybės 
pareigūnams būtų pasiūlyta ne spręsti aktualias prob-
lemas, o svajoti. Bet šis svajonės elementas yra labai 
svarbus. Beresnevičiaus tekstai veikia lengvai hipnoti-
zuojamai. Kai skaitai jo nepaprastai stiprius, poetiškai 
įtaigius aprašymus ar pasakojimus, tampi jų tikras da-
lyvis. Atsipeikėji, žinoma, ir pamatai, kad jau nebėra, 
kaip minėjau, imperijos idėjos ir didžiąja dalimi pamesta 
ir prarasta visa, kas buvo padaryta per aštuonerių metų 
Adamkaus laikotarpį, nors turbūt tai buvo vieninteliai 
dalykai, kurie leido Lietuvai įeiti į tik rą Europos kon-
tekstą. Italijoje knygyne paėmiau storą knygą, skirtą 
XXI amžiaus politikai. Ką gi ten randame? Lietuva pa-
minėta du kartus. Net nepasakyta, kad tokia šalis yra 
Europoje. Tik priminta, kad Lietuva tarpininkavo san-
tykiuose su Ukraina, o kitą kartą paminėta, kad Lietuva 
tarpininkavo Europos Sąjungos derybose su Lenkija. Tai 
toks labai mažas pėdsakas, kaip žvirblio kojos įspaudas 

rudeninėje dirvoje, bet vis dėlto tai yra įspaudas, o ne 
tuščia vieta. Tada pagalvoji, kad Beresnevičius gal kal-
bėjo kartais naivokai, bet mąstė ne naiviai. 

Platonas kadaise kūrė žodinę, t. y. dvasinę valstybę, 
gal jo pastangos buvo pavyzdys ir Beresnevičiui, su-
kūrusiam žodinę imperiją ar, kitaip sakant, imperijos 
mitą. Ir ta žodinė imperija galėtų būti, jei ne idėja Lietu-
vai, tai bent Lietuvos iššūkiu: kokį kelią mes renkamės, 
susidurdami su ja, ta žodine imperija? 	

monika mykolaitytė. Svajonės link. 2017. metro, lisabona. Fotografija
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mus, jų šeimas. Paprastai karo pradžioje nė viena pusė 
nėra pakankamai galinga, kad galėtų valdyti teritoriją 
bei užtikrinti savo ir savųjų saugumą. Skirtingai nuo 
kariuomenių, partizanų daliniai priklauso nuo geros 
valios vietos gyventojų, kurie teikia maistą ir įvairių 
reikmenų, nakvynę, renka informaciją, vykdo žvalgybą, 
patiria valymus, taip tapdami partizanus apsaugančiu 
pylimu. Be šitokios paramos partizanai pasmerkti pra-
laimėti, tad pirmasis jų uždavinys – užsitikrinti kaimo 
paramą, kad galėtų apsaugoti savo rėmėjus, bausti savo 
priešus, užkirsti kelią kolaboravimui. Kad ir kokios 
būtų pirminės gyventojų nuostatos, ilgainiui jie esti 
priversti bendradarbiauti su stipriąja puse. Miestie-
čiai paprastai nėra mažiau patriotiški už kaimiečius, 
bet jie greičiau susitaiko su okupacija (veiksmais, jei ir 
ne mintimis), nes neturi kitos išeities. Juo labiau viena 
pusė įsitvirtina, juo labiau ji sulaukia palaikymo, nes 
oponentui vis sunkiau imtis kontrpriemonių išdavi-
kams bausti. Jei negali išsaugoti savųjų, po kiek laiko 
jie nebebus savieji, nes taps represuoti arba įbauginti, 
susitaikę su likimu ir perėję į priešo pusę. 

Nuolat gresia išdavystės pavojus, tad stengiamasi su-
žinoti, kas priešas, kas draugas, kas neutralus. Pirmieji 
baudžiami, antrieji palaikomi, trečiųjų stengiamasi lai-
mėti simpatijas. Partizanai vieni negali nustatyti, kuris 
gyventojas kokiai kategorijai priklauso, šią svarbią in-
formaciją jie gali gauti tik iš rėmėjų, o tai dar viena prie-
žastis, kodėl šie turi būti saugomi. Šiuo atžvilgiu baudos 
taikymas yra ginkluoto asmens ir civilio informatoriaus 
bendradarbiavimo vaisius. Partizanai dažnai turi tiks-
lesnę informaciją negu valdžia. Kaimietis, kuris šnipi-
nėja valdžiai, veikiausia bus greičiau išaiškintas negu 
tasai, kuris dirba su partizanais2.

Smurtas turi savo logiką, jis nėra vienalytis, jo taiky-

Ginkluotas pasipriešinimas antrajai sovietų okupacijai 
tęsėsi nuo 1944 iki 1952 m., nors pavieniai partizanai ar 
jų būreliai ir išsilaikė ilgiau. Vyko atkaklus smulkaus 
ir vidutinio masto asimetrinis karas. Išskyrus pirmuo-
sius metus partizanai neturėjo stambesnių dalinių, tad 
nebuvo ir rimtesnių susirėmimų. Ant pirštų galima 
suskaičiuoti mūšius, kuriuose dalyvavo bent 150 kovo-
tojų. Nors, demonstruodami savo galią, partizanai už-
puldavo ir mažus miestelius, didžioji dalis jų antpuolių 
buvo smulkūs, nukreipti prieš vietos pareigūnus ir val-
džios rėmėjus. Tikslių duomenų dar nėra, bet aukų būta 
daug. Sovietų duomenys rodo, kad Lietuvos partizanai 
proporcingai dažniau negu Estijos, Latvijos ir Ukrainos 
naudojo smurtą prieš civilius gyventojus. Šiame straips-
nyje nesistengsiu nustatyti, kiek šis įspūdis atitinka 
tik rovę. Detaliai neanalizuosiu priežasčių, dėl kurių 
įvairių šalių partizanai rinkosi vienaip, o ne kitaip kovo-
ti su okupantu. Nesiaiškinsiu, ar partizanai, o ne stribai 
ar eiliniai banditai nužudė visus, kuriuos valdžia laiko 
partizanų aukomis. Tradiciškai civilių žudymas yra 
griežtai smerkiamas. Bet, kintant teisingo karo teorijos 
sampratai, abejojama visų civilių neliečiamumu, nau-
jai vertinami kovos būdai, kuriais gali pasikliauti par-
tizanai ir sukilėliai. Taigi trumpai apibūdinęs vidaus 
karų specifiką ir Lietuvos partizanų veikimą, mėginsiu 
dorovės požiūriu įvertinti kai kuriuos pasipriešinimo 
okupantui aspektus, nustatyti, ką partizanai galėjo ir 
ko negalėjo pulti, kurio pobūdžio baudžiamosios akcijos 
buvo leistinos, o kurio – doroviškai smerktinos. Ta pro-
ga prisimintina, kad kai kurie veiksmai, kurie praeity-
je buvo priimtini (pavyzdžiui, Hirošimos ar Drezdeno 
bombardavimas), dabar yra smerkiami, ir atvirkščiai. 

i. PartiZanŲ KaraS ir lietuvoS 
PartiZanŲ Kova

Vidaus karai, kaip pažymi jų tyrinėtojas JAV profe-
sorius Stathis N. Kalyvas, būna nuožmūs ir intymūs1. 
Nuožmūs, nes proporcingai daug aukų būna civiliai, net 
seneliai ir mažamečiai vaikai. Intymūs, nes „frontas“ 
nepraūžia, bet nusistovi čia, priešai gyvena greta vie-
ni kitų, kaimynai žudo ar išduoda kaimynus, pažįsta-

lietuvoS PartiZanŲ BaudžiamŲjŲ 
oPeraCijŲ doroviniai aSPeKtai

Kęstutis K. Girnius

fiLosofija

1 Stathis n. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War, Cambridge 
university Press, 2006; taip pat: Stathis n. Kalyvas, „Warafe in Civil 
Wars“, in: isabelle duyvesteyn and jan angstrom (eds.), Rethinking the 
Nature of War, abingdon: Frank Cass, p. 88–108. Savo knygoje Partiza-
nų kovos Lietuvoje (Chicago, 1987, p. 39–43) plačiau nagrinėju vidaus 
karų sąvoką, išskirdamas 12 rūšių vidaus karų. taigi sąvoka talpi.

2 Stathis n. Kalyvas, „the Paradox of terrorism in Civil War“, in: The 
Journal of Ethics, 2004, t. 8, p. 109. tai platus apibendrinimas, kurį rei-
kėtų patvirtinti. veikiausiai jis galioja su įvairiomis išimtimis.
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mas priklauso nuo sąlygų. Teritorijose, kurias tvirtai 
valdo viena ar kita pusė, vengiama smurto, nes jis ne-
reikalingas. Tiksliau tariant, smurtas nenaudojamas 
drausmei palaikyti, nors gali būti taikomas dėl kitų 
priežasčių, pavyzdžiui, demonstruoti savo galią, pa-
traukti užsienio dėmesį. Pasak Kalyvaso, nebūna daug 
smurto ir tose teritorijose, kur nedominuoja nė viena 
pusė. Negalima platesniu mastu tikslingai ar selekty-
viai taikyti smurto, kuris skirtas konkrečiam žmogui 
dėl specifinių priežasčių, nes trūksta tikslios informaci-
jos apie kolaborantus ar valdžios agentus. Neatrankus 
smurtas, kai žmonės tampa taikiniais dėl ankstesnių 
savo politinių įsitikinimų, klasės ar kitų savybių (pa-
vyzdžiui, dėl to, kad jie turtingesni ūkininkai) dažnai 
yra kontraproduktyvus, supykdo žmones, net paskatina 
palaikyti kitą pusę. Daugiausia smurtaujama ten, kur 
viena pusė turi aiškią, bet ne visišką persvarą, o opo-
nentas stiprėja, sulaukia vis daugiau paramos. Tada 
dominuojanti pusė pradeda taikytis į esamus ir poten-
cialius kolaborantus, juos neutralizuodama (baudžiant 
ar užmušant – nušautas informatorius nebeperduos ži-
nių). Siekiama išlaikyti kontrolę, įbauginti tuos, kurie 
svarsto pereiti į kitą pusę. Žudymų apimtis gali stul-
binti: skaičiuojama, kad 1965–1972 m. per savo Pheo-
nix programą amerikiečiai neutralizavo beveik 82 000 
įtariamų Vietkongo pareigūnų, informatorių ir rėmėjų, 
iš kurių iki 41 000 buvo nužudyta. Per 15 metų karo 
Vietkongas nužudė per 50 000 valdžios rėmėjų. 

Keletas kitų momentų didina partizanų karų nuož-
mumą. Pirma, partizanams išsilaikyti būtina dauge-
lio žmonių parama, bet pakanka vieno informatoriaus 
jiems išduoti. Kai esi aplinkoje, kurioje negali nedvi-
prasmiškai nustatyti, kas rėmėjas ir kas priešas, o išda-
vystės tikimybė – didelė, siekiama sukurti kuo sauges-
nę aplinką, tad racionalu bausti daugiau negu mažiau 
įtariamųjų, juolab kad bausmė pasižymi ir kitu priva-
lumu – gali atbaidyti svyruojančius. Antra, lengva „pri-
vatizuoti“ teisėsaugą, ją padaryti savo įrankiu ir priešo 
rykšte. Skundais galima suvedinėti sąskaitas, užtikrin-
ti, kad kaimynas ar priešas būtų suimtas ar ištremtas, 
pasiglemžti jo turtą. Trečia, įsisiūbuoja uždaras keršto 
ratas – kai nukenčia šeimos, keršijama šeimomis. 

Kai kuriais atžvilgiais įvykiai Lietuvoje dera su Kaly-
vaso teorija. 1945 m. būta mažiau smurto prieš civilius, 

nes partizanai turėjo kaimo palaikymą. Mažiau kola-
borantų, mažiau represijų. Išpuoliai pasiekė apogėjų 
1946–1947 m., kai sovietų valdžia pradėjo skverbtis į 
kaimus, verbuoti žmones, organizavo trėmimus. Rea-
guodami į iššūkį jų dominavimui, partizanai jautė po-
reikį neutralizuoti esamus ir menamus kolaborantus, 
taip apsaugodami savuosius. Gal dėl to buvo daug bau-
džiamųjų akcijų partizanų valdomoje Lazdijų apskrity-
je3. Leipalingio valsčiuje 1947 m. tik 2 iš 11 apylinkių 
turėjo pirmininkus. Valstybės saugumo ministras Je-
fimovas Maskvai rašė, jog „išeina, kad apskrityje, kur 
rinkimuose 95% balsavo už tarybų valdžią, mes galime 
remtis tik rusų kariuomene“, kad valsčiaus centrai buvo 
nedidelės kareivių ir stribų saugumo tvirtovės, iš kurių 
valsčiaus darbuotojai tik dieną su apsauga išvykdavo į 
tolesnes vietoves. Jefimovas pažymėjo, kad ir kitose vie-
tovėse „nuimti karinį garnizoną iš tokio valsčiaus centro 
reikštų likviduoti Sovietų valdžią valsčiuje“4. 1948 m. 
kito jėgų koreliacija kaimuose, išpuolių skaičius pradėjo 
slūgti, 1950 m. kaimas buvo susitaikęs su likimu, žudy-
mai tapo beprasmiais ir kontraproduktyviais. Ir parti-
zanų buvo gerokai mažiau.

Arvydas Anušauskas yra išspausdinęs sovietų duo-
menų apie partizanų slopinimą, kurie, nepaisant ne-
aiškumų ir nenuoseklumų, pateikia apytikrį pasiprieši-
nimo Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje vaizdą5. 
Lietuvos partizanai buvo aktyvūs – 1946 m. vykdė 
daugiau antpuolių nei ukrainiečiai, nors daugiau negu 
pusė jų, pasak sovietų duomenų, buvo prieš vietinius 
gyventojus, taigi baudžiamosios akcijos. Ukrainiečiai 
dažniau puldavo stribus ir kariuomenės dalinius. Akis 
rėžia duomenys apie civilių gyventojų aukas. Ukraino-
je esą nukauta – 1175, Latvijoje – 320, Estijoje – 200, 
o Lietuvoje 2262. Daug civilių žuvo ir 1947 m.: Lietuvo-
je vėl apie 2000, Ukrainoje – perpus mažiau. Po to civi-
lių žūčių gerokai sumažėjo6. 1948 m. žuvo 1291 civilis; 
1949 m. – 843; 1950 m. – 386. 1946 m. lietuvių partiza-
nų antpuoliai prieš civilius sudarė 57% visų antpuolių, 
1947 m. – 66%. Skaičiuojama, jog Ukrainos partizanai 
iš vis nukovė 30 000 žmonių, kurių apie trečdalį suda-
rė kareiviai, stribai, ginkluoti agentai. Pagal Mindau-
go Pociaus skaičiavimus, partizanai nukovė apie 2800 
represinių struktūrų narių – 530 saugumo ir vidaus 
reikalų darbuotojų, 1000 kariškių, 1300 stribų. Mirti-

3 tuose kraštuose tikrai ne visi nužudytieji buvo partizanų aukos, 
veikė ir tikri banditai, ir partizanais apsimetę mvd smogikai, būta ir 
įvairių pereinamųjų variantų; šiuo klausimu žr. juozas Prapiestis, „Puš-
čios slėpiniai, arba uždraustojo laiko beieškant [i–iii]“, in: Naujasis Ži-
dinys-Aidai, 2011, nr. 1–3. tekstai perspausdinti autoriaus rinktinėje 
Amalo uogos (vilnius: lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centras, 2016).

4 mindaugas Pocius, Kita Mėnulio Pusė: Lietuvos partizanų kova su 
kolaboravimu 1944–1953 metais, vilnius: lietuvos istorijos institutas, 
2009, p. 226–230. Pociaus darbas sulaukė nemažai kritikos, pvz., min-
gailė jurkutė, „lunarinės istorijos paradoksai“, in: Knygų aidai, 2009, 

nr. 5, p. 18–22; vladas terleckas, Priešinimasis Lietuvos nukryžiavi-
mui 1944–1953. Mitai ir tikrovė, vilnius: v. terleckas, 2017; vladas 
terleckas, „Sovietinės partizanų istorijos gaivinimas. Kova su stribais 
buvo partizanų klaida?“, in: Savastis.lt, p. 1–17. nors galima kritikuoti 
Pociaus išvadas ir prielaidas, jis pirmasis taip nuosekliai ir nuodugniai 
tyrė šį partizanų kovų aspektą.

5 arvydas anušauskas, „Ginkluotos kovos dėl Baltijos šalių ir vakarų 
ukrainos nepriklausomybės lyginamoji analizė“, in: Genocidas ir rezis-
tencija, 1997, nr. 2, p. 14–18.

6 čia pasikliauju Pociaus duomenimis (op. cit., p. 359).
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mi nubausta apie 2200 aktyvistų, beveik 9000 civilių7. 
Laimio Mikelevičiaus straipsnis apie Varėnos kraštą 
sudaro šiek tiek kitą vaizdą: 29,6% nužudytųjų sudarė 
karinių struktūrų ir saugumo darbuotojai bei pareigū-
nai, 20,9% – sovietinės administracijos darbuotojai ir 
tarnautojai, 6% – informatoriai, agentai ir aktyvistai8. 
Genocido ir rezistencijos tyrimų centro vykdomi plataus 
masto tyrimai nuodugniau apšvies šiuos klausimus, 
nors neaiškumų liks. Gaila, kad tyrimai nebuvo pradė-
ti tuoj po Neprik lausomybės atkūrimo, kai dar gyveno 
daug liudytojų. 

Skirtumai tarp pasipriešinimų akivaizdūs. Estijoje 
ir Latvijoje partizanų būta nedaug, nedaug ir civilių 
aukų. Ukrainoje pasipriešinimo apimtis didesnė, bet ir 
čia civilių aukų mažiau. Ne visiškai aišku, kodėl tokie 
skirtumai. Gal lietuviai tvirčiau tikėjo Vakarų inter-
vencija dėl ypatingesnio Lietuvos teisinio statuso, tad 
jiems labiau rūpėjo stabdyti sovietizaciją, o puldinėti 
karinius dalinius buvo beprasmiška. Ukrainos partiza-
nai turėjo kitą kovinę patirtį. Dar karo metu stambūs 
daliniai kovojo su sovietiniais ir lenkų partizanais, so-
vietų kariuomene. 

KęStutiS K. GirniuS

Net tokioje mažoje šalyje kaip Lietuva partizanai ko-
vojo skirtingai. Daug baudžiamųjų akcijų įvyko Laz-
dijų apskrityje, kur gana savarankiškai veikė Šarūno 
rinktinė. Tenai žuvo 567 civiliai; tarp jų net 86 vaikai ir 
paaugliai, nors visoje Lietuvoje nužudyta tik 300 nepil-
namečių. Kitokios taktikos buvo laikomasi kitose vieto-
vėse, net pietų Žemaitijoje, kur partizanai buvo stiprūs. 
Apskritai žemaičiai dažniau bausdavo pareigūnus, dzū-
kai – įtariamus civilius kolaborantus. Kodėl skirtingai 
elgtasi? Gal dėl to, kad Dzūkijoje partizanams siekiant 
išlaikyti savo galią, o sovietams bandant ją palaužti, 
gyventojai ne visada gebėjo atlaikyti didelį spaudimą 
remti vienus ar išduoti kitus. Kaip matyti iš išnašos len-
telės9, Dzūkijoje trėmimų būta daug ir anksti. Marijam-
polės apskrityje valdžios represijos buvo panašios apim-
ties, bet partizanai laikėsi santūriau. Kupiškio apskritis 
buvo būdingesnė Lietuvai. Norėtųsi žinoti, kiek bau-
džiamųjų operacijų buvo reakcija į valdžios smūgius, 
partizanų būrių sunaikinimus, rėmėjų ir ryšininkų areš-
tus, trėmimus, nors nebus lengva nustatyti koreliacijas 
tarp šių įvairių elementų, ypač vietose, kur partizanai 
rengdavo plataus masto baudžiamąsias operacijas. Ne 

???

monika mykolaitytė. iš serijos „naktį kulkom lijo…“ 2014. Fotografija

7 mindaugas Pocius, op. cit., p. 348.
8 laimis mikelevičius, „Partizanų baudžiamoji praktika varėnos kraš-

te (1944–1952 m.)“, in: Genocidas ir rezistencija, 2013, nr. 1, p. 71–97. 
Panašų tyrimą apie alytaus apskritį padarė rimantas Zagreckas, „lie-
tuvos partizanų baudžiamosios operacijos alytaus apskrityje 1944–
1952 m.“, in: Genocidas ir rezistencija, 2017, nr. 1, p. 43–62.

9 lentelėje nurodomas tremtųjų skaičius pagal metus ir apskritis.

  1945  1946  1947  1948
 alytaus 493  403  307  1354
 lazdijų 196  268  264  1785
 marijampolės  273  286  184  1335
 Kupiškio 576  182  835
eugenijus Grunskis, Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1941, 1945–

1953 metais, vilnius: lietuvos istorijos institutas, 1996, p. 206–207.
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tik struktūriniai elementai ir racionalūs apskaičiavi-
mai lėmė pasipriešinimo pobūdį. Nemenką vaidmenį 
turėdavo atskirų vadų savybės – girtavimas, kerštas, 
atsisakymas paklusti aukštesnių vadų nurodymams.

ii. teiSinGaS KaraS ir lietuvoS 
PartiZanŲ Kova

Ilgus metus valstybės ir tarptautinė visuomenė nei-
giamai vertindavo maištininkus bei sukilėlius, kuriuos 
dažnai tapatindavo su banditais. Šios neigiamos nuos-
tatos atsispindėjo ir tarptautinės teisės bei vyraujan-
čiose dorovės normose10. Karo taisyklės galiodavo tik 
tarpvalstybiniuose konfliktuose, maištininkai ir sukilė-
liai buvo laikomi esančiais už įstatymo ribų, baustinais 
kaip eiliniai nusikaltėliai. Reikšmingesnių pokyčių įvy-
ko tik 1977 m., kai buvo priimtas pirmasis papildomas 
protokolas prie Ženevos konvencijos, nurodęs, jog kai 
kuriais atvejais uniformų nedėvintys nereguliarūs ko-
votojai įgyja kareivių privilegijų ir teisių, kai jie kovoja 
„su kolonijine valdžia, svetimšalių okupacija ir rasis-
tiniais režimais, idant galėtų naudotis apsisprendimo 
teise“. Protokolą ratifikavo beveik visos pasaulio šalys. 
JAV ir kelios kitos valstybės atsisakė teigdamos, kad 
konvencija suteikia partizanams privilegijų, kurių ne-
turi eiliniai kariai. Šiomis dienomis partizanams, besi-
priešinantiems okupacijai ir siekiantiems nuversti ne-
teisėtą arba žiaurią valdžią, suteikiama teisė priešintis 
ginklu. Bet su reikšminga išlyga – sukilėliai turi paten-
kinti teisingo karo kriterijus. Jei maištininkai neturi 
teisingos priežasties, jie gali būti traktuojami kaip eili-
niai nusikaltėliai. Valdžios kariams suteikiamas kom-
batantų statusas, net jei jų šalis vykdo agresiją. 

Lietuvos partizanai atitiko ius ad bellum reikalavi-
mus. Jie kovojo dėl teisingos priežasties. Sovietų Są-
junga buvo agresorė ir okupantė, vykdė plataus masto 
represijas, kurios aukomis tapo ištisos šeimos. Galima 
stichiškai priešintis tokiam okupantui, griebtis ginklo, 
net jei legitimi valdžia neduoda įsakymo priešintis. Par-
tizanai tęsė įvairių pasipriešinimo organizacijų, kurios 
teisėtai atstovavo tautai per okupacijas, darbą11. Lie-
tuvos valstybingumas buvo nutrauktas 1940 m. birže-
lį, bet visuomenė netapo beforme, pasimetusia mase. 
Ji liko organizuota ir gana vieninga. Kad ir ką galvo-

tum apie Lietuvos laikinąją vyriausybę (esu linkęs apie 
ją galvoti gerai), didžioji tautos dalis neabejojo jos teise 
kalbėti Lietuvos vardu, vykdė jos nurodymus, palaikė 
pastangas atkurti valstybingumą. Policininkai ir kiti 
valdininkai pakluso raginimui grįžti į savo darbo vie-
tas, buvo atkurtas prieškarinis šalies administravimas 
tiek, kiek naciai leido. Laikinoji vyriausybė buvo grei-
tai išvaikyta. Naciai neleido jokiai kitai organizacijai 
viešai pretenduoti į Lietuvos valdymą. Bet valstybės 
griaučiai išliko. Nors žydai buvo naikinami su neregėtu 
žiaurumu, apskritai vokiečių okupacija buvo švelnes-
nė negu sovietų. Buvo mažiau šnipų bei saugumiečių, 
žmonės galėjo laisviau bendrauti, keliauti po šalį, leisti 
pogrindžio spaudą, kurti pasipriešinimo organizacijas. 
Lietuvos vardu kalbėjo pasyvios rezistencijos organiza-
cijos, ypač Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas 
(VLIKas), sutelkęs nepriklausomybės laikų politines 
partijas ir pogrindžio organizacijas12. Lietuviai paklus-
davo pogrindžio organizacijų ir spaudos nurodymams13, 
iš dalies todėl, kad jie buvo raginami elgtis taip, kaip jie 
buvo linkę elgtis. 1943 m. kovą lietuviai boikotavo Waf-
fen-SS dalinio kūrimą, kitų metų pavasarį pogrindžio 
raginami jie stojo į Vietinę Rinktinę, o tą patį rudenį ir 
žiemą – vengė stoti į Raudonąją Armiją. 1945 m. sovie-
tams sugrįžus žmonės buvo kviečiami pasirašyti pareiš-
kimą, dėkodami Josifui Stalinui už išvadavimą. Valdžia 
vylėsi surinkti 100 000 ar 200 000 parašų. Įvyko ma-
sinis, spontaniškas boikotas. Saugumiečių ataskaitoje 
Lavrentijui Berijai minimi atvejai, kai, suvarius žmo-
nes į salę ir užrakinus duris, jie iššokdavo pro langus, 
kad tik nereikėtų pasirašyti. Jie nenorėjo, kad Maskva 
aiškintų, jog žmonės džiaugsmingai sutiko grįžtančius 
bolševikus14. Lietuvių tautinis sąmoningumas buvo gi-
lesnis ir platesnis negu 1918 m.

Sovietų represinės struktūros buvo veiksmingesnės 
negu nacių, greitai išaiškindavo naujai sukurtas, tau-
tai vadovauti siekiančias organizacijas. Nebuvo reikš-
mingos pasyviosios rezistencijos, beveik nebūta pogrin-
džio spaudos, išskyrus vietinius partizanų leidinėlius. 
Nepaisant intensyvių pastangų susivienyti, partizanai 
sukūrė bendrą vadovybę tik pasipriešinimo saulėlydy-
je. Nebuvo priemonių net mažai tautos daliai pranešti 
apie 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovų Są-
jūdžio Tarybos posėdyje priimtą Deklaraciją. Daugelis 
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10 Savo knygoje The Just War: Force and Political Responsibility (new 
york, 1968, p. 435–436) žinomas protestantų teologas ir filosofas Paulis 
ramsey linkęs sukilėliams primesti pagrindinę atsakomybę už vidaus 
karų nuožmumą. Pasak ramsey, patys sukilėliai panaikina aiškią takos-
kyrą tarp kombatantų ir civilių. nes bet koks vyras ar moteris nuo 10 
metų gali bet kada tapti kovotoju, joks moralistas negali karinei vado-
vybe aiškinti, kad ji negali vykdyti veiksmingo kontrpuolimo, nepažeis-
dama diskriminavimo principo. Sukilėliai savo veiksmais esą praplėtė 
teisėtų taikinių ratą, taip pat ir priimtinos šalutinės žalos apimtį, taip 
atrišdami rankas valdžios pajėgoms.

11 atstovauti gali tik organizacija ir grupė, turinti aiškius siekius ir gy-
ventojų paramą, o ne pavieniai asmenys. Galima žavėtis robinu Hudu 

ar tadu Blinda, bet jie nebuvo partizanai ar sukilėliai.
12 vliKas susikompromitavo, kai, nepaisydami savo pažadų, jo vado-

vai pasitraukė į vakarus 1944 m.
13 žinomas istorikas alfredas j. rieberis straipsnyje apie pasiprieši-

nimą sovietų valdžiai 1941–1947 m. (tai, ką jis vadina pilietiniu karu 
Sovietų Sąjungoje), pabrėžia, kad lietuviai buvę sąmoningesni ir orga-
nizuotesni negu latviai ir estai (alfred j. rieber, „Civil Wars in the So-
viet union“, in: Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 
2003, nr. 1, p. 158). 

14 mindaugas Pocius, „vieningas lietuvių tautos atsakas j. Stalinui“, 
in: Genocidas ir rezistencija, 1998, nr. 3, p. 115–120.
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partizanų būrių veikė savarankiškai be didesnės apy-
gardos priežiūros. Atskirų partizanų būrių įtaka buvo 
ribota, beveik nulinė didesniuose miestuose. Partizanai 
niekada negavo formalaus mandato iš Lietuvos žmonių 
jiems atstovauti. Sovietų represijos sąlygomis apie tai 
net nebuvo galima svajoti. Bet pirmaisiais pokario me-
tais dauguma gyventojų neabejojo, kad partizanai ats-
tovavo tautos interesams ir siekiams. Kaip tik dėl šios 
priežasties ne vienas vyskupas atmetė sovietų valdžios 
raginimus ir spaudimą pasmerkti partizanus ir dėl to 
nukentėjo15. Išeivijos politikai bei diplomatai pripažino 
„krašto primatą“, – kad Lietuvos likimas sprendžiamas 
Lietuvoje, kad vadovaujantį statusą strateginiais ir tak-
tiniais klausimais turi krašte veikiančios rezistencijos 
organizacijos. Išeivijos politiniai veiksniai gali kalbėti 
pasipriešinimo vardu tik turėdami atitinkamus įgalioji-
mus. Atitolę nuo Lietuvos ir neturėdami pastovių ryšių 
su kraštu išeivijos veikėjai nesutarė, kurioms konkre-
čioms organizacijoms suteikti šį mandatą – ar partiza-
nams, ar platesnės apimties, partizanus aprėpiančioms, 
pasipriešinimo organizacijoms, kurios neegzistavo, bet 
kurias sovietų saugumas mėgino įpiršti16.

Vienintelę abejonę dėl pasipriešinimo teisingumo do-
rovės požiūriu kėlė sėkmės tikimybės sąlyga, pagal ku-
rią galima kariauti tik kai esama realios tikimybės, 
jog karas bus sėkmingas ir bus pasiekta pergalė. Karo 
sukeliamas blogis visada milžiniškas, gerokai didesnis 
negu numatomas. Jei iš anksto žinoma, kad karo tikslai 
nebus pasiekti, kad nebus sukurtas gėris, kuris galėtų 
persverti karo sukeltą žalą, karas negali būti teisingas. 
Nesant vilties laimėti, kariauti nevalia, nes gyvybės ir 
gėrybės bus aukojamos bergždžiai. Tai ypač galioja asi-
metriniams karams, per kuriuos nukenčia neproporcin-
gai daug civilių gyventojų. 

Sėkmės tikimybės principas yra patrauklus. Sunku 
jam nepritarti, bet sunku ir pritarti. Jei nevalia kariau-
ti, kai nėra pergalės vilties, tai šalis negali gintis, kai 
grasina kaimynas, kurio pergalė užtikrinta. Nepatrau-
kli ir nepageidaujama principo išvada – tik santyki-
nai galingoms valstybėms suteikiama teisė priešintis 
agresijai, mažos šalys turi nusileisti galingiems kaimy-
nams. Mes linkę vertinti, didžiuotis valstybėmis, ku-
rios didvyriškai stoja į beviltišką kovą, pavyzdžiui, kai 
1939–1940 m. Suomija atmetė Maskvos ultimatumą ir 
tris mėnesius atlaikė Raudonosios Armijos antpuolį. Pi-
lėnai, Montsegur, Varšuvos ir kitų žydų geto sukilimai 
įkvepia. Vertiname pavienių moterų ar vyrų priešinimą-

si prievartautojų ir žmogžudžių gaujai. Aiškinama, kad 
priešindamiesi šie žmonės nepralaimi, net jei ir žūsta, 
nes apgina savo garbę. O garbė ne mažiau svarbi ver-
tybė negu gyvybė. Bet individo ir valstybės padėtis ski-
riasi. Individui nepavykus apsiginti, jis bus užmuštas, 
bet kaimynai ir kiti nenukentės. Nutarimu kariauti ri-
zikuojama ne tik savo, bet ir daugelio, net tūkstančių 
žmonių ir vaikų gyvybe. Jei nepasiseka sulaikyti agre-
soriaus, tai žmonės paaukojami ne tik bergždžiai, jų net 
neatsiklausius, bet ir žinant, kad, jei neįvyks stebuklas, 
viskas baigsis blogai. Į sėkmės/nesėkmės skaičiavimus 
dažnai įtraukiami kiti faktoriai. Nepasiduodami bevil-
tiškomis sąlygomis galbūt atbaidome kitus potencialius 
agresorius, tuo tiek sugėdindami pasyviai besilaikiusią 
tarptautinę visuomenę, kad ji ryžtasi kitą kartą ginti 
auką (panašiai kaip Didžioji Britanija ir Prancūzija įsi-
pareigojo ginti Lenkiją po Čekijos prarijimo). Dar palie-
kame didvyriškumo pavyzdį, stipriname savigarbą, ska-
tiname bent pasyvų pasipriešinimą, įkvepiame ateities 
kartas. Negalima lengvai atmesti šių argumentų, bet 
esu linkęs laikyti juos ad hoc bandymais apeiti sėkmės 
tikimybės reikalavimą, ypač prisiminus, kiek žmonių 
žūsta per karus.

Esama ir kito pasipriešinimo paaiškinimo ir pateisi-
nimo. 1940 m. Lietuva nesipriešino, bet sovietų repre-
sijos buvo nuožmios, ilgainiui gal nukentėjo tiek pat 
žmonių, kiek būtų nukentėję, jei sovietai būtų buvę 
sutikti su ginklu. Nevalia priešintis, jei be reikalo bus 
aukojamos gyvybės ir turtas. Bet jei okupantas vis tiek 
masiškai represuos ir naikins žmones, tai nutardami 
nusileisti, neišsaugojame gyvybių, tad nėra pareigos 
nesipriešinti17. 1941 m. birželio trėmimai bei masinės 
žydų žudynės daugelį įtikino, kad nuolankumas ir pa-
syvumas neužtikrina saugumo. Per pirmąją sovietinę 
okupaciją teroras buvo savavališkas ir nenumatomas, 
nebuvo aišku, pagal kokius kriterijus žmonės pateko 
valdžios nemalonėn. Skirtingai nei 1940 m., 1944 m. 
daug lietuvių jau buvo „nusikaltę“ komunistams, tad 
represijos tikimybė buvo aukšta, o tikimybė sušvelninti 
Stalino rūstybę – minimali.

Partizanai neturėjo jokios tikimybės savo jėgomis iš-
kovoti pergalę. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje so-
vietų ginkluotose pajėgose tarnavo 10–13 milijonų ka-
rių, taigi keturis kartus daugiau, negu Lietuvoje buvo 
gyventojų. Sovietai turėjo daugiau šarvuočių, pabūklų 
ir lėktuvų negu partizanai – sunkiųjų kulkosvaidžių. 
Asimetriniuose karuose sukilėliai suprasdami, kad ne-
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15 Pašalinus ir suėmus daugumą vyskupų, nauji vyskupijų valdytojai 
1947 m. vasarą paskelbė sovietų norus atitinkančius pareiškimus, nors 
ir be didesnio entuziazmo (arūnas Streikus, Sovietų valdžios antibaž-
nytinė politika Lietuvoje (1944–1990), vilnius: lietuvos gyventojų ge-
nocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002, p. 96–106).

16 Krašto „primato“ teoriją trumpai nagrinėju straipsnyje „žmogus, 
kuris pavargo, netapęs herojumi“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1998, 

nr. 7–10, p. 411–424. 
17 šis argumentas grindžiamas prielaida, kad galima daryti šitokius 

skaičiavimus, ir kad abiem atvejais nukentėjusių skaičius bus panašus. 
Bet pasipriešinimas gali tiek supykdyti agresorių, kad jis ims labiau 
smurtauti. nors naciai prieš invaziją buvo sutelkę Einsatz grupes len-
kijos elitui naikinti, esama pagrindo manyti, kad lenkų pasipriešinimas 
paskatino nacius elgtis dar žiauriau.



31100 atkurtai lietuvai   /  1918–2018

įveiks valdžios pajėgų, siekia išvengti visiško sunaiki-
nimo, išsilaikyti, kol priešas pavargs ir nutars, kad vis-
kas per brangiai kainuoja. Sovietų Sąjungai partizanų 
slopinimo išlaidos buvo minimalios, Stalinas jokiomis 
aplinkybėmis neketino atsisakyti Lietuvos. Nors prie-
šas buvo nepalyginti galingesnis, partizanai vylėsi, kad 
jie nekovos vieni, tikėjo sulaukti Vakarų paramos18. 
Ta viltis dabar atrodo naivumo, politinės nuovokos sto-
kos viršūnė, bet pirmieji pokario metai buvo neramūs, 
įtampos smarkiai augo, krizė vijo krizę. 1946 m. Chur-
chillis prabilo apie geležinę uždangą, 1947 m. buvo pa-
skelbta Trumano doktrina, o 1948 m. Marshallo planas 
bei Berlyno blokada, 1949 m. įkurtas NATO, 1950 m. 
įsiplieskė Korėjos karas. Vakarų intervencijos lūkesčius 
dar palaikė Pirmojo pasaulinio karo patirtis, tikėjimas 
Atlanto chartijos pažadu, kad bus atstatytos visos iki 
karo egzistavusios suverenios valstybės, įsitikinimas, 
jog Vakarų šalys, realiai įvertinusios pasekmes, gink-
lu priešinsis Maskvos planams pasiglemžti visą Rytų 
Europą ir Baltijos šalis, panašiai kaip 1939 m. jos stojo 
ginti Lenkijos. Buvo siekiama išsilaikyti iki naujo karo 
pradžios, o jam prasidėjus – pasiekti pergalę19.

Apibendrinant galima tvirtinti, kad pasipriešinimo 
pradžioje partizanai kovojo už teisingą reikalą, atsto-
vavo tautai ir turėjo (tegul ir ne itin tvirtą) pagrindą ti-
kėtis Vakarų intervencijos, tad ilgainiui ir sėkmės. Jie 
atitiko dorovinius ir tarptautinės teisės reikalavimus 
priešintis sovietams.

iii. teiSinGo Karo teorija ir individo 
dorovine atSaKomyBe GrĮStaS 

revizioNizmas

Per pastarąjį dešimtmetį pradėta kritiškai vertinti 
tradicinę teisingo karo teoriją, abejojama daugeliu pa-
grindinių tezių. Didelės įtakos turėjo naujas požiūris į 
sąlygas ir aplinkybes, kuriomis galima nukreipti mirti-
ną jėgą į oponentą20. Iš naujo pradėta klausti, kaip ga-
lima pateisinti žudymą, bene aukščiausios vertybės – 
gyvybės – atėmimą ne tik kare, bet ir kasdieniame 
gyvenime, kai į tavo gyvybę kėsinasi užpuolikas? Kodėl 
besiginantysis turi teisę nužudyti užpuoliką savigynos 
situacijose, o ne priešingai? Teisė į gyvybę yra visuoti-
nė, ją turi ir agresorius, o konfrontacijos metu agreso-
rius ir auka kelia pavojų vienas kito gyvybei. Jei vien 
grėsmės kėlimas suteiktų teisę panaudoti potencialiai 
mirtiną jėgą, tai užpuolikas įgytų šią teisę, kai besigi-

nantis žmogus jį patį pastatytų į pavojų. Bet užpuolikas 
neturi šios teisės nei doroviniu, nei teisiniu požiūriu. 
Kodėl? Siūlomas toks paaiškinimas: savo savavališku 
neišprovokuotu išpuoliu agresorius nusižengia aukai, 
tad netenka teisės nebūti puolamas. Auka doroviškai 
nenusižengia agresoriui, tad išsaugo teisę gintis. 

Turiu teisę gyventi. Jei agresorius mane puola be jo-
kių pateisinančių aplinkybių, tai jis nusižengia prieš 
mane. Kadangi jis atsakingas už ataką, tai netenka 
teisės nebūti puolamas. Užpultasis šiuo atžvilgiu yra 
nekaltas, tad išsaugo šią teisę. Kadangi esu nekaltas ir 
turiu teisę visomis priemonėmis užsitikrinti savo gyvy-
bę, tai jis negali reikalauti, kad aš prieš jį nenaudočiau 
būtinos mirtinos jėgos. Kai besigindamas jį puolu, aš 
nenusidedu jam, nepažeidžiu jo teisės gyventi. Negali 
būti kitaip. Jei grėsmę agresoriui sukeliančios aukos 
pastangos apsiginti suteiktų agresoriui panašią teisę 
naudotis jėga, tada savo antpuoliu agresorius įgytų tei-
sę, kurios anksčiau neturėjo, būtent naudoti jėgą prieš 
jam nenusidėjusį žmogų, net jį nužudyti. 

Savigynos atveju galima pateisinti žmogus nužudymą 
tik tada, kai agresorius yra doroviškai, o ne tik mate-
rialiai atsakingas už grėsmę. Žmogus netampa galimo 
užpuolimo objektu vien dėl to, kad jis pastato kitus į 
pavojų. Žmogus gali būti puolamas (liable to attack) tik 
tada, kai jis yra atsakingas už neteisėtus arba nepatei-
sinamus veiksmus prieš kitą. Tai, kad žmogus gali būti 
puolamas, nereiškia, kad reikia jį pulti, – tiesiog tik 
puolimu nebūtų prieš jį nusižengiama. Individo dorovi-
ne atsakomybe grindžiama savigynos samprata yra tei-
singo karo teorijos revizionistų kertinis akmuo. Ši sam-
prata akivaizdžiai skiriasi nuo įprastinės, pasak kurios, 
kareiviams leidžiama žudyti priešo kareivius vien todėl, 
kad šie jiems kelia grėsmę, nepriklausomai nuo to, ar 
jie doroviškai atsakingi už padėtį. Pasak naujosios sam-
pratos, kareivis gali būti puolamas tik tuo atveju, jei jis 
atsakingas už neteisėtą ar nepateisinamą smurtą.

Individo dorovinės atsakomybės teorija meta iššūkį 
kelioms esminėms tradicinio teisingo karo teorijos te-
zėms. Viena jų – dorovinė kareivių lygybė, pagal kurią 
abiejų pusių kareiviai turi lygias teises vienas kitą pul-
ti, nesvarbu, ar jų šalis yra agresorė, ar auka. Pagal tra-
dicinę teoriją, nors kareiviai nėra atsakingi už karą, jie 
nėra nekalti technine prasme. Jie sukelia grėsmę prie-
šo kareiviams ir dėl to praranda teisę nebūti puolami. 
„Vien dėl to, kad jie kovoja, jie praranda teisę į gyvybę 
ir laisvę, ir praranda ją, nors, skirtingai nei valstybės 

lietuvoS PartiZanŲ BaudžiamŲjŲ oPeraCijŲ doroviniai aSPeKtai

18 šiuo atžvilgiu esama panašumų su sovietų partizanais ir prancū-
zų rezistentais. Sovietai siekė išsilaikyti, iki kol grįš raudonoji armija, 
prancūzai laukė sąjungininkų atvykimo. abiem atvejais išorės jėga tu-
rėjo laiduoti vien savo jėgomis nepasiekiamą sėkmę.

19 Karas žadėjo ne tik laisvę lietuvai, bet ir gyvybę partizanams, ga-
limybę išlikti gyviems. išgyvenimo viltis, niekam ne svetima, skatino 
ne tik optimizmą, bet ir saviapgaulę.

20 jeff mcmahan, david rodin, Seth lazar ir Cecile Fabre yra tarp įta-
kingiausių tradicinės teisingo karo teorijos kritikų. jų nuomonės dauge-
liu klausimų skiriasi, kartais aštriai, bet jie visi mano, kad tradicinę teo-
riją reikia radikaliai permąstyti. itin svarbūs veikalai yra: david rodin, 
War and Self-Defense, oxford university Press, 2002; jeff mcmahan, 
Killing in War, oxford university Press, 2009. teisės gintis analizė la-
biausiai remiasi rodinu (op. cit., p. 29–48).
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agresorės, jie nėra padarę jokio nusikaltimo.“21 Nors 
paprastas kareivis nėra atsakingas už sprendimus, dėl 
kurių kyla karas, jis atsakingas už savo veiksmus kovos 
metu. Jis turi teisę pulti priešo kareivius, bet turi gerb-
ti karo įstatymus. Svarbiausia, kad jis laikytųsi vienos 
kertinės ius in bello normos, diskriminavimo22, kuri nu-
rodo, kad galima pulti kareivius, nes jie ginkluoti ir su-
kelia grėsmę, o dar svarbiau, kad negalima pulti civilių 
gyventojų, nes, būdami beginkliai, jie nekelia grėsmės23. 
Gerokai supaprastinant, tradicinė teisingo karo teorija 
tvirtina, kad kareivis įgyja teisę žudyti priešo karius, 
įsipareigodamas nepulti nekombatantų, taigi civilių.

Nors ir patraukli, dorovinės kareivių lygybės tezė veda 
prie nepriimtinų išvadų. Užpuldama kitą šalį, agreso-
riaus valstybė savo kareiviams suteikia teisę žudyti be-
siginančios šalies karius, – teisę, kurios jie neturėjo, kol 
jų šalis nepradėjo savo agresijos. Rusija įsiveržia į Lietu-
vą. Prieš invaziją rusų karys neturi teisės žudyti lietuvių 
kareivių, tačiau, prasidėjus antpuoliui, jis įgyja šią tei-
sę, jis nebus baudžiamas, jei per mūšį nužudys ir šimtą 
lietuvių karių. Hitlerio agresijos dėka nacių kariai gavo 
teisę pulti ir žudyti lenkų kareivius. Neteisingas išpuolis 
dar leidžia agresoriui priešo civilių gyventojų aukas kaip 
šalutinę žalą (collateral damage), kol nepažeidžiamos 
proporcingumo normos. Pagal tradicinę teoriją, tarp-
tautinės teisės ir ius in bellum pažeidimai suteikia už-
puoliko kariams naujų galių. Esama ir kito paradokso, 
nes, pagal tradicinę teoriją, karas tuo pat metu gali būti 
ir teisingas, ir neteisingas. Tarkime, per karą neteisios 
pusės kombatantai (kariai, kurių valdžia pažeidė ius ad 
bellum kriterijus ir pradėjo karą be teisingos priežasties) 
nuosekliai gerbia ius in bello normas. Tokiu atveju, pra-
dėdamas karą, agresorius nusikalsta, tačiau kiekvienas 
jo ginkluotųjų pajėgų veiksmas, kurių visuma sudaro 
agresyvų karą, yra teisingas24.

Individo dorovinės atsakomybės samprata verčia 
skeptiškai vertinti ir kitus tradicinės teorijos momen-
tus. Ius ad bellum ir ius in bello yra laikomi tarpusavy-
je nepriklausomomis ta prasme, kad karių ius in bello 
teisės nepriklauso nuo to, ar jų šalis yra agresorė, ar 
auka, ar jie kovoja turėdami teisingą priežastį, ar be 
jos. Abiejų kariaujančių pusių kareiviai esą turi tas pa-
čias teises ir pareigas. Bet jei teisę pulti ir gintis lemia 
veikėjo dorovinis statusas, jei šios teisės netenka tie, 
kurių veiksmai yra nepateisinami doroviniu požiūriu, 
tai atsiranda takoskyra tarp neteisingų ir teisingų kom-

batantų, būtent tų, kurie nėra pažeidę ius ad bellum ir 
kovoja už teisingą reikalą. Ius ad bellum ir ius in bello 
nėra nepriklausomi, jei nuo jo šalies veiksmų (ar ji puo-
la, ar tik ginasi) priklauso, kaip kareivis gali kovoti, ar 
išvis gali kovoti. 

Šiuo klausimu reikia skirti du aspektus, nepriklauso-
mumą ir simetriją. Nepriklausomumo tezė tvirtina, kad 
šalies ad bellum statusas nepaveikia jos karių in bello 
teisių ir pareigų. Simetrijos tezė nurodo, kad teisingi ir 
neteisingi kombatantai turi tas pačias teises kovoti. Šios 
dvi tezės nėra logiškai susietos. Tradicinė teorija palaiko 
abi tezes: ius ad bellum ir ius in bello yra nepriklauso-
mi; abi kariaujančios pusės turi tas pačias, simetriškas 
teises. Galima neigti priklausomumą, bet suteikti lygias 
teises abiem pusėms, manant, kad asimetrinių teisių su-
teikimas sukeltų gerokai daugiau aukų. Kartais siūloma 
sugriežtinti ius in bello reikalavimus, kartais sušvelnin-
ti. Prie nepriklausomumo temos sugrįšiu.

Pagal individualią dorovinės atsakomybės sampratą, 
jėgos naudojimas savigynai yra pateisinamas tik kaip 
būtinas ir proporcingas atsakas į neteisėtą grėsmę. Mir-
tinos jėgos gali griebtis tik tie, kurie savo veiksmais 
nėra netekę teisės nebūti puolamiems. Gatvėje užpultas 
žmogus, o ne jo užpuolikas, gali gintis. Jei banditų gauja 
įsiveržia į mano būstą, grasindama man ir šeimai, man 
leistina gintis, pasitelkiant visas įmanomas priemones. 
Banditai tos teisės neturi, teismas neišteisins jų, jei jie 
nurodytų, kad nepasidaviau, bet priešinausi. Tas pats 
galioja ir kare. Doroviniu požiūriu agresoriaus kareiviai 
niekuo nesiskiria nuo banditų gaujos narių – jie turi 
tiek pat teisių, tiksliau tariant, nei vieni, nei kiti neturi 
teisės naudoti smurto prieš savo taikinį. Kartais šiam 
teiginiui prieštaraujama nurodant, jog kareiviai vykdo 
valstybės vadovų nurodymus, o ne banditų vadeivos 
įsakymus. Tačiau ne vienas valstybės galva – Hitleris, 
Stalinas, Mao Dzedongas – elgėsi nuožmiau negu gau-
jų vadeivos. Įsakymų turinys, o ne jų davėjai lemia jų 
teisingumą. Valstybės vadovo ar parlamento nutarimas 
paskelbti karą savaime nesuteikia jam legitimumo, ne-
padaro jo teisingu. Jei nėra teisingos priežasties, karas 
lieka neteisingas, net jei jį paskelbiant laikomasi visų 
agresoriaus šalyje galiojančių teisės normų.

Teisingą karą kariaujančių karių padėtis yra panaši 
į teisėtai savo pareigas vykdančio policijos pareigūno, 
kuris gali imtis priemonių neutralizuoti į jo ar į kitų 
žmonių gyvybes besikėsinantį nusikaltėlį. Šie kareiviai 
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21 michael Walzer, Just and Unjust Wars, new york: Basic Books, 
1977, p. 136. ši klasikine laikoma Walzerio knyga atnaujino susidomė-
jimą teisingo karo teorija, daugiau negu 30 metų nubrėžė filosofinių 
svarstymų rėmus. tradicinį požiūrį taip pat pristato William v. o’Brien, 
The Conduct of Just and Limited War, new york: Praeger, 1981.

22 tradiciškai teisingo karo teorija yra suskirstyta į dvi dalis: ius ad 
bellum, kuri nustato, kokiomis aplinkybėmis galima kariauti, kada gali-
me griebtis ginklo, ir ius in bello, kuri nurodo, kokie kariniai veiksmai 
yra leistini, taigi kaip galime kariauti.

23 diskriminavimo principas draudžia pulti ne tik civilius, bet ir ne-
karinius objektus bei civilių turtą. tačiau jis netvirtina, kad civiliai gy-
ventojai niekada neturėtų nukentėti arba kad jų nužudymas visada ir 
visomis aplinkybėmis smerktinas. jų mirties negalima siekti nei tiesiog, 
nei kaip priemonės kitam tikslui, tačiau jų mirtis gali būti neišvengia-
mas ir numatomas kitų veiksmų padarinys, teisėto antpuolio netiesio-
ginė žala.

24 david rodin, op. cit., p. 167.
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išsaugo savo teisę būti nepuolamiems, o agresoriaus 
kareiviai, kaip ir nusikaltėliai, tos teisės neturi, tad ne-
valia jiems pulti teisėtą priežastį ginančius kareivius. 
Skirtingas teisingų ir neteisingų kareivių statusas turi 
rimtų pasekmių. Neteisingas kombatantas pažeidžia 
abi pagrindines ius in bello normas: diskriminaciją, kuri 
paprastai laikoma draudimu pulti civilius gyventojus, 
ir proporcingumą, kuris reikalauja, kad karas ir atskiri 
kariniai veiksmai sukeltų pakankamai daug gėrio, kad 
jie atsvertų karo sukeliamą žalą. Nėra karų be aukų 
ir materialinės žalos; jei jų nebūtų, nebūtų ir karo. Jei 
karo tikslas yra piktybinis arba net neutralus, jis nesu-
kelia jokio gėrio, kuriuo būtų galima atsverti sukeltą 
žalą. Neteisingų kombatantų laimėjimai – grobis, vals-
tybės teritorijos padidinimas, išaugęs prestižas – neat-
sveria karo nuostolių, o juos tik didina, nes agresoriaus 
laimėjimai yra blogis. Nepateisintume Sadamo Huseino 
agresijos prieš Kuveitą, net jei jis būtų išdalijęs pagrob-
tą turtą ir naftą irakiečiams, taip pakeldamas jų mate-
rialinę gerovę.

Jei taikiniai gali būti tik tie, kurie yra atsakingi už 
nepateisinamas grėsmes, tai diskriminavimas apsaugo 
teisingus kombatantus, jie negali būti puolami. Esama 
ir kitos reikšmingesnės pasekmės. Jei galima taikyti 
mirtiną jėgą prieš tuos, kurie atsakingi už neteisėtą 
grėsmę, tai imuniteto netenka tie civiliai, kurie yra do-
roviškai atsakingi už neteisėtą karą, ženkliai prisideda 
prie jo paskelbimo ir vykdymo. Ne eiliniai kareiviai, net 

ne generolai, o politikai ir valdininkai pradeda karus. 
Praeityje už tai jie nebūdavo baudžiami. Padėčiai paki-
tus po Antrojo pasaulinio karo ir Niurnbergo tribunolo, 
šalies vadovai kartais traukiami baudžiamojon atsa-
komybėn. Net dabar jie nėra puolami per karą, propa-
gandininkai ir kiti karo kurstytojai irgi lieka nepaliesti. 
Civilių kurstytojų neliečiamumą lemia keli faktoriai. 
Nors jie prisideda prie karo kurstymo, dažnai jų įnašas 
nėra toks didelis, kad būtų leistina prieš juos nukreipti 
mirtiną jėgą, veikiau jiems tinka įkalinimas ar pinigi-
nė bauda. Net jei jų atsakomybė būtų didelė, jie gyvena 
tarp civilių, miestuose, paprastai toli nuo fronto. Juos 
puolant, šalutinės žalos apimtis, ko gero, pažeistų pro-
porcingumą, paverstų antpuolį nepateisinamu. Esama 
ir pragmatinio apskaičiavimo. Jei viena pusė siektų 
bausti civilius kurstytojus, tai kita pusė darytų tą patį, 
tad abi pusės turi pagrindo susitvardyti. Vis dėlto ati-
tinkamomis aplinkybėmis kai kurie civiliai gali būti tai-
kiniai ir nepažeidžiant diskriminacijos reikalavimo. 

Individuali dorovinės atsakomybės samprata turi pri-
valumų. Ji įtikinimai paaiškina individo savigynos tei-
ses. Sunku įtikinimai paaiškinti, kodėl kare paprasti 
kareiviai, ypač šauktiniai, netenka savo teisės nebūti 
žudomiems, kodėl Hitlerio ir Huseino kariaunos įgijo 
teisę žudyti savo niekuo nenusidėjusius priešininkus. 
Antra vertus, mes nemanome, kad paprastas kareivis, 
kurio šalis neteisėtai pradėjo karą, yra nusikaltėlis, 
net jei jis nužudo teisingus kombatantus. Jei kareivių 
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dorovinės lygybės teorija būtų akivaizdžiai klaidinga, ji 
tiek ilgai nebūtų buvusi laikoma savaime suprantama 
ir nebebūtų kertinis tarptautinės karo teisės principas. 
Vieni kritikai nurodo, kad Jeffas McMahanas ir Davi-
das Rodinas savo argumentais teikia perdėm glaudžią 
civilių gyvenimo ir karo analogiją, kariams nepagrįs-
tai taiko taisykles ir normas, kurios galioja piliečiams 
taikos sąlygomis. Michaelo Walzerio teigimu, McMa-
hanas siekia tiksliai nubrėžti atsakomybę karo metu. 
„Bet, mano nuomone, jis iš tiesų atsargiai ir tiksliai api-
būdina atsakomybę kare, jei karas būtų taikos sąlygų 
užsiėmimas“25. Antri nurodo, kad revizionistai tiesiog 
daro prielaidą, jog savigynos kriterijai gali būti taiko-
mi karui, užuot argumentais įrodę sutapatinimą grin-
džiančius panašumus26. Treti mano, kad net jei individo 
dorovinės atsakomybės teorija būtų teisinga, jos nebū-
tų galima įgyvendinti kare. Kareiviams reikia aiškių, 
nedviprasmiškų, lengvai įsimintinų ir taikomų taisy-
klių, pavyzdžiui, kad nevalia pulti civilių27. Revizionis-
tų įžvalgomis grindžiamos karo taisyklės yra neįgyven-
dinamos, eiliniai kareiviai jų nesilaikytų karų miglose. 
Moderniomis karo sąlygomis, kai priešas dažnai nema-
tomas, kareiviui neprieinama ta informacija, be kurios 
jis negali nustatyti priešininko atsakomybės. 

iv. lietuvoS PartiZanŲ taiKytŲ 
BauSmiŲ (ne)PaGrĮStumaS

Jei teisingą reikalą ginantys partizanai turi teisę prie-
šintis ir jei ne visi uniformų nedėvintys asmenys laikyti-
ni civiliais, prieš kuriuos nevalia nukreipti mirtiną jėgą, 
tai kokiomis priemonėmis Lietuvos partizanai galėjo 
pasikliauti, kovodami su okupacija, kurie baudžiamieji 
veiksmai buvo leistini ir kurie ne? 

Gynyba nuo agresijos yra teisingos priežasties pa-
radigma. Jei apskritai galima gintis, tai tada, kai esi 
neteisėtai puolamas. Jei priešintis agresijai ne tik lei-
džiamas, bet ir, doroviniu požiūriu, dažnai yra tinka-
miausias atsakas28, tai galingiesiems ir silpniesiems 
turi būti sudaromos sąlygos apsiginti. Svarbu sudaryti 
sąlygas silpnesnei pusei, nes ji veikiausiai bus agresi-

jos auka. Juk paprastai nepuoli, kai esi silpnesnis, o kai 
priešiniesi agresijai, tai gini teisingą reikalą. Beveik 
be išimčių partizanų pajėgos yra silpnesnės ir negali 
stoti į atvirą kovą su valdžia, nerizikuodamos patir-
ti triuškinančio pralaimėjimo, ypač jei abiem pusėms 
suteikiamos identiškos ius in bello teisės. Jei galingas 
agresorius ir silpna jo auka turi laikytis tų pačių normų, 
tai agresorius gali lengvai įgyvendinti savo neteisingus 
tikslus, o auka netenka galimybės ginti teisingą prie-
žastį. Teisingo karo teorija taptų bereikšme ir neadek-
vačia, jei nesuteiktų teisingai pusei realių galimybių 
gintis. Teisingi kombatantai turi įgyti teisę ne tik tie-
siog kovoti, bet ir kovoti taip, kad turėtų šiokį tokį šansą 
išlikti. Teisė gintis neturi tapti teise į savižudybę. Juk 
agresorius nepaisys normų, kurios radikaliai apribotų 
jo dalinių veiksmų laisvę. Kadangi galingieji nesuriš 
sau rankų, tai reikia atrišti silpnesniųjų rankas. Tačiau 
poreikis atsižvelgti į ypatingą partizanų padėtį nereiš-
kia, kad jiems viskas leistina. Pagrindinės ius in bello 
normos galioja, tik joms suteikiamas kitas atspalvis, kai 
tai pateisinama. Reikalavimą suteikti sukilėliams šan-
są laimėti reikia suprasti kaip reikalavimą pašvelninti 
taisykles, kurios šiaip užtikrina, kad jie pralaimės. 

Ženevos konvencija yra žingsnis šia linkme. Sukilė-
liams leidžiama nedėvėti uniformų, leidžiama jiems 
slapstytis tarp civilių, jie turi būti traktuojami kaip karo 
belaisviai, kai yra sulaikomi ir nuginkluojami. Tarptau-
tinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK) ragina su-
kilėlius palaikantiems civiliams suteikti tą pačią apsau-
gą nuo puolimo, kurią turi valdžios civiliai, būtent, kad 
nevalia jų pulti, kai jie teikia finansines ir kitas paslau-
gas, platina spaudą, net kai stato ir taiso kelius bei kitus 
infrastruktūros objektus29. Siekiama pakeisti tradicines 
normas, kurios vienašališkai suteikdavo valdžios pajė-
goms ir rėmėjams teisių, kurių negaudavo okupantams 
ar kolonistams besipriešinantys sukilėliai30.

 Apskritai ius in bello normas galima dviem būdais 
patikslinti ar pakeisti. Galima švelninti jas silpnes-
niems teisingiems kombatantams arba griežtinti stip-
riems neteisingiems kombatantams, bet abiem atvejais 
negalima atsisakyti kertinių teisingo karo principų. 

KęStutiS K. GirniuS

25 michael Walzer, „reponse to mcmahan’s Paper“, in: Philosophia, 
2006, t. 34, p. 43.

26 Henry Shue, „do We need a morality of War“, in: david rodin 
and Henry Shue, Just and Unjust Warriors: The Moral and Legal Status 
of Soldiers, oxford university Press, 2008, p. 86–111.

27 jeremy Waldron, „justifying targeted Killing with a neutral Princip-
le“, in: Claire Finkelstein, jens david ohlin and andrew altman (eds.), 
Targeted Killings: Law and Morality in an Assymetrical World, oxford 
university Press, 2012, p. 112 –131, ypač p. 127.

28 Walzeris mano, kad doroviniu požiūriu visada leidžiama priešintis 
agresijai, kad daugeliu atvejų pasipriešinimas yra tinkamiausias atsakas, 
o priešinimasis yra privalomas, kai kovojama su blogiu ar genocidiniu 
režimu (michael Walzer, op. cit., p. 51–69).

29 nils melzer, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Parti-
cipation in Hostilities under International Humanitarian Law, Geneva: 

international Committee of the red Cross, 2009, p. 51–52. abejoju, ar 
Komiteto pasiūlymai sulauks platesnio pritarimo, nes dauguma šalių 
mano, kad galima be didesnių išlygų pulti tuos, kurie stato tiltus, tiesia 
kelius netoli fronto. šitokiais darbais užsiėmę žmonės gali būti tiesiogi-
niai taikiniai, jų mirtis, skirtingai negu, tarkime, netoliese esančių kai-
miečių, nėra netiesioginė žala.

30 dvi neseniai išleistos knygos nagrinėja partizanų pasipriešinimą 
dorovės požiūriu: michael Gross, The Ethics of Insurgency: A Criti-
cal Guide to Just Guerilla Warfare, Cambridge university Press, 2015; 
Christopher j. Finlay, Terrorism and the Right to Resist: A Theory of 
Just Revolutionary War, Cambridge university Press, 2015. abi kny-
gas iš tradicinės perspektyvos kritikuoja james turner johnson, „the 
ethics of insurgency“, in: Ethics & International Affairs, 2017, t. 31 (3), 
p. 367–381.
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Ne viskas leistina, siekiant suteikti teisingai pusei di-
desnę tikimybę veiksmingiau kovoti. Antai neleidžiama 
žudyti karo belaisvių, mažamečių vaikų, nekaltų ir ne-
atsakingų civilių, net jei kai kuriomis aplinkybėmis tai 
būtų naudinga. Esama įvairiausių pasiūlymų. Filosofas 
Michaelis Grossas ragina sukilėliams ir nereguliarių 
dalinių kovotojams sušvelninti ius in bello kriterijus, 
kad jie galėtų veiksmingiau gintis31. Jo pasiūlymai pa-
sikliauja TRKK rekomendacijomis. Sukilėliai gali ne-
dėvėti uniformų, slapstytis tarp civilių gyventojų, net 
juos panaudoti kaip skydus. Valdžios kariai turi dėvėti 
uniformas ir atvirai nešioti ginklus. Bet jiems leidžia-
ma sukelti daugiau netiesioginės žalos negu įprastame 
kare, nes nestandartinė partizanų taktika apsunkina 
pastangas atskirti civilius nuo kombatantų.

Rodinas priešinasi normų atpalaidavimui. Toks žings-
nis esą paverstų karą dar žiauresniu, nes abiejų pusių 
kariai, įsitikinę, kad jų šalis kovoja dėl teisingos prie-
žasties, manys turintys teisę griebtis teisingai pusei 
skiriamų lengvatų. Žūtų daugiau kareivių ir civilių, jei 
kareiviai galėtų taikyti ligi šiol draudžiamas priemones 
arba pulti ligi šiol neliečiamus taikinius. Kareiviams 
padidėtų ir dorovinė grėsmė, nes ūgteltų tikimybė, kad 
jie nusižengtų prieš teisingus kombatantus, jiems tai-
kydami priemones, kurias galima nukreipti tik prieš 
neteisingus kombatantus.

Dėl šių ir kitų priežasčių Rodinas mano, jog stipres-
nės valstybės, kovojančios su radikaliai silpnesniais 
priešininkais, turi kovoti atsargiau ir laikytis griežtes-
nių in bello normų32. Jo nuomone, galingesnės valsty-
bės neturėtų pulti „dvejopos paskirties“ objektų (tokių, 
kurie tarnauja kariniams tikslams, bet ir atlieka svar-
bias civilines funkcijas, pavyzdžiui, elektrines ir elek-
tros tinklus, vandens įrengimus); prieš puldamos turi 
kuo tiksliau nustatyti, ar atakos tikslas yra teisėtas, 
bei imtis išskirtinai griežtų priemonių laiduojant, kad 
civiliai, civiliniai objektai ir gyvenamoji aplinka kuo 
mažiau nukentėtų. Rodino siūlomi apribojimai, antai 
nepulti dvejopos paskirties objektų, būtų reikšmingi tik 
tokiu atveju, jei silpnoji pusė yra pakankamai galinga, 
kad valdytų tokius objektus. Svarbiau tai, kad Rodinui 
nepasiseka įtikinamai įrodyti, kodėl stipresnioji pusė 
sutiktų save šitaip varžyti. Ir kol stiprioji pusė neprita-
ria apribojimams, teisingos pusės galimybės apsiginti 
nedidėja. Galingos valstybės nėra linkusios riboti savo 

karių veikimo laisvės. Antai JAV nepasirašo kasetines 
bombas ar minas draudžiančių sutarčių. 

Individuali dorovinės atsakomybės samprata skatina 
permąstyti diskriminavimo principą ir civilio sąvoką. 
Kaip minėta, tradiciškai žmonės buvo arba kariai, arba 
civiliai, kariai dėvėjo uniformas ir buvo teisėti taikiniai, 
neuniformuoti civiliai negalėjo būti tiesiogiai puolami. 
Šis tiesmukas karių/civilių skyrimas neatspindi indivi-
do vaidmens pradedant ar palaikant konfliktą. Unifor-
ma nelemia asmens atsakomybės už smurtą. Daugelis 
kareivių nėra politiškai aktyvūs, neturi politinės įtakos, 
neprisideda prie nutarimų pradėti karą. Tik mažas pro-
centas kareivių dalyvauja karo veiksmuose ir tiesiog 
puola priešą, daugelis nekelia jam tiesioginės grėsmės, 
nes nešaudo į priešą, net kai šis į juos šaudo33. Tokie ka-
riai yra panašūs į civilius, beveik pasyvūs karo stebėto-
jai. Jei galima vieniems taikyti mirtiną jėgą, tai galima 
ir kitiems. Antra vertus, kai kurie civiliai atlieka reikš-
mingą vaidmenį kare ar pasipriešinime, savo veiks-
mais sukeldami didesnį pavojų priešams negu daugelis 
karių. Neabejotina jų dorovinė atsakomybė, jei jie są-
moningai ir entuziastingai lemia ir palaiko savo šalies 
politiką, skirtingai nuo apolitiškų karių, kurie klusniai 
vykdo įsakymus34. Siekdami nušviesti civilių vaidmenį, 
filosofai sugalvojo „nekalto agresoriaus“ pavyzdį. Toks 
agresorius yra užprogramuotas (jis nebeturi valios, tad 
ir „nekaltas“) pulti ir nužudyti žmogų. Jeigu numato-
ma auka gali išsaugoti savo gyvybę, nukreipdama ugnį 
į tiesioginę grėsmę sukeliantį užprogramuotą puoliką 
arba į jo programuotoją, tai plačiai manoma, jog tinka-
mesnis taikinys būtų programuotojas, kuris yra atsa-
kingas už puolimą, nors jame ir nedalyvauja. Tai rodo, 
jog svarbesnis faktorius nustatant, ar žmogus gali būti 
puolamas (liable to attack), yra ne jo statusas (unifor-
ma), bet įnašas sukeliant ir palaikant smurtą. 

Tarkime, kad galima imtis priemonių prieš tuos, ku-
rie atsakingi už sukeliamą pavojų. Ypatingomis aplin-
kybėmis atsakomybė gali būti priskiriama žmogui, ku-
ris nėra nieko pikto padaręs. Štai vienas McMahano 
pavyzdys. Vairuotojas labai nuosekliai prižiūri savo 
automobilį, kas tris mėnesius tikrina jo techninę būklę 
ir itin atsargiai vairuoja. Tačiau vieną dieną jam lėtai 
vairuojant automobilis tampa nebevaldomas ir pasuka 
tiesiai į šaligatviu einančią pėsčiąją, kuri negali pasi-
traukti ir išvengti mirtino smūgio. Jei pėsčioji turėtų 
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31 michael Gross, Moral Dilemmas of Modern War: Torture, Assas-
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32 david rodin, „the ethics of asymmetric War“, in: richard Sorabji 
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mus turi vykdyti ne tik civiliai, bet ir kareiviai bei generolai.
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ginklą, kuriuo galėtų nušauti vairuotoją ir taip išlikti 
gyva, ji galėtų juo pasinaudoti. Nors vairuotojas laikėsi 
visų taisyklių, važiuodamas automobiliu jis rizikavo to-
kiu incidentu, tad turi prisiimti atsakomybę, nes pėsčio-
ji yra visiškai nekalta. Jei kas nors turi žūti, tai jis. 

Vairuotojo atvejis yra ypatingas. Pėsčioji gali nušauti 
vairuotoją, nes tai vienintelis būdas jos gyvybei išsau-
goti, ir ji visiškai nekalta. Sprendimas būtų kitas, jei, 
tarkime, ji ėjo ne šaligatviu, o gatve, taip pažeisdama 
eismo taisykles. Vargu ar ji galėtų šauti į vairuotoją, jei 
žinotų, kad jis jos neužmuš, bet tik kliudys ir sulaužys 
koją. Gyvenime retai niekuo neprasikaltęs žmogus ne-
tenka teisės į gyvybę. Paprastai netenkama tos teisės 
tik kai sąmoningai grasinama mirtina jėga. Lengvesni 
nusikaltimai ar nusižengimai baudžiami švelnesnėmis 
bausmėmis. 

Kokias bausmes gali taikyti partizanai, kam ir ko-
kiomis aplinkybėmis? Partizanai ne tik kovojo su oku-
panto pajėgomis, bet ir siekė sustabdyti sovietizaciją, 
užkirsti kelią sovietinių institucijų įsitvirtinimui, riboti 
valdžios ir partijos galią, palaikyti savuosius, bausti už 
represijas atsakingus pareigūnus ir kitus kolaboran-
tus, atgrasyti potencialius valdžios rėmėjus, palaikyti 
gyventojų patriotizmą ir pasipriešinimo dvasią. Raudo-
narmiečiai, stribai, saugumiečiai buvo neteisėtą okupa-
ciją įtvirtinantys neteisingi kombatantai. Buvo galima 
juos pulti ir nukauti kaip ginkluotus, grėsmingus priešo 
karius. Kitus su jėgos struktūromis susijusius tarnauto-

jus, kaip antai prokurorus, irgi galime laikyti aktyviais 
kovotojais. Jie dalyvavo partizanų ir pasyvių rezistentų 
slopinime, išaiškino ir baudė žmones, kurie priešinosi 
okupacijai, padėjo sudaryti tremiamųjų sąrašus, įtrauk-
dami ir vaikus. 

Eilinių tvarkos sergėtojų atsakomybė mažesnė, tad 
nebūtų tikslu juos sutapatinti su stribais, kariais, sau-
gumo tardytojais35. Ne visi dalyvavo represijose ar buvo 
akli valdžios valios vykdytojai, tad nebuvo galima jų 
pulti be išlygų. Bet jei milicininkas (ar kitas pareigū-
nas), uoliai vykdęs valdžios nurodymus, ypač nukreip-
tus prieš savo kaimynus, nutarė nepaisyti partizanų 
įspėjimo ar nurodymo palikti savo tarnybą, tai jis su-
prato, kad užsitrauks partizanų nemalonę ir gal taps 
taikiniu. Nors kartais partizanų įspėjimai laikomi jų 
nuožmumo įrodymais, jie atlikdavo teigiamą vaidmenį. 
Taip potencialiam taikiniui būdavo pranešama, kad jo 
veiksmai laikomi išdavikiškais ar pavojingais, sutei-
kiant progą juos nutraukti. Tai buvo ir būdas pranešti, 
kad, pakitus aplinkybėms, tai, kas anksčiau buvo pri-
imtina, dabar jau neleistina. Savo reakcija įspėtasis 
duoda ženklą, kurioje pusėje jis stovi arba kurios pusės 
bausmių jis labiau bijo. Lengva ranka nebuvo atsisa-
koma pareigų, nes už tokį žingsnį buvo galima patekti 
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Gazos ruožo policininkus kovotojais, o ne civiliais, tad teisėtais taiki-
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valdžios nemalonėn. Tarnautojai, ne tik tvarkos sergė-
tojai atsirasdavo keblioje padėtyje: partizanai baudžia, 
jei nevykdai jų nurodymą, o sovietų valdžia – jei vyk-
dai. Bet jei įspėjimo įbaugintasis elgiasi, kaip nurodyta, 
tai tikslas pasiektas be smurto, kartais ir be ketinimo 
griebtis smurto. Pabrėžtina, kad įspėjimo nepaisymas 
savaime nesuteikė partizanams pagrindo pareigūno 
bausti, jei pats įspėjimas nebuvo pagrįstas, nesirėmė 
patikrintais faktais ar informacija, ir tariamas nusižen-
gimas nenusipelnė grasinamos bausmės.

 Ką galima pasakyti apie vadinamuosius „civilius“ 
kaip partizanų veiksmų objektus? Ne visi „civiliai“ buvo 
taikūs gyventojai tikrąja žodžio prasme. Būta ir šnipų ar 
informatorių, ir kolaborantų, kurie tarnavo okupantui, 
taigi neteisingam reikalui. Ir vieni, ir kiti buvo bausti-
ni už išdavystę ir savo vaidmenį stiprinant sovietų val-
džią. Ir vieni, ir kiti kenkė partizanams, pakirto paramą 
jiems, kėlė jiems grėsmę, dažnai netiesiogiai. Ūkininkas, 
linkęs partizanams duoti maisto ir prieglobsčio, to ne-
darys, jei įtars, kad jo veiksmus stebi komunistus palai-
kantis kaimynas, net jei jis ir nėra informatorius. 

Negalima sutapatinti šnipų/agentų su kolaborantais, 
jų vaidmuo skiriasi, skiriasi ir tinkamos bausmės. Pir-
maisiais pokario metais sovietai uoliai verbavo agentus. 
1949 m. jau buvo 26 400 veikiančių agentų bei informa-
torių ir apie tiek pat archyvinių36. Daugelis, net Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas, buvo pasižadėję bendradar-
biauti, bet to nedarė. Tuos, kurie tapo aktyviais šnipais, 
agentais, informatoriais, galima įtraukti į okupantų 
karių gretas, nes jie tiesiog dalyvavo slopinant partiza-
nų kovą, išduodami partizanus, ryšininkus ir rėmėjus. 
Galime juos laikyti uniformų nedėvinčiais žvalgais, ka-
reiviais be uniformų. Jų suteikiama informacija leisda-
vo surengti pasalas, surasti bunkerius, sulaikyti ryši-
ninkus, įtraukti rėmėjus į tremiamųjų sąrašus. Eili nis 
informatorius kėlė didesnę grėsmę partizanams negu 
eilinis stribas. Jei žiūrime į mūšį ar karinę operaciją 
kaip į vieningą ir besitęsiantį veiksmą, o ne suskirs-
tome jį į atskirus, lyg savarankiškus epizodus, tai šni-
pų surinkta informacija ir vėlesnis jos panaudojimas 
partizanams naikinti yra tęstinis procesas, kuriame 
visi dalyvauja lygiai ir kuriems taikomos atitinkamos 
kontrpriemonės. Jei galima žudyti stribus, tai ir infor-
matorius. Istoriškai šnipai yra itin nekenčiami, nes jie 
pasikliauja apgaule ir klasta. Ženevos konferencijos 
pirmojo papildomojo protokolo 37 str. draudžia apgau-

lę – tiesa, karių, ne civilių37. Apgaule grindžiami karei-
vių veiksmai gali būti baudžiami kaip karo nusikalti-
mai38. Per abu pasaulinius karus persirengę ir civiliais 
apsimetantys kareiviai buvo perduodami karo lauko 
teismams, su mažomis išimtimis nuteisiami myriop ir 
tuojau sušaudomi. Civiliai šnipai sulaukdavo panašaus 
likimo39. NKVD buvo apgaulės meistrai.

Galima šnipus ir informatorius bausti, net mirtimi, 
bet partizanai turi turėti tvirtus įrodymus, kad žmogus 
juos išdavinėja, o ne tik įtarti, kad jis taip elgiasi. Tai 
nustatyti sunku net taikos metu, kai teismai gali ne-
skubėdami vertinti įkalčius. Jei Vakarų teismai dabar 
kartais suklysta, tai neabejotinai klysdavo ir partiza-
nai. Žinodami, jog lengviau apsisaugoti nuo išdavys-
čių, jei imamasi priemonių prieš daugiau įtariamųjų, 
partizanai turėjo priešintis savisaugos instinkto skati-
namam polinkiui labiau bausti negu nebausti. Ne kar-
tą skubėta su išvadomis. Kartais buvo baudžiami kiti 
šeimos nariai, tariant, kad jei vienas šnipinėja, tai šni-
pinėja ir kiti, nors kiekvieno kaltė turėtų būti įrodoma 
atskirai. Retai buvo taikomos alternatyvios švelnesnės 
bausmės kaip mušimas ar turto konfiskavimas, nors 
jos buvo tinkamesnės, kai būdavo pagrindo abejoti įkal-
čiais. Nepateisinami tokie partizanų smurto proveržiai, 
kai per keturias atskiras bangas 1946 m. Alytaus rajo-
ne buvo nužudyta apie 120 žmonių40. Tokiais atvejais 
nebuvo susidorojama vien su agentais, juos kruopščiai 
ir tiksliai išaiškinus, žūdavo ir tie, kurie neturėjo žūti. 
Partizanai pažeisdavo diskriminavimo ir proporcingu-
mo taisykles. Nežinome ir turbūt niekada nežinosime, 
kiek partizanų nužudytų „civilių“ buvo bausmės nusi-
pelnę agentai ar informatoriai, ir kiek jų buvo niekuo 
dėti ne dėl savo veiksmų į smurto sūkurį patekę nelai-
mingi žmones. Ir kiek žuvo, nes partizanai, reaguoda-
mi į užverbuotų partizanų išdavystes, skubėjo naikinti 
menamus išdavikus. Lietuvoje nėra agentų asmens ir 
darbo bylų, jos arba išvežtos į Rusiją, arba sunaikintos 
Vilniuje iki Nepriklausomybės atgavimo. Operatyvinė-
se bylose ir kai kuriose baudžiamosiose bylose yra atsi-
tiktinės informacijos apie atskirus agentus, bet sistemi-
nės medžiagos nėra. 

Kolaboravimas yra naujas reiškinys, atsiradęs tik su-
kūrus tautines valstybes, kurios reikalauja ištikimybės 
iš savo piliečių. Jis buvo laikomas išdavystės rūšimi ir 
smarkiai baudžiamas. Po Antrojo pasaulinio karo buvo 
svarstoma net keletą milijonų, taigi 2 ar 3% visų Euro-
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36 nijolė Gaškaitė, „mGB agentūra pokario metų lietuvoje“, in: Lais-
vės kovų archyvas, 1994, nr. 12, p. 250.

37 1949 m. rugpjūčio 12 d. ženevos konvencijų Papildomas protoko-
las dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (i protokolas), in: 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalact/tar.04eB951d68F0.

38 nils melzer, op. cit., p. 77–85; toni Pfanner, „military uniforms 
and the law of war“, in: IRRC, 2004, t. 86, p. 94–124.

39 1915 m. vokietija nuteisė myriop britų slaugę edith Cavell už šni-

pinėjimą, nors jos gynėja aiškino, kad ji tik padėjo sąjungininkų be-
laisviams pabėgti į olandiją. tarptautinė visuomenė griežtai pasmerkė 
vokietijos teismo sprendimą.

40 rimantas Zagreckas, „lietuvos partizanų baudžiamosios opera-
cijos alytaus apskrityje 1944–1952 m.“, in: Genocidas ir rezistenci-
ja, 2017, nr. 1, p. 54; Kęstutis K. Girnius, op. cit., p. 361–397, ypač 
p. 395.
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pos gyventojų traukti baudžiamojon atsakomybėn už 
kolaboravimą. Italijoje buvo nušauta 12 000–15 000 
tikrų ar menamų kolaborantų. Prancūzijoje 8000–9000 
buvo nubausti mirtimi be teismų, apie 80% jų karo metu 
ir per išsivadavimą 1944 m. Tai buvo ne tiek kerštas, 
kiek karo veiksmas, siekiant neutralizuoti potencialius 
nacių talkininkus. Vieni rezistentai teigė, jog vienintelis 
teisingumas – įvykdyti mirties bausmę, kai nustatoma 
tapatybė. Prancūzijoje 20 000 moterų buvo nukirpti 
plaukai už „horizontalų kolaboravimą“41. Praėjus vos 
dviem dienoms po išsivadavimo, Danijoje buvo sulaiky-
ta 22 000 įtariamų kolaborantų. 1944 m. rugsėjį Belgi-
joje buvo sulaikyta 50 000–70 000; Olandijoje 120 000–
150 000 įtariamųjų, iš kurių 62 000 dar 1945 m. rugsėjį 
buvo kalėjime. Norvegija, Olandija ir Danija atgaline 
data įteisino mirties bausmę. Buvo sugalvoti nauji nu-
sikaltimai, pavyzdžiui, „nacionalinė degradacija“ ir „na-
cionalinis niekinimas“. Belgijoje bylos dėl kolaboravi-
mo buvo iškeltos 405 067 žmonėms, beveik vienam iš 
keturiolikos gyventojų. 57 254 buvo teisiami, mirties 
bausmė buvo paskirta 2940, nors įvykdyta tik 24242. Šie 
duomenys rodo, kaip plačiai buvo paplitęs pasipiktini-
mas ir įsitikinimas, kad kolaboravimas yra baustinas 
nusikaltimas.

Bet kas kolaboruoja? Be abejo, partijos grietinėlė, mi-
nistrai, kiti atsakingi pareigūnai, visuomenės nuomo-
nės formuotojai, rašytojai propagandistai, tie Stalino 
„sielos inžinieriai“. Taip pat kolchozų steigėjai, pirmieji 
kolchozninkai, kompartijos nariai, pasiryžę uoliai tar-
nauti Maskvai. Kolaboravo valstybės tarnautojai, bet 
kokiu mastu – jau priklausė nuo einamų pareigų ir 
entuziazmo. Valsčiaus paruošų agentų, draudimo ir 
mokesčių inspektorių, dešimtkiemio įgaliotinių, kaip ir 
eigulių ir mokytojų vaidmuo buvo mažas, išskyrus ats-
kirus atvejus. Be mokytojų tauta liktų tamsi, bet moky-
tojas galėjo tapti uoliu komjaunimo globėju. O ką kal-
bėti apie tuos, kurie, nepaisydami įspėjimų, balsavo per 
pirmus pokario metų sovietų rengiamus rinkimus43?

Leistina bausti kolaborantus, kurie aktyviai padė-
jo sovietams primesti okupaciją. Civiliai kolaborantai 
atlieka reikšmingesnį vaidmenį įtvirtinant okupaciją 
negu priešo ginkluotosios pajėgos. Paprastai okupanto 
armija įžygiuoja į kraštą, įveikia ir nuginkluoja vietos 
pajėgas, padeda policijai įvesti tvarką. Jei nėra pla-

tesnio masto pasipriešinimo, kariuomenė yra atitrau-
kiama ar grąžinama į kareivines. Maskvos ir Berlyno 
atsiųsti saugumiečiai griežė pirmuoju smuiku terori-
zuojant gyventojus, bet ir jie pasikliovė vietos talkinin-
kais. Kasdienį gyvenimą tvarko okupanto prižiūrimi 
vietos tarnautojai, kurie įgyvendina pokyčius, nes jie 
beveik vieninteliai gali tai padaryti44. Jų svarba oku-
pantui iš dalies paaiškina Vakarų šalių aistrą bausti 
kolaborantus. Pasipiktinimas jų veikla buvo milžiniš-
kas, nors vokiečiai nelabai kišosi į daugelį šalies gyveni-
mo sferų, nes jiems labiausiai rūpėjo eksploatuoti šalies 
ūkį, integruoti jį į savo karo ekonomiką, verbuoti darbi-
ninkus dirbti gamyklose Vokietijoje. Lietuvoje tarnau-
tojų vaidmuo okupanto planuose buvo reikšmingesnis, 
nes Maskvos siekiai buvo nepalyginti ambicingesni, bū-
tent nuodugniai, iki menkiausių smulkmenų pertvar-
kyti visą Lietuvos gyvenimą – ūkį, švietimą, kultūrą, re-
ligiją, pačią visuomenę. Be tarnautojų nebūtų esminių 
pokyčių. Sovietinį rojų, nors ne visada noriai, kūrė ko-
laborantai, ne Raudonoji Armija, tad jie ir pateko į par-
tizanų taikiklį. Nors sovietų propagandistai daug rašė 
apie stribus ir jų kovas su partizanais, stribų vaidmuo 
buvo kuklus. Jei partizanai būtų per dvi ar tris die-
nas sunaikinę visus stribų būrius, bendra padėtis būtų 
mažai pakitusi. Jų vieton į kaimus pasiųsti sustiprinti 
kareivių daliniai būtų užtikrinę sąlygas okupacijos ir 
pokyčių tąsai. Po tokio partizanų galios demonstravi-
mo didesnį poveikį turėtų pareigūnų nuogąstavimai 
dėl savo ateities ir abejonės dėl tolesnio kolaboravimo 
kainos. Bet jei užsiangažavę kaimo valdininkai būtų 
stebuklingai išnykę, sovietizacija būtų sustojusi.

Juo uoliau tarnaujama sovietams, juo svaresnis nusi-
kaltimas, juo didesnė atsakomybė ir kaltė už okupaciją, 
juo potencialiai griežtesnė bausmė. Bet ir atvirkščiai. 
Mirties bausmė tinka tik ypatingomis aplinkybėmis. 
Turto konfiskavimas ar kokia nors fizinė bausmė yra 
priimtinesnės drausminimo priemonės, kai kolaboran-
to veiksmai nei ženkliai prisideda prie sovietų tvarkos 
sustiprinimo, nei stato kitus į pavojų. Ne tik kolabora-
vimo apimtis ir padaryta žala nustato bausmės pobūdį, 
jei apskritai galima bausti. Kare mirtinos jėgos taiky-
mas turi atitikti ius in bello normas, taigi būti diskri-
minuojantis, proporcingas ir būtinas. Pagal tradicinę 
interpretaciją, bene kiekvieno kareivio nukovimas pa-
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tenkina būtinybės reikalavimą, nes kiekvienas karys 
kelia grėsmę, – jei ne dabar, tai ateityje, jei ne tau, tai 
kitiems tavo kovos draugams. Šnipai ir aktyvūs agen-
tai sukelia nuolatinį grėsmę, bet ne civiliai kolaboran-
tai. Ne visi jų veiksmai sukelia mirtiną pavojų kitiems, 
tik kai kurie svariau padeda okupantui. Kaip negalima 
griebtis mirtinos jėgos prieš žmogų, kuris neleidžia tau 
eiti į koncertą ar šv. Mišias, taip negalima žudyti pa-
reigūnų ar aktyvistų vien dėl to, kad jie agituoja už ko-
lūkius, platina valdžios propagandą, pasirašo padėkos 
laišką partijai ir vyriausybei. Kolaboranto veiksmai turi 
peržengti tam tikrą žalos ribą (ir asmenims, ir valsty-
bei), kad mirties nuosprendis būtų pateisinamas. Ribos 
neviršiję veiksmai turi būti baudžiami kitaip. Nevalia 
smarkiai bausti laiškanešio, mokytojo, sandėlininko, 
eilinio tarnautojo vien todėl, kad jis dirba okupacinei 
valdžiai. Ir per okupaciją žmonės turi gyventi ir pragy-
venti, išlaikyti save ir šeimas. Susidaro įspūdis, kad ne 
visi partizanų būriai ilgai ir intensyviai galvojo, kur ir 
kaip nubrėžti žalos ribą.

Būtinybės kriterijus turi kitą aspektą. Pateisinami 
žudymai ne vien turi įveikti aukštą žalos ribą, jie turi 
didinti pergalės tikimybę, prisidėti prie pagrindinių 
siekių įgyvendinimo. Būtinybė čia siejama su propor-
cingumu. Baudžiamųjų veiksmų sukeltą blogį (nuken-
čia žmones) turi atsverti koks nors gėris, antai priešo 
neutralizavimas. Pareigūnui teisėtai taikoma bausmė 
eliminuoja kolaborantą. Baudžiamosios operacijos dar 
lėtino sovietizaciją, atbaidydamos žmones, ketinančius 
užimti panašias pareigas, skatindamos kolaborantus 
laikytis nuosaikiau, apsunkindamos pastangas kurti 
visuomenę pertvarkančias institucijas, ypač kolchozus, 
kuriems priešinosi gyventojų dauguma. Ūkininkus pa-
laužė spaudimas, grasinimai, masiniai trėmimai, taigi 
smurtas ar grasinimas juo. Pirmieji kolchozų pirmi-
ninkai, kaip ir pirmieji valdininkai, buvo baudžiami 
už išdavystę, už prievartinius veiksmus prieš vietos 
gyventojus. Bet ilgainiui šitokie veiksmai turi prisidėti 
prie laisvės atkovojimo ir nepriklausomybės atkūrimo. 
Pasipriešinimu buvo siekiama parodyti tautos valią 
laisvai gyventi, viliantis, kad Vakarai privers sovietus 
pasitraukti. Blėstant išvadavimo viltims reikėjo klaus-
ti, kaip vietos valdininko, kuris savo veiksmais nekėlė 
partizanams pavojaus, nužudymas prisideda prie ne-
priklausomybės atgavimo. Nykstant sėkmės tikimybei, 
sunku pateisinti karą ir smurtą.

Partizanai turėjo teisę naudoti mirtiną jėgą prieš 
agentus/šnipus, kurie faktiškai buvo represinių orga-
nų nariai ir kėlė tiesioginį pavojų partizanams ir jų 

talkininkams. Su pagrindu buvo baudžiami kolaboran-
tai, kurie atliko reikšmingą vaidmenį griaunant esamą 
tvarką, įtvirtinant stalininį režimą, vykdant represijas. 
Dažniausiai jie buvo ginkluoti sovietinių jėgos struk-
tūrų talkininkai, o ne nekaltos aukos. Optimaliomis 
aplinkybėmis pirmiausia nukentėtų kolaborantų grie-
tinėlė – tie valdžios pareigūnai, kurie uoliausiai tar-
navo okupantui. To nebūta. Ant rankų pirštų galima 
suskaičiuoti atvejus, kai partizanai nubaudė ar sten-
gėsi nubausti atsakingiausius pareigūnus45. Nežinau, 
kodėl jie pasirinko šitokią taktiką. Gal dėl to, kad net 
Antanas Sniečkus buvo statytinis, Maskvos įrankis, 
o ne savarankiškas veikėjas. Jį nukovus, tuojau būtų 
ištraukiamas kitas statytinis. Bet ta logika lyg labiau 
galiojo kaime – vieną vietos kolaborantą lengva pakeis-
ti keliais naujais. Bet neatmestina galimybė, kad kai 
kurie vietos valdininkai buvo beveik nepakeičiami, tai 
jų eliminavimas paralyžiavo vietos valdžią, o partizanų 
kovos buvo vietinės. Miestuose gyvenantys kolaboran-
tai galėjo gyventi ramiai. 

 Nuo pat pradžios kai kurie partizanų daliniai baudė 
ne tik pareigūnus, bet ir jų šeimas46. Šeimos narių kaip 
tokių baudimas yra nepateisinamas, nes bausmė, ypač 
mirties, turi būti individuali. Leistina bausti žmoną ir 
pilnamečius vaikus, kurie padėdavo tėvui šnipinėti, 
bet ne mirtimi. Juo labiau reikėjo santūriai elgtis ko-
laboruojančių pareigūnų šeimų atžvilgiu. Pareigūno 
šeimos nariai negalėjo ženkliai dalyvauti sovietizacijoje 
ar represijose, nes neturėjo valdininko oficialių teisių ir 
galių, ką žinojo ar turėjo žinoti partizanai ir tinkamai 
derinti savo veiksmus. Pagal tradicinę teoriją, negalima 
pulti civilių; pagal patikslintąją, galima pulti tuos, kurie 
individualiai atsakingi. Negalima šeimos narių įspraus-
ti nei į vieną, nei į kitą kategoriją. Žmonos ir vaikai gali 
pritarti tėvo, vietos valdininko ar partijos sekretoriaus 
veiksmams, bet šitoks palaikymas neviršija žalos ribos, 
kuri pateisintų mirties nuosprendį. Antra vertus, yra 
duomenų, kad per baudžiamąsias operacijas atsitikti-
nių aukų nebūdavo, net jei kolaboranto namuose ir pa-
sitaikydavo pašalinių žmonių47.

Baigdamas norėčiau trumpai panagrinėti dar vie-
ną klausimą. Kartais teigiama, kad partizanai, ir ne 
tik Lietuvos, mėgina teroru priversti vietos gyventojus 
paklusti jų valiai. Neturiu omenyje tokių antpuolių, 
kuriais mėginama nužudyti kuo daugiau žmonių, kai 
įmetama granata į kavinę ar autobusą ar turguje su-
sprogdinamas sprogmenų prikrautas sunkvežimis. Šios 
rūšies antpuolių įvyko Alovėje, Merkinėje, Šimonyse, 

lietuvoS PartiZanŲ BaudžiamŲjŲ oPeraCijŲ doroviniai aSPeKtai

45 Bene aukščiausias pareigūnas buvo Povilas tryčius, žemės ūkio 
ministro pavaduotojas, nušautas netoli Skaudvilės per komandiruo-
tę. marijampolėje buvo susidorota su partijos aktyvu per inscenizuo-
tas vestuves. mėginimas vilniuje nušauti išdaviką juozą markulį buvo 
nesėkmingas.

46 rimantas Zareckas, op. cit., p. 49. 1945 m. lla alytaus apylin-
kės vado instrukcijoje nurodoma „nežudyti dabartinių pareigūnų bei 
jų šeimų“.

47 rimantas Zareckas, op. cit., p. 54.
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bet jie buvo išimtis. Svarstomas priekaištas platesnės 
apimties – žudydami šnipus ir kolaboruojančius parei-
gūnus partizanai siekė įbauginti kitus pareigūnus ir 
vietos gyventojus apskritai, tad jų veiksmai turėjo tero-
ristinį atspalvį. Viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių 
smerkiamas terorizmas, yra ta, kad žmonės yra pasi-
telkiami kaip priemonė ar medžiaga konkrečiam tiks-
lui pasiekti. Pasipriešinimo organizacija nužudo grupę 
žmonių kavinėje, bandydami priversti valdžią keisti 
politiką ar išprovokuoti neproporcingą jos reakciją, kuri 
savo ruožtu sukeltų gyventojų pasipiktinimą ir skatintų 
juos palaikyti rezistenciją. Per Antrąjį pasaulinį karą 
sąjungininkai bombardavo Drezdeną ir kitus Vokietijos 
miestus siekdami užmušti tiek žmonių ir sukelti tiek 
žalos, kad demoralizuoti gyventojai darytų spaudimą 
valdžiai pasiduoti. Šiais atvejais žudikas gauna naudos 
iš žudymų, kurios negautų, jei aukos neegzistuotų. Jei 
kavinė būtų tuščia, o visi gyventojai evakuoti iš Vokie-
tijos miestų, granatomis ir bombomis nebūtų galima 
paveikti valdžios. Aukos yra būtina priemonė tikslui 
pasiekti, jos naudojamos kaip įrankis. Šitoks žudymas 
vadinamas oportunistiniu ar manipuliaciniu ir laiko-
mas itin smerktinu, nes pažeidžia gilų įsitikinimą, kad 
žmogus kitiems negali būti tik išteklius48. 

Žudymai kare esą skiriasi. Kareivis nušauna kitus 
karius, nes jie trukdo jam pasiekti savo tikslą ir sukelia 
jam pavojų. Priešo kariai nužudomi, kad būtų galima 
įgyvendinti karinį siekį, jie yra kliūtys, kurias pašali-
name žudydami. Tokie žudymai laikomi eliminaciniais 
(eliminative). Lengviau būtų galima įgyvendinti tikslą, 
jei išvis nebūtų priešo karių. Jie nereikalingi tikslui 
pasiekti, skirtingai nuo kavinės lankytojų ar vokiečių 
civilių, kurių buvimas būtinas, norint terorizuoti. Karo 
metu eliminaciniai žudymai beveik visada pateisina-
mi, oportunistiniai – beveik visada smerktini. Negali-
ma aiškiai nubrėžti skiriamosios linijos tarp šių dviejų 
rūšių žudymų, nes eliminacinis žudymas turi oportu-
nistinį atspalvį. Mūšiai ir karai yra laimimi ne tada, 
kai būna nukautas paskutinis priešo kareivis, bet kai 
nukaunama tiek kareivių, kiek reikia likusiųjų valiai 
palaužti. Mūšiai ir karai baigiasi, kai priešo kariai yra 
įbauginti, demoralizuoti, netenka valios toliau priešin-
tis. Sąmoningai siekiama palaužti priešo kariuomenės 
valią, nes tai veiksmingesnis ir žmogiškesnis būdas 
pasiekti pergalę negu nužudyti visus jo karius. Prie-
šo karių įbauginimas doroviškai priimtinas tol, kol jis 
vykdomas nepažeidžiant ius in bello normų. Tad nega-

lima šaudyti ar numarinti badu karo belaisvių, paimti 
jų šeimas įkaitais, teršti jų šalies gamtos chemikalais ir 
kitomis priemonėmis.

Kaip leistina nukauti stribus ir saugumiečius, taip 
leistina bausti šnipus ir kolaborantus, kurie atliko 
reikšmingą vaidmenį įtvirtinant okupaciją ir terori-
zuojant Lietuvos žmones. Partizanai daugiau pasie-
kia, jei, mūšyje žuvus penkiems stribams, likę stribai 
tiek demoralizuoti, kad pasitraukia iš būrio, jei tiksliai 
išaiškinus ir nubaudus informatorių, kiti agentai išsi-
gąsta ir liaujasi šnipinėti. Doroviniu požiūriu negalima 
priekaištauti šitokiam baimės sukėlimui ir priešo įbau-
ginimui. Tas pats galioja valdžios pareigūnams ir par-
tijos aktyvistams, kurie žinojo, už kokius veiksmus jie 
gali nukentėti, ypač jei jie buvo įspėti, bet toliau vykdė 
sovietizaciją. Jei aktyvistas ar tarnautojas teisėtai ir 
pagrįstai baudžiamas, siekiant nutraukti jo kenksmin-
gus darbus, žudymas yra eliminacinis, net jei jis kelia 
paniką tarp kitų kolaborantų. Bet, skirtingai nuo kario, 
kuris gali beveik visada būti tikras, jog turi teisę nužu-
dyti priešo kombatantą, partizanas gali griebtis mirti-
nos jėgos prieš priešo „civilius“ tik kai jis žino, kad jie 
nėra tik civiliai. Normaliomis aplinkybėmis teisingos 
bausmės pasekmės nėra smerktinos. Kitas dalykas, jei 
partizanai nuspręstų bausti įtariamą šnipą, nebūdami 
tikri, ar jis iš tiesų toks yra, bet manydami, kad jo nužu-
dymas įbaugins kitus kolaborantus. Tokiu atveju įtaria-
mas šnipas taptų priemone kitam tikslui įgyvendinti, ir 
toks žmogaus sudaiktinimas, manipuliavimas juo nega-
li būti pateisinamas. Jei tokio profilio žudymai vykdavo 
gana dažnai, jie galėjo tapti kontraproduktyviais, nes 
partizanai susitapatindavo su valdžios smogikais.

Vidaus karai yra neišvengiamai nuožmūs. Partizanai 
kovojo teisingą karą, jie priešinosi okupantui su tautos 
pritarimu. Sovietų pajėgos užtikrino okupaciją ir nusta-
tė partizanų veikimo ribas. Stribai buvo ginkluoti tal-
kininkai, šnipai buvo represinių organų akys ir ausys; 
abu buvo legitimūs partizanų taikiniai. Kolaboruojan-
tys valdininkai buvo pagrindiniai okupacijos ir sovie-
tizacijos vykdytojai, bet tik kai kurie sukėlė tiek ža-
los, kad būtų užsidirbę bausmę (liable to punishment). 
Kaltė ir atsakomybė yra individuali, tad šeimos nariai 
neturėjo nukentėti dėl tėvo ar vyro veiksmų. Vidaus 
karuose reikia beveik angelo kantrybės ir geros valios, 
kad neįsiveltum į užburtą smurto ratą, kai tėvynė nie-
kinama ir prievartaujama, kai draugai ir šeima kenčia, 
kai gyveni nuolatiniame pavojuje. !

KęStutiS K. GirniuS

48 Filosofai nesutaria dėl tikslaus šios žudymo rūšies apibrėžimo, bet 
vieningai jį smerkia (Seth lazar, Sparing Civilians, oxford university 
Press, 2015, p. 56–73; victor tadros, The Ends of Harm: the moral 
Foundations of Criminal law, oxford university Press, 2011, p. 242–

256; victor tadros, „orwell’s Battle with Brittain: vicarious liability 
for unjust aggression“, in: Philosophy & Public Affairs, 2014, t. 42 (1), 
p. 46–47).
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Nepaisant metaforiško ir itin poetiško rašymo stiliaus, 
neretai atbaidančio tūlą skaitytoją, Emmanuelio Levi-
no (1906–1995) etinės pažiūros yra ganėtinai paprastos 
ir, galėtume sakyti, nemaža dalimi netgi neoriginalios. 
Jas, jo paties teigimu, galima suvesti į vieną Dekalogo 
priesakų – „Nežudyk“. Iš esmės tai viskas, ką reikia 
žinoti tiems, kurie etinėse teorijose ieško atsakymo į 
kantiškąjį klausimą „Kaip turėčiau elgtis?“ Tačiau, kaip 
ir daugeliu atvejų filosofijos istorijoje, Levino reikšmė 
glūdi ne tik ir ne tiek iki šiol negirdėtos teorijos sufor-
mulavime, o kontekste, kuriame jo mąstymas reiškiasi, 
ir tai, kaip jis sąveikauja su tuo kontekstu. Filosofija yra 
pastanga mąstyti universaliai, visuomet neišvengia-
mai išsakoma partikuliaraus konteksto sugestijuojamu  
žodynu.

Čia ir apžvelgsime kontekstą ar veikiau kontekstus, į 
kuriuos ir reaguoja Levino mąstymas1. Visų pirma, tai 
klasikinis arba tradicinis filosofijos kontekstas. Dauge-
liu aspektų Levinas yra chrestomatinis Vakarų filosofas. 
Jis ne tik jaučia pagarbą Vakarų mąstymo tradicijai, bet 
ir ją puikiai išmano, ja remiasi ir su ja polemizuoja. Jis 
taip pat jaučia pareigą reaguoti į savo meto filosofijos 
lauką ir polemizuoti su juo. Šia prasme Levino mąsty-
mą galima interpretuoti kaip reakciją į Husserlio feno-
menologiją ir Heideggerio fundamentaliąją ontologiją. 
Antrasis kontekstas yra tai, ką galėtume pavadinti „žy-
diškąja“ XX a. pradžios filosofija ar bent jau tą jos kryp-
tį, kuriai atstovauja Franzas Rosenzweigas ir Martinas 
Buberis. Šių mąstytojų filosofinė programa, kartais dar 
vadinama dialogo filosofija, Levinui taip pat svarbi kaip 
pokalbio, – tiesa, dažnai, antagonistiško, – partnerė, 

taip pat ir kaip savitas konceptualinis veidrodis, kuris 
leidžiasi panaudojamas tam, kad būtų geriau išryškin-
tos jo paties savybės ir sąvokos. Galiausiai trečiasis 
kontekstas yra jau nebe filosofinis, bet istorinis. Žydus 
Antrojo pasaulinio karo metais ištikusi Katastrofa ne-
abejotinai Leviną ne tik paveikė egzistenciškai – buvo 
nužudyti jo tėvai ir broliai – bet ir prašėsi apmąstoma. 
Tad trumpai apžvelgdami šiuos tris kontekstus paban-
dysime išryškinti ir aspektus, kurie jų įkvėpė Leviną, ir 
tuos, kurie išprovokavo kritines nuostatas. 

HuSSerlio FenomenoloGija  
ir HeideGGerio ontoloGija

Kaip gerai žinoma, Levinas, dar būdamas studentas, 
1928 m. nuvyko į Freiburgą dviem semestrams studi-
juoti pas fenomenologijos tėvą Edmundą Husserlį. Ten 
jis taip pat aptinka kylančią žvaigždę Martiną Heideg-
gerį. Didelę šiuodviejų mąstytojų įtaką regime to meto 
Levino tekstuose „Apie E. Husserlio idėjas“, „Intuicijos 
teorija Husserlio fenomenologijoje“, „Martinas Heideg-
geris ir ontologija“ ir t. t. Leviną šiuo etapu drąsiai gali-
ma laikyti huserlininku. Maža to, jis (kartu su Gabrielle 
Peiffer) į prancūzų kalbą išverčia Husserlio Karteziš-
kąsias meditacijas, tapdamas vienu pirmųjų, įvedusių 
fenomenologiją į prancūzišką filosofinį diskursą. Beje, 
Karteziškųjų meditacijų prancūziškasis leidimas ilgą 
laiką išliko vieninteliu. Husserlis iki mirties taip ir ne-
spėjo patobulinti šio savo teksto iki trokštamo lygio, tad 
originalo kalba jis publikuotas tik 1950 m.

emmanuelio levino mąStymaS  
ir tryS jo KonteKStai

Viktoras Bachmetjevas

Žydiškieji svarstymai

1 šiuo klausimu NŽ-A jau publikuota keletas tekstų: audronė žu-
kauskaitė, „emanuelio levino kitokybės filosofija“, [rec.: emmanuel 
levinas, Etika ir begalybė], in: NŽ-A, 1995, nr. 1, p. 85–87; nijolė Ker-
šytė, „emmanuelio levino šimtmetis. Prancūzija: dabartinės filosofijos 
veidrodis“, in: NŽ-A, 2006, nr. 4–5, p. 174–182; viktoras Bachmetje-
vas, „emmanuelio levino šimtmetis. lietuva: jubiliejus totalumo griu-
vėsiuose“, in: NŽ-A, 2006, nr. 4–5, p. 183–185; nijolė Keršytė, „levi-
no etinė filosofija kasdienių akcidencijų fone“, in: NŽ-A, 2006, nr. 8, 
p. 308–318. lietuviškai be minėtų arūno Sverdiolo verstų pokalbių su 
Philippu nemo Etika ir begalybė (vilnius: Baltos lankos, 1994) ir paties 
šios teksto autoriaus ką tik išverstos ir išleistos Laikas ir Kitas, dar yra 
pasirodžiusi knyga Apie Dievą, ateinantį į mąstymą (parengė ir su kt. 
vertė nijolė Keršytė, vilnius: aidai, 2001). (Red. past.)

viKtoraS BaCHmetjevaS – hum. m. dr., filosofas, daktaras, 
vertėjas, leidėjas. naujausias vertimas – emmanuel levinas, 
Laikas ir Kitas, vilnius: jonas ir jokūbas, 2017. tekstas iš ciklo 
„žydiškieji svarstymai“, įgyvendinančio projektą „Kaip būti po 
Holokausto? žydiškieji svarstymai apie politiką, etiką ir tapaty-
bę įvairovės pasaulyje“, kurį finansuoja všĮ „Geros valios kom-
pensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą 
disponavimo fondas“.
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viKtoraS BaCHmetjevaS

Vis dėlto po karo Levinas pradeda plėtoti savo filoso-
finį mąstymą, kuris reikšmingai nutolsta ir nuo Hus-
serlio fenomenologijos, ir nuo Heideggerio ontologijos. 
Anot Levino, centrinė Husserlio filosofijos įžvalga yra 
tai, jog mūsų sąmonė visuomet yra intencionali. Taigi 
nukreipta į kažką, visuomet turi turinį, visuomet yra 
kieno nors sąmonė. Ši, atrodytų, paprasta mintis turi 
didžiulių pasekmių. Jei Husserlis teisus, tuomet gali-
ma tvirtinti, kad sąmonės turiniai yra ne atsitiktiniai, 
o esminiai sąmonės elementai, be kurių pačios sąmo-
nės nėra. Filosofiškiau galėtume tarti, kad fenomeno-
logija rimtai žvelgia į prielaidą, kad sąmonės turinys 
yra konstitutyvus jos elementas, kitaip tariant, jis ne 
tiek joje yra, kiek ją pats kuria. Levino filosofinį pro-
jektą galima interpretuoti kaip bandymą, tiksliau, se-
riją bandymų parodyti, jog Husserlis čia yra neteisus. 
Taip, Levinas sutinka, jog subjektas suvokia save kaip 
sąmonę, kuri savo ruožtu suvokia pasaulį kaip savo tu-
rinius. Tačiau Levinas nesutinka, jog tai išsemia visas 
sąmonės patirtis. Anot jo, esama patirčių, kai sąmonė 
išlieka, tačiau ji nėra ar nebėra intencionali. Tarp tokių 
patirčių jis bando aprašyti tai, ką jis vadina esama (il 
y a), analizuoja nemigos fenomeną, stengiasi išryškinti 
erotinio santykio specifiką kaip atskirą ir specifinį są-
monės registrą ir pan.

Vis dėlto žinomiausias ir daugiausia dėmesio sulaukęs 
Levino „atsišakojimas“ nuo Husserlio yra jo santykio su 
kitu asmeniu aprašymas. Anot Levino, huserliškoji in-
tencionalios sąmonės samprata santykį su išoriniu pa-
sauliu neišvengiamai pristato kaip vartojimo ir įsisavi-
nimo santykį. Pasaulį patiriu kaip esantį man: jis yra 
mano patogumui arba, kaip sako Levinas, mėgavimuisi. 
Sąmonės intencionalumas reiškia, jog visa, ką patiriu, 
iš tiesų yra mano (sąmonės) dalis, o tai, kas (dar) nėra 
tapę mano sąmonės dalimi, yra pasmerkta būti įsisa-
vinta, tapti suvokta ir aproprijuota. To reikalauja pati 
sąmonės prigimtis arba konstitucija. Čia Levinas ne-
prieštarauja Husserliui ir netgi seka juo. Tačiau, anot 
Levino, šis sąmonės kitko, nei ji pati, įsisavinimo dar-
bas patiria nesėkmę susitikus kitą asmenį. Levinui tai 
esminė įžvalga. Anot jo, kitame asmenyje esama kai ko, 
kas priešinasi įsisąmoninimui; kas nėra niekas, taigi 
yra patiriamas, tačiau nepasiduoda sąmonės įsisavini-
mui, taigi nėra intencionalus. Sąmonės įsisamoninimo 
darbo rezultatas, anot Levino, yra kalba arba diskursas. 
Savo patirtis įvardijame, tematizuojame ir kategorizuo-
jame. Levinas tvirtina, jog kitame asmenyje visuomet 
išlieka kai kas, ko tematizuoti nepajėgiame.

Svarbu pastebėti, jog ta netematizuojama patirtis 
nėra tik dar vienas kito asmens aspektas, dar viena sa-
vybė, kurios (kol kas) nepavyko įvardyti. Anot Levino, 
tą kai ką, kurio niekaip nepavyksta sugriebti, patiria-
me ne kaip savybę ar charakteristiką, bet kaip tai, kas 
ir sudaro kito asmens esmę, kitaip tariant, kaip tai, ko 

nelikus, turėtume reikalą jau ne su tuo pačiu asmeniu. 
Ši neintencionali kito asmens patirtis Levinui žymi ra-
dikalią kitybę, tokią, kurios neįmanoma įsisavinti ir pa-
versti savo ta-patybės dalimi. Šį kai ką Levinas vadina 
kito asmens veidu.

Kaip minėjome, kito veidas nėra diskursyvus. Anot 
Levino, aš jį patiriu ne kaip tai, kas tematizuojama ir 
tampa mano sąmonės turiniu, bet kaip kreipinį. Kitas 

asmuo į mane kreipiasi kartu ir reikalaudamas, ir liep-
damas. Levinui tarpasmeninis santykis yra visų pirma 
etinis – įsipareigojimo – santykis.

Vienas netikėčiausių ir nemažai kritikos sulaukusių 
Levino teiginių yra tai, kad tarpasmeninis santykis 
nėra simetriškas. Kitaip tariant, etinis įsipareigojimas 
nėra abipusis ir neveikia abiem kryptimis. Aš esu etiš-
kai atsakingas už kitą asmenį be jokio pariteto ir be 
jokios kito asmens prievolės man ar atsakomybės už 
mane. Mano atsakomybė už kitą asmenį yra begali-
nė, absoliuti ir neturinti teisės reikalauti jokio atlygio. 
Anot Levino, tik tokio „vienakrypčio“ santykio postula-
vimas leidžia išsaugoti kito asmens autonomiją. Kitaip 
tariant, Levinui tik absoliučios kito asmens viršenybės 
postulavimas leidžia išvengti vieno iš dviejų pavojų: 

emmanuelis levinas
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emmanuelio levino mąStymaS ir tryS jo KonteKStai

Husserlio subjekto egocentriškumo arba Hegelio tota-
lizuojančios ir visa apimančios sistemos. Levino požiū-
riu, pirmuoju atveju liekame be kito subjekto, antruoju 
atveju liekame be subjekto apskritai.

Tarpasmeninio santykio asimetrija sudaro prielai-
das ir kitam „atsišakojimui“. Heideggeris savo veikale 
Būtis ir laikas permąstė būti kaip veiksmažodį ir ban-
dė parodyti, jog būtį reikia suprasti kaip buvimą, t. y. 
veiksmą, kuris vyksta ir skleidžiasi laike. Būtent laiko 
kategorijomis permąstyta egzistencija neabejotinai yra 
vienas svarbiausių Heideggerio įnašų į filosofiją. Levi-
no asimet riško tarpasmeninio santykio samprata lei-
džia čia pasiūlyti korekcijas. Laikas, anot Levino, nėra 
tik paskiro subjekto reikalas – jis randasi, kai randasi 
tarpasmeninis santykis. Būtent santykis su kitu as-
meniu Levinui įsteigia patį laiką. Iki tol imanentiškai 
orientuota, iš esmės solipsistinė egzistencija, Levino 
nuomone, yra belaikė. Laikui reikia transcendentinio 
matmens, kurį užtikrina kito asmens pasirodymas.

Galiausiai, jei sutinkame, kad pats tarpasmeninis 
santykis yra asimetriškas, tuomet turime sutikti, kad ir 
laikas nėra vienalytis. Būtent tai leidžia Levinui įvesti 
diachronijos (dvilaikiškumo) sąvoką. Aš, būdamas atsa-
kingas už kitą asmenį, gyvenu kitu laiku ir kitu ritmu 
nei kitas asmuo, kuris turi savo laiką ir savo ritmą. Tad 
diachronijos samprata gerokai koreguoja Heideggerio 
laikiškos egzistencijos viziją ir polemizuoja su ja.

dialoGo FilosoFija

Ši tradicija, iškilusi XX a. pradžioje, visų pirma sieja-
ma su žydų mąstytojais Rosenzweigu ir Buberiu. Nors 
tarp jų ir esama reikšmingų skirtumų, abu jie savasties 
radimąsi siejo su tarpasmeniniu santykiu. Rosenzwei-
go filosofiją galima interpretuoti kaip bandymą pateik-
ti alternatyvą Hegelio filosofinei sistemai. Jei Hegelio 
dialektika, pradėjusi nuo partikuliarumų ir individų, 
varoma priešybių kuriamos dinamikos, turi rasti savo 
užbaigą Absoliute, kuris neturi priešybės, tai Rosenz-
weigas Absoliutą įžvelgia kitame individe. Būtent todėl 
santykis, kurį siūlo Rosenzweigas, yra ne tarp dviejų 
priešingų tezių, bet tarp dviejų priešingų kalbėtojų. 
Toks santykis yra ne Tai versus Ne-Tai santykis, bet 
Aš–Tu santykis.

Buberis taip pat iškelia Aš–Tu santykį, tačiau kartu 
pasiūlo ir santykių tipologiją bei hierarchiją. Anot jo, 
subjektas su aplinkiniu pasauliu gali turėti vieną iš 
dviejų santykių: Aš–Tu santykį, paremtą dialogu, ir Aš–
Tai santykį, paremtą aprašymu. Vienas yra pokalbio ir 
apsikeitimo santykis, kitas yra pažinimo ir vertinimo 
santykis. Buberiui Aš–Tu santykis yra egzistenciškai ir 

moraliai vertingesnis, nes jis kuria autentiško buvimo 
kartu su kitu, o ne priešais kitą situaciją.

Levinas neabejotinai semiasi įkvėpimo iš jų abiejų. 
Kaip jau galėjome pastebėti, Levinui itin svarbus santy-
kis su kitu asmeniu, jis taip pat santykio pagrindu laiko 
kreipinį. Tačiau esama ir svarbių skirtumų. Ir Rosenz-
weigui, ir Buberiui autentiškas Aš–Tu santykis gali-
mas su bet kuriuo objektu. Tai nepriklauso nuo objekto, 
o yra mano kaip subjekto galių, taip pat likimo bei tam 
tikru mastu sėkmės reikalas. Idant patirčiau Aš–Tu 
santykį, aš turiu turėti tam tikrą išankstinį nusiteiki-
mą (laikyseną, sakytų Buberis) ir tik tuomet man gali 
pavykti patirti įeiti į neobjektinį santykį su savo patir-
ties objektu. Pats Buberis, pavyzdžiui, išsamiai pasako-
ja apie tokį susitikimą su medžiu.

Levinui etinis santykis yra įmanomas tik su kitu žmo-
gumi. Levino žodžiais, veidą, tai, kas man sako „Nežu-
dyk“, turi tik kitas asmuo2. Kitas svarbus skirtumas – 
mano etinis santykis nėra nei mano nusiteikimo, nei 
atsitiktinumo dalykas. Kitas iš manęs reikalauja pri-
siimti už jį atsakomybę ir šiam reikalavimui išgirsti 
nereikia nei ypatingų sąlygų, nei specifinio pastabumo. 
Levinui tam prielaidas sudaro paties tarpasmeninio 
santykio prigimtis. Galiausiai tai, kad, anot Levino, 
aš negaliu negirdėti kito reikalavimo, dar nereiškia, 
kad tam reikalavimui aš būtinai paklusiu. Lygiai kaip 
kito asmens autonomiškumą Levinui svarbu išsaugoti 
subjekto laisvą valią. Etika galima tik ten, kur egzis-
tuoja laisvos valios subjektas. Kitaip tariant, apie etiką 
galima kalbėti tik ten, kur išlieka galimybė pasielgti 
neetiškai.

Pastanga išsaugoti subjekto autonomiškumą yra dar 
vienas aspektas, kuris skiria Leviną nuo dialogo filoso-
fijos. Buberiškas Aš–Tu susiliejimas su pokalbininku 
Levinui reikštų ir subjekto laisvos valios, ir kito asmens 
autonomijos sunaikinimą. Jis ne kartą nedviprasmiš-
kai atsiriboja nuo Buberio pabrėždamas, jog jam etinis 
santykis neturi nieko bendra su dialogo filosofijos Aš–
Tu santykiu.

HoloKauStaS

Skirtingai nei aptartieji kontekstai, Holokausto pa-
tirtis Levinui padarė įtaką visų pirma egzistenciškai. 
Ši tragedija palietė kiekvieną Europos, juo labiau Rytų 
Europos žydą, o Levinui ji reiškė itin artimas netektis: 
buvo nužudyti Kaune gyvenę Levino tėvai, Jechielis ir 
Dveira, bei broliai Borisas ir Aminadabas. Pačiam Le-
vinui taip pat teko iškęsti nacių nelaisvę, tuo tarpu jo 
žmonai bei dukteriai teko slapstytis Vichy Prancūzijoje. 
Egzistencinę Levino reakciją liudija jau vien tas faktas, 
jog po karo jis, nužudytųjų atminimo ženklan, prisiekė 
niekada nebekelsiąs kojos į Vokietiją. Savo žodžio jis 
laikėsi net tada, kai Heidelbergo universitetas jam su-

2 Be abejo, ši levino pozicija susilaukė nemažai kritikos, ypatingai 
iš gyvūnų teisių diskurso.
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3 emmanuel levinas, Alterity and Transcendence, translated by mi-
chael B. Smith, new york: Columbia university Press, 1999, p. 161.
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teikė prestižinę (pirmąją nuo įsteigimo) Karlo Jasperso 
premiją – į iškilmes vietoj paties Levino atvyko jo sūnus 
Michaelis.

Vis dėlto reikia pripažinti, kad savo filosofiniuose 
tekstuose Levinas tiesiogiai apie Holokaustą kalba ne-
daug. Šia prasme jis stipriai skiriasi nuo, pavyzdžiui, 
Hannah Arendt, kuriai Holokaustas yra vienas iš tie-
sioginių apmąstymo objektų ir įvairiapusiškai svarbi 
problema. Tai nereiškia, jog Holokausto nėra Levino 
mąstymo horizonte. Kaip jis pats tvirtina, „man Holo-
kaustas yra vis dar neišsemtų reikšmių įvykis“3.

Čia apsiribosiu dviem momentais, kurie tiesiogiai su-
siję su Holokaustu. Pirmasis – tai vadinamoji mirties 
pramonė. Daugeliui labiausiai sukrečiamas ir nuolat 
pabrėžiamas aspektas yra ne tai, kad buvo siekiama iš-
žudyti tam tikrą žmonių rūšį, ir ne pats žudymo faktas, 
o būtent industrinis jo pobūdis. Sakoma, kad žydai ir 
kitos nacių aukos buvusios dehumanizuotos ir pavers-
tos industrinio proceso dalimi. Levinas nesutinka su 
tokia interpretacija. Priešingai, pats pastangos sudaik-
tinti faktas jam yra įrodymas, kad čia turime reikalą su 
subjektu: „Sukelti kančią nereiškia redukuoti Kitą iki 
objekto lygio, bet, priešingai, pilnai išlaikyti jį jo sub-
jektyvume. Kentėdamas subjektas turi suvokti savo 
sudaiktinimą, tačiau, kad taip nutiktų, jis privalo išlikti 
būtent subjektu“4. Paradoksalu, bet būtent sudaiktini-
mo pastangų intensyvumas išduoda, jog už to slypi kito 
kaip asmens atpažinimas ir pripažinimas.

Kitas Levinui svarbus Holokausto egzistencinis as-
pektas yra kaltė ir atleidimas. Tarp Holokaustą išgyve-
nusiųjų neretai pastebimas psichologinis kaltės prieš 
žuvusiuosius jausmas. Būtent šis, kai kurių teigimu, 
hipertrofuotas kaltės už kitus prisiėmimas koreliuoja 
su Levino filosofijoje pabrėžiamu absoliučios atsakomy-
bės už kitą asmenį prisiėmimu. Viena mėgiamiausių 
Levino iliustracijų jo atsakomybės už kitą sampratai 
yra citata iš Fiodoro Dostojevskio Brolių Karamazovų: 
„Visi mes esame kalti dėl visko, už visus ir prieš visus, 
ir aš daugiau negu kiti“.

Vis dėlto asmeninė patirtis (jis pat išgyveno Holo-
kaustą, o artimieji žuvo), iš dalies galinti paaiškinti 
radikalios etinės atsakomybės sampratos ištakas Le-
vino mąstyme, nieku gyvu nediskredituoja jos filoso-
finės svarbos ar gylio. Tai juolab svarbu ir dėl to, kad 
ši samprata yra susijusi ir su kitu Holokaustą išgyve-
nusiuosius kankinusiu klausimu: ar gali, ir jei taip, tai 
kas gali, atleisti Holokausto kaltininkams? Atleidimas 

tampa filosofine problema, kurią Levino filosofijos lauke 
sistemingiausiai tyrinėjo kitas Rytų Europos žydų kil-
mės prancūzų filosofas Vladimiras Jankelevitchius. Jis 
pasiūlo radikaliai redukuotą atleidimo sampratą, pa-
gal kurią tikras atleidimas turįs atitikti tris sąlygas: jis 
privalo būti tarpasmeninis, nepelnytas ir transforma-
tyvus. Kitaip tariant, Jankelevitchius atmeta bet kokią 
atleidimo kolektyviniam dariniui galimybę, nes, anot jo, 
nėra nei kolektyvinės kaltės, nei kolektyvinio atleidimo. 
Atleidimas įmanomas tik tarp dviejų individų. Tikras 
atleidimas visuomet yra nuskriaustojo dovana skriau-
dikui, kitaip tariant, jis visuomet yra nepelnytas. Nu-
sipelnytas atleidimas jau nebėra atleidimas – išpirkos 
arba atliktos bausmės atveju, anot Jankelevitchiaus, 
nebepykstama ne todėl, kad buvo atleista, o todėl, kad 
kaltė buvo išpirkta, kitaip tariant, įvyko mainai. Ga-
liausiai, atleidimo transformatyvumas Jankelevitchiui 
reiškia, kad susiklosto situacija, kurioje tas, prieš kurį 
buvo nusikalsta, atmindamas kaltę ir skriaudą vis tik 
pasirenka elgtis taip, lyg tos kaltės ar skriaudos nebūtų. 
Jankelevitchius pabrėžia, kad užmiršimas nėra persi-
dengianti kategorija su atleidimu, o veikiau jos priešy-
bė. Norint atleisti ne tik nereikia užmiršti – priešingai, 
privaloma atminti. Tačiau atmenant skriaudą elgtis 
taip, lyg jos nebūtų, ir yra tikroji atleidimo esmė.

Levino atleidimo samprata yra neabejotinai įtakota 
Jankelevitchiaus ir jis iš esmės jai pritarė. Jam tiesiog 
svarbu buvo ir užaštrinti, ir išryškinti atleidimo kaip 
etinio veiksmo par excellence sampratą. Remdamasis 
Jankelevitchiaus suformuluotais atleidimo kriterijais, 
Levinas daro išvadą, kad autentiškas atleidimas yra 
antžmogiškas reikalavimas. Žmogus yra nepajėgus iš 
tiesų atleisti. Tai žmogiškas pastangas viršijantis veiks-
mas. Ir todėl tikrai atleisti pajėgus tik Dievas.

Žinoma, šie trys kontekstai neišsemia visų Levino  
mąstymo įtakų. Čia būtinai minėtinas ir Rene De scar-
tes‘as, kurį Levinas laiko didžiausiu prancūzų mąsty-
toju ir kurio Dievo kaip begalybės sampratą jis pasitel-
kė ir plėtojo savo darbuose. Be abejo, čia minėtinas ir 
Platonas, kurio šviesos kaip pažinimo metaforos nuolat 
kartojasi Levino tekstuose. Vis dėlto drįsime teigti, kad 
Vakarų filosofija, įkūnyta Husserlio ir Heideggerio, su-
vakarietintas žydų mąstymas, įkūnytas Rosenzweigo ir 
Buberio, bei išimtinis, vienatinis, istorinis Katastrofos 
košmaras yra trys pagrindiniai poliai, aplink kuriuos 
sukasi Levino mąstymas.

4 emmanuel levinas, Totalite et infini, Paris: Kluwer academic, 2006, 
p. 267.
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PeloPoneSiečiŲ ir atĖniečiŲ KaraS ii
Periklio kalba, pasakyta laidojant pirmąsias karo aukas

Tukididas

kLasika

tukidido kritiškumas ir objektyvumas, kuriuo didžiavosi jis pats ir 
kurį daug gyrė naujųjų laikų istorikai, turi savo achilo kulną. tai 
jo istorijos veikėjų kalbos: kaip ir kituose antikos bei viduramžių 
istorikų kūriniuose ir kitaip nei moderniųjų istorikų darbuose, tu-
kidido istorijos veikėjai sako (dažnai ilgas) retorines kalbas. tuki-
dido pirmtakai Herodotas ir Hekatajas, poetų pavyzdžiu mielai 
kalbomis pagyvindavę ir paįvairindavę savo pasakojimą, dėl to, 
regis, nė kiek nesuko sau galvos. Kalbas savo istorijų veikėjams 
rašė ir absoliuti dauguma vėlesnių antikos istorikų. tukididas aiš-
kiai suvokia šią antikos istorinių kūrinių silpnybę. jis supranta, 
kad, perteikdamas veikėjų kalbas, negali išlaikyti deklaruojamo 
tikslumo standartų: „visas kalbas, pasakytas karo išvakarėse arba 
jo metu, sunku buvo įsiminti – ką tiksliai kiekvienas sakė: tiek man 
tas, kurias pats esu girdėjęs, tiek kitiems, kurie iš įvairių vietų man 
apie jas yra pranešę. tad kaip, mano manymu, veikiausiai turėjo 
būti pasakyta apie esamą padėtį, taip čia ir bus pasakyta, kuo ar-
čiausiai laikantis bendros išties pasakytų žodžių minties“ (i, 22, 1). 
taigi istorikas tukididas, jo paties pripažinimu, geriausiu atveju 
pateikia savo, įvykius įdėmiai (tai iš labai arti, tai iš toliau) sekusio 
amžininko siūlomas istorinių kalbų rekonstrukcijas. tukidido vei-
kale tiesiogiai pasakomos arba perpasakojamos beveik pusantro 
šimto kalbų (šimtas keturiasdešimt viena). tikėtina, kad svarbesnės 
ir geriau žinomos kalbos (prie tokių priskirtina ir čia publikuojama 
Periklio prakalba) perteiktos gana artimai istoriniam originalui, 
o mažiau žinomas autorius surašė taip, kaip, jo supratimu, tam 
tikromis aplinkybėmis turėjo būti kalbėta. Periklio laidotuvių kal-
boje tyrėjai ieško galbūt autentiškų istorinio Periklio žodžių, jo ir 
jo politinės bei intelektualinės aplinkos mąstysenai ir kalbėsenai  
būdingų vaizdinių. 

Periklis garsėjo kaip puikus kalbėtojas – kitaip jis ir nebūtų ga-
lėjęs tapti atėnų demo lyderiu. Pateikdamas pirmą iš trijų Perik-
lio kalbų savo veikale tukididas jį pavadina „pirmuoju to meto 
atėnų žmogumi, galingiausiu kalbėtoju ir veikėju (λέγειν τε καὶ 
πράσσειν δυνατώτατος) (i, 139, 4). šią pirmą kalbą (i, 140–144) 
Periklis sako bręstančio karo išvakarėse (432/431 m. prieš Kr.): 
stip rėjančio konflikto su Sparta akivaizdoje jis pasisako už karo 
veiksmus. antroji, ilgiausia ir neabejotinai garsiausia Periklio kal-
ba (ii, 35–46) tukidido istorijoje pasakyta per pirmąsias karo aukų 
laidotuves (431/430 m. prieš Kr.). trečią ir paskutinį kartą tukidi-

do Periklis kalba po antrojo peloponesiečių įsiveržimo (430 m. 
prieš Kr.; ii, 60–64), „kai atėniečiai, kurių žemė buvo antrą kartą 
nusiaubta, o liga ir karas vis labiau slėgė, pakeitę savo nuomonę, 
pradėjo kaltinti Periklį už tai, kad įtikino juos kariauti užtraukdamas 
nelaimių, ir linko susitaikyti su lakedaimoniečiais“ (ii, 59, 1–2). 
„matydamas, kad atėniečiai širsta dėl to, kaip pasisuko reikalai, ir 
elgiasi taip, kaip jis ir buvo numatęs, Periklis sušaukė susirinkimą 
(jis tebebuvo strategas) norėdamas juos padrąsinti, numalšinti pyktį 
ir suteikti daugiau ramaus pasitikėjimo“ (ii, 59, 3). Pasak tukidido, 
Periklio autoritetas (axiōma), reikalų išmanymas ir tai, kad jis buvo 
visiškai nepaperkamas (adōrotatos), jam leido drąsiai valdyti atėnie-
čių daugumą: „veikiau jis vedė daugumą, nei jos buvo vedamas“ 
(ii, 65, 8). dar daugiau: „tai buvo vadinama [logōi] ‚demokratija‘, 
o iš tiesų [ergōi] buvo vieno žmogaus valdymas“ (ii, 65, 9). 

Kalbėdamas per pirmųjų karo su peloponesiečiais aukų laido-
jimo apeigas, Periklis apdainuoja savo polio galią ir unikalumą. 
šiam v a. labiausiai klestinčiam graikų poliui iškilo pirmas rimtas 
pavojus, ir jo lyderis bei pagrindinis didybės strategas siekia klausy-
tojams pateikti įkvepiantį ir drąsinantį atėnų paveikslą – anų atėnų, 
kuriuos jie, regis, dar galėtų apginti. Periklio giesmė poliui, į kurią 
(plg. ii, 41, 4; 42, 2) sudėti patraukliausi v a. atėniečių gyvensenos 
ir mąstysenos bruožai, pateikia, ko gero, garsiausią ir įsimintiniau-
sią „Periklio atėnų“ portretą: šio stipraus ir savimi pasitikinčio polio 
demokratiškai (daugumos labui) tvarkomas gyvenimas yra atviras, 
laisvas, kupinas grožio, meno ir švenčių; jo piliečiai geba stebėti-
nai lanksčiai prisitaikyti prie įvairių gyvenimo aplinkybių ir sutikti 
didžiausius iššūkius, nors per daug nevargina nei kiekvienas savęs, 
nei savo bendrapiliečių; kitaip nei kitur, žodžiai ir kalbos čia nėra 
kliūtis ryžtingam veiksmui, o darbai nenusileidžia toli sklindančiai 
atėniečių šlovei. 

tukidido Periklio „laidotuvių kalba“ nusakytas demokratinės 
visuomenės idealas turėjo daug garsių gerbėjų. ją ne kartą citavo 
ir jav situacijai taikė šios valstybės prezidentai. Keli pagrindiniai 
jos teiginiai ataidi vienoje iš garsiausių jav istorijoje kalbų – abra-
hamo lincolno prakalboje, pasakytoje 1863 m., keli mėnesiai po 
Getisbergo mūšio (kuriame šiauriečiai laimėjo prieš konfederatus), 
atidarant karių kapines. Periklio žodžius apie demokratinių atėnų 
tvarką mėgo cituoti George’as Bushas. Karlas Popperis neabejojo, 
kad tukididas perteikia autentišką Periklio kalbą ir laikė ją ryš-
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kiausiu laisvos visuomenės gynėjo manifestu. Pirmoji jo veikalo 
Atviroji visuomenė ir jos priešai dalis („Platono kerai“) prasideda 
dviem epigrafais: poziciją „už atvirą visuomenę“ iliustruoja Periklio 
atėniečio žodžiai, atvirosios visuomenės priešo – kito atėniečio, 
Platono. laisvuosius atėnus, kurių vardu kalbėjo Periklis, Poppe-
ris vadina pamokymu ne tik Graikijai, bet visai – praeities tūkstan-
tmečių ir visų būsimųjų amžių – žmonijai (plg. tukididas ii, 41, 1). 
jeigu europiečiai būtų balsavę už valéry Giscard’o d’estaing’o 
parengtą europos Sąjungos konstitucijos projektą, patys pirmieji 
šio teksto žodžiai būtų buvę tukidido Periklio: „mūsų santvarka 
vadinasi ‚demokratija‘, kadangi viskas tvarkoma ne mažumos, bet 
daugumos labui“ (ii, 37, 1).

Sukrečiantį kontrastą šventinei, nors ir gedulinga proga pasaky-
tai Periklio kalbai ir iškilmingų laidojimo apeigų paveikslui sudaro 
tolesnis tukidido istorijos tekstas, kur aprašomas antraisiais karo 
metais atėniečius ištikęs maras (ii, 47–54). tukididas ne tik kruopš-
čiai nupasakoja mirtinos ligos, nusinešusios ir Periklio gyvybę (pats 
istorikas irgi sirgo, bet išgyveno; ii, 48, 3), simptomus bei eigą, bet 
ir negailestingai nusako atėniečius ištikusią moralinės suirutės bū-
seną: „šventyklos, kur buvo įsikūrę atvykėliai [iš miesto apylinkių], 
buvo pilnos ten pat mirštančių žmonių lavonų – nelaimė spaudė 
taip baisiai, kad žmonės, nežinodami, kas su jais bus, nebegerbė 
jokių dieviškų ar žmogiškų dalykų. visi ankstesni laidojimo papro-
čiai pakriko, kiekvienas laidojo, kaip sugebėdavo. daugelis, jau 
palaidoję nemažai saviškių ir nebeturėdami pakankamų išteklių, 
prarado gėdą: vieni uždėdavo savo mirusįjį ant kitų žmonių jau 
sukrauto laužo ir pirmi padegdavo, kiti atsineštą kūną įmesdavo į 
jau degantį laužą ir pasitraukdavo“ (ii, 52, 3–4). Pasak tukidido, 
laidojimo papročių nepaisymas tebuvo viena iš moralei pragaištin-
gų maro pasekmių: „jokia dievų ar žmonių baimė jų nebevaržė. 
matydami, kad visi žūsta, žmonės manė, kad nėra jokio skirtumo, 
gerbti dievus ar negerbti, o žmonių teismo skiriamos bausmės nie-
kas nesitikėjo sulaukti; daug sunkesnis atrodė virš galvos jau kyban-
tis nuosprendis – kol jis neištiko, regis, vertėjo dar kiek pasimėgauti 
gyvenimu“ (ii, 53, 4).

Praeitame šimtmetyje Periklio „laidotuvių kalbą“ į lietuvių kal-
bą vertė leonas valkūnas. jo vertimas paskelbtas dviejose Graikų 
literatūros chrestomatijos leidimuose: (1) sudarė jonas dumčius 
ir leo nas valkūnas, vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės lite-
ratūros leidykla, 1963, p. 356–365, (2) sudarė ir komentarus pa-
rašė dalia dilytė, parengė irena štikonaitė, vilnius: mintis, 2008, 
p. 543–554.) naudodama šį vertimą antikos istorijos kurso semi-
naruose, negalėjau atsikratyti minties, kad vertėtų pamėginti gar-
siąją Periklio kalbą perteikti tiksliau ir įtaigiau. taip atsirado šis, 
antrasis Periklio kalbos vertimas į lietuvių kalbą. tekstą iš senosios 
graikų kalbos verčiau iš: thucydidis, Historiae, recognovit bre-
vique adnotatione critica instruxit H. S. jones, apparatum criticum 
correxit et auxit j. e. Powell, t. i, oxonii, e typographeo Clarendo-
niano, 1942.

Tatjana Aleknienė

[II knyga] [34] Tą pačią žiemą atėniečiai, laikydamiesi 
tėvų papročio, pirmiems žuvusiems šiame kare polio lėšo-
mis surengė laidotuves. [2] Laidotuvės vyksta štai kaip. 
Pastatoma palapinė, kurioje prieš dvi dienas sudedami 
kritusiųjų kaulai, [3] ir kiekvienas norintis gali atnašauti 
saviškiui. Išnešimo dieną vežimai veža kipariso karstus, 
po vieną kiekvienai filei; į vieną karstą sudėti tos pačios 

filės narių kaulai. Ve-
žamas ir vienas paruoš-
tas tuščias gultas, skir-
tas dingusiems, kurių 
palaikai nebuvo rasti 
renkant kūnus. [4] Da-
lyvauti išnešant kūnus 
gali visi norintys, tiek 
miesto žmonės, tiek 
svetimšaliai, taip pat 
prie kapo raudoti atei-
nančios giminės mote-
rys. [5] Laidojama polio 
kape, gražiausioje prie-
miesčio vietoje1. Čia lai-
dojami visi žuvusieji 
karuose, išskyrus Ma-
ratono karius, kuriuos 
dėl jų ypatingo šaunu-
mo atėniečiai nuspren-
dė palaidoti pačiame 
mūšio lauke2. 

[6] Kai karstai jau 
užkasti žemėje, vienas polio išrinktas pripažintos iš-
minties ir ypač gerbiamas žmogus pasako deramą giria-
mąją kalbą. Tuomet visi išsiskirsto. [7] Taip laidojama. 
Tokios tvarkos atėniečiai laikėsi visada, kai tik vykdavo 
laidotuvės. [8] O šį pirmąjį kartą kalbėti buvo išrinktas 
Ksantipo sūnus Periklis. Atėjus metui, jis užlipo ant 
priešais kapą esančios pakylos, pastatytos, kad kalbėto-
ją girdėtų kuo daugiau žmonių, ir taip kalbėjo:

[35] „Dauguma čia anksčiau kalbėjusių gyrė žmogų, 
kuris prie šios laidojimo tvarkos pridėjo dar ir tokias 
kalbas. Esą gražu, laidojant kritusius karuose, sakyti 
viešą kalbą. O man atrodė, kad darbais šaunumą paro-
džiusiems vyrams ir pagarbą parodyti pakaktų darbais, 
tokiais, kaip šios polio surengtos laidotuvės3, kurias da-

1 turimas omenyje Kerameikas – senovės atėnų priemiestis į šiaurės 
vakarus nuo akropolio. Kapines kirto du keliai: vienas, apeiginių eisenų 
„šventasis kelias“ vedė į eleusiną, kitas – į herojaus akademo šventovę 
ir iv a. pradžioje Platono įkursimą akademiją.

2 mūšio vietoje arba netoli jos buvo palaidoti ne tik 490 m. mara-
tono mūšyje kritę kariai, bet ir 480 m. Salamino bei Platajų mūšiuose 
žuvę atėniečiai.

3 čia „kalba“ (logos) ir „darbas“ (ergon) Periklio kalboje sugretinami 
pirmą kartą. tyrėjai suskaičiavo, kad „kalbos“ („žodžių“, „lūkesčių“) ir 
„darbo“ („veiksmo“, „tikrovės“) priešprieša šiame tekste įvairiais pavi-
dalais iškyla trisdešimt du kartus. 

tukidido biustas. Gipsas. 
eksponuojamas Zurabo Ceretelio 
meno galerijoje (maskva). 
šio biusto romėniška kopija daryta 
pagal graikiškąjį originalą 
(iv a. pr. Kr.)
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bar regite, užuot daugelio žmonių šaunumą nesaugiai 
patikint vieno vyro geraĩ ar blogai pasakytai kalbai. 
[2] Tikrai sunku rasti tinkamą matą kalbant apie tokius 
dalykus, kur vargiai galima remtis bendru tiesos supra-
timu. Su reikalu susipažinęs ir palankus klausytojas 
gali pamanyti, kad kai kas nusakyta menkiau nei jam 
yra žinoma ir norėtųsi išgirsti, o nieko nežinantis – kad 
perdėta, nes pavydės išgirdęs apie ką nors, kas lenkia 
jo paties prigimtį. Mat kitiems skirtas pagyras žmonės 
pakenčia tol, kol ir patys manosi galintys nuveikti tai, 
apie ką girdi, o tuo, kas pranoksta jų jėgas, pavydžiai 
netiki. [3] Bet kadangi seniai buvo nuspręsta, kad gra-
žu taip daryti, turėsiu ir aš, sekdamas papročiu, pamė-
ginti kuo labiau atliepti kiekvieno iš jūsų norą ir mintį.

 [36] Pradėsiu nuo protėvių. Išties teisinga, be to, ir 
dera šia proga pagerbti jų atminimą. Iš kartos į kartą 
perduodami kraštą, kuriame visada gyveno, savo šau-
numu jie iki šiol išlaikė jį laisvą. [2] Jie tikrai yra verti 
pagyrų. Bet dar labiau – mūsų tėvai, kurie, padidinę 
gautą palikimą, dabartinei mūsų kartai tikrai ne be 
vargo perdavė mūsų turimą didelę valdžią. [3] Tačiau 
daug kur ją išauginome mes patys – mes, kurie dabar 
tebegyvename pačios savo brandos amžių. Mes aprū-
pinome polį viskuo, ko pakanka tiek karui, tiek taikai. 
[4] Apie karo žygius, kuriais viskas buvo įgyta, arba 
apie tai, kaip ryžtingai mes ar mūsų tėvai atrėmėme 
priešų, barbarų arba graikų, antpuolius, nekalbėsiu, 
nenorėdamas ilgų kalbų sekti viską ir taip žinantiems 
žmonėms. Bet, prieš imdamas girti žuvusiuosius, pasa-
kysiu, ką ugdydami mes šito pasiekėme, iš kokios polio 
tvarkos ir kokio būdo radosi mūsų didybė. Manau, kad 
šia proga tikrai dera apie tai kalbėti, o visiems susi-
rinkusiems, tiek miesto žmonėms, tiek svetimšaliams, 
pravartu tai išgirsti.

[37] Mūsų polio santvarka nesivaiko kaimynų įsta-
tymų. Mes patys veikiau kai kam esame pavyzdys, nei 
kitus mėgdžiojame. Kadangi viskas tvarkoma ne ma-
žumos, bet daugumos labui, ji vadinasi „demokratija“. 
Pagal įstatymus, sprendžiant asmeninius ginčus [val-
džios] visiems priklauso po lygiai, bet bendruosiuose 
reikaluose iškylama ne pagal eilę [„rotacijos“ būdu], bet 
veikiau dėl [asmens] šaunumo ir, kur nors pasižymėjus, 
įgyto pripažinimo4. Tačiau ir neturtas bei pripažinimo 
stoka nėra kliūtis žmogui, galinčiam veikti polio labui 

[einant paeiliui visiems piliečiams tenkančias parei-
gas]. [2] Mes laisvai tvarkome bendrus polio reikalus ir 
vieni į kitus kasdieniuose mūsų santykiuose žvelgiame 
be įtarumo: nei pykstame, jei kaimynas ką nors padaro 
savo malonumui, nei nutaisome neprasčiau už baus-
mę slegiantį veidą. [3] Taip nevaržomai vieni su kitais 
bendraudami viešuosiuose polio reikaluose nenusižen-
giame įstatymams – labiausiai iš baimės, klausydami 
pareigūnų ir įstatymų, ypač tų, kurie paskelbti skriau-
džiamųjų naudai, ir tų, kurie, kad ir nerašyti, visų pri-
pažinimu, pažeidėjams užtraukia gėdą. 

[38] Mes suteikiame dvasiai daugybę progų pailsėti 
nuo vargų: visus metus rengiame žaidynes ir aukoji-
mus5, o daili namų aplinka kasdien džiugina ir vaiko 
liūdesį. Dėl mūsų polio didybės čia suteka visos žemės 
gėrybės, tad ragauti svetimas mums nė kiek nemažiau 
įprasta nei mėgautis savosiomis.

[39] Karo reikalais mes taip pat rūpinamės kitaip 
nei priešai. Skirtumas štai koks. Mūsų polis yra atvi-
ras. Nebūna, kad išvarytume svetimšalius trukdydami 
ką nors sužinoti ar pamatyti, kad slėptume kokį nors 
dalyką, kurį išvydęs priešas galėtų turėti naudos. La-
biau pasikliauname ne gudrumu ir slaptumu, bet mūsų 
veiksmais rodoma dvasios stiprybe. Ir lavinama pas 
mus skirtingai: kiti nuo jaunumės drąsą ugdosi vargi-
nančiomis pratybomis, o mes gyvename be įtampos ir 
vis dėlto esame nemažiau pasirengę atremti pavojus. 
[2] Štai įrodymas: lakedaimoniečiai į mūsų žemę nežy-
giuoja vieni, bet atsiveda visus sąjungininkus, o mes, 
nuvykę pas kaimynus, svetimoje žemėje dažniausiai be 
vargo įveikiame savo namus ginančius priešus. [3] Joks 
priešas dar nėra susidūręs su sutelktomis mūsų pajė-
gomis, nes mes vienu metu ir rūpinamės laivynu, ir 
siunčiame savo karius į įvairius sausumos žygius. Bet 
jei kur nors priešai susikauna su mūsų kariuomenės 
dalimi, tuomet, įveikę kai kuriuos iš mūsų, skelbiasi 
sumušę visus, o pralaimėję – esą nusileidę visai kariuo-
menei. [4] Pasirinkę ne vargti pratybose, bet į pavojus 
žiūrėti ramiai ir daugiau kliautis būdo drąsa nei įstaty-
mų nurodymais, turime tą pranašumą, kad nesivargi-
name iš anksto, sunkumams dar neprasidėjus, bet, su 
jais susidūrę, pasirodome ne mažiau drąsūs nei nuolat 
save sekinantys žmonės6. Dėl to verta žavėtis mūsų po-
liu. Verta ir dėl kitų dalykų.      

4 „Pripažinimas“ – axiōsis. regis, Periklis nori apginti demokratinę 
atėnų santvarką nuo kaltinimų lygiava, neleidžiančia pasireikšti ga-
biausiems piliečiams. tikėtina, kad visų pirma omenyje turimos karo 
vado (stratego) pareigos: jų pilietis negalėjo gauti burtais, bet turėjo 
būti išrinktas. 

5 tai vienintelė užuomina apie religiją šioje Periklio kalboje. vadina-
masis „Senasis oligarchas“ (žr. „apie atėniečių santvarką“, vertė mantas 
adomėnas, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2015, nr. 4, p. 11–16) mini de-
mokratinei atėniečių santvarkai keliamą priekaištą, esą kartais žmogus 
čia visus metus negali „sutvarkyti reikalų nei su taryba, nei su liaudi-
mi“. Pasak autoriaus, tai nenuostabu: joks kitas graikų polis neturi tiek 

švenčių, o jų metu dar sunkiau sekasi tvarkyti polio reikalus („apie atė-
niečių santvarką“, iii, 1–2).  

6 nesunku suprasti, kad atėniečių laikysena čia priešpriešinama su-
karintai spartiečių visuomenės tvarkai. tyrėjus glumina šis į Periklio 
lūpas įdėtas atėniečių kariuomenės neprofesionalumo liaupsinimas: 
„žinia, kad, lyginant su Sparta, atėniečių karinis pasirengimas yra ne-
rimtas ir neprofesionalus – nėra labai padrąsinantis dalykas. [...] aiš-
ku, nei tukididas, nei Periklis, kuriam i, 142 priskirti žodžiai, kad laivų 
kautynėms būtinas ilgas pasirengimas, negalėjo taip kvailai manyti, esą 
pranašumas sausumoje pasiekiamas be pastangų“ (Simon Hornblower, 
A Commentary on Thucydides, vol. i, Books i–iii, oxford university 
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[40] Mes puoselėjame grožį be išlaidumo ir išmintį – 
be išglebimo7. Turtas mums veikiau parama dirbti, o ne 
proga pasigirti. Niekam ne gėda pripažinti savo ne-
turtą. Daug gėdingiau nesistengti darbu iš jo ištrūkti. 
[2] Tie patys žmonės tvarko tiek savo, tiek polio reika-
lus, o kiti, turintys savo veiklos, nestokoja ir polio reika-
lų išmanymo. Mat mes vieninteliai visai prie jų neprisi-
liečiantį žmogų laikome ne „neveikliu“, bet nenaudingu. 
Patys sprendžiame arba deramai apmąstome reikalus8, 
nes manome, kad darbams kenkia ne kalbos, bet vei-
kiau tai, jog, prieš jų imantis, žodžiais neišsiaiškinta, 
ką reikia daryti. [3] Skiriamės mes ir tuo, kad tie pa-
tys žmonės, kurie imasi svarstyti reikalus, juose yra 
labai drąsūs. Kitiems nežinojimas kelia drąsą, o svars-
tymas – dvejones, bet stiprios dvasios žmonėmis dera 
pripažinti tuos, kurie kuo aiškiausiai žinodami, kas yra 
baisu ir kas malonu, vis dėlto nevengia pavojų. 

[4] Ir į geradarystes mes žiūrime kitaip nei daugu-
ma žmonių. Mat draugus įgyjame ne gaudami ką nors 
gera, bet darydami. Geradarys yra tvirtesnis draugas, 
nes, siekdamas išsaugoti geradarystę gavusio žmogaus 
dėkingumą, rodo jam palankumą; o gera patyręs žmo-
gus yra vangesnis žinodamas, kad gera turės daryti ne 
dovanodamas, bet grąžindamas skolą. [5] Be to, mes 
vieninteliai paslaugą darome ne skaičiuodami naudą, 
bet drąsiai pasitikėdami savo laisve.  

[41] Pasakysiu bendrai: visas mūsų polis yra pamoky-
mas9 Graikijai, kiekvienas mūsų žmogus, mano akimis, 
gali – nepaprastai gražiai ir lanksčiai – tikti įvairiau-
siai veiklai. [2] Kad visa tai nėra proginės pagyros, bet 
tikra tiesa, rodo pati polio galybė10, kurią leido pasiekti 
toks mūsų būdas. [3] Šis polis vienintelis susidūrusiems 
pasirodo pranokstąs apie jį sklindantį garsą ir vienin-
telis užpuolėjams nesuteikia dingsties apmaudauti dėl 
tokių varžovų sukeltų nelaimių, o valdiniams – prie-
žasties skųstis nevertais valdovais. [4] Mūsų pateiktais 
didingais galybės ženklais ir liudijimais žavėsis ne vien 
dabarties, bet ir ateities žmonės. Todėl mums visai ne-
reikia nei Homero pagyrų, nei jokio kito liaupsintojo, 
kurio eilės sukeltų trumpą malonumą, bet sukurtas 
vaizdas neatsilaikytų prieš dalykų tiesą, – visą jūrą ir 
žemę privertėme duoti kelią mūsų narsai, visur paliko-
me amžinus vargų ir sėkmių paminklus! 

[5] Štai už kokį polį, nenorėdami jo netekti, kilniai ko-
vėsi ir žuvo šie vyrai, ir kiekvienas, likęs gyvas, turėtų 
būti pasirengęs dėl jo kentėti.

[42] Todėl taip ilgai kalbėjau apie mūsų polį – norėjau 
parodyti, kad mums ši kova reiškia daugiau nei nieko 
panašaus neturintiems mūsų varžovams, ir aiškiais 
ženklais nušviesti mano dabar sakomą šlovinimo kal-
bą. [2] Svarbiausia jau pasakyta, nes mano apdainuotą 

polį11 šitaip išpuošė šių ir tokių kaip jie vyrų iškilumas – 
nedaug tėra graikų, kurių darbai taip akivaizdžiai pri-
lygtų turimai šlovei. O šių žmonių iškilumą, man regis, 
pirmà paliudija ir galutinai patvirtina tokia jų gyveni-
mo baigtis. [3] Juk kovoje su priešais už tėvynę parody-
tą šaunumą dera laikyti svarbesniu už visus žmogaus 
trūkumus: šaunumu ištrynę menkumą, jie atnešė dau-
giau bendros naudos nei galėjo pakenkti kokios nors 
kiekvieno iš jų savybės. [4] Nė vieno iš jų neprivertė iš-
tižti mintis apie dar neragautus turto malonumus, neat-
baidė nuo pavojaus viltis dar spėti ištrūkti iš dabartinio 
neturto. Atkirtį priešams laikydami labiau geidžiamu 
dalyku, o kartu ir gražiausiu išbandymu, jie pasirinko 

Press, 1997, p. 303). Periklio teiginys keistas atrodo dar ir todėl, kad 
prasilenkia su žiniomis apie v a. efebų (jaunų karių) rengimo praktiką 
(žr. Ibid., p. 304). Hornblowerio nuomone (loc. cit.), tukididas ir jo Pe-
riklio kalbos interpretacija galbūt atspindi nerūpestingas oligarchinio 
raitelių luomo nuotaikas. 

7 Garsus ir sunkiai išverčiamas kultūrinio „Periklio amžiaus“ atėnų 
gyvenimo apibūdinimas. jame galima įžvelgti apologiją: atėniečiai yra 
grožio ir išminties gerbėjai, tačiau nėra nei švaistūnai, nei ištižėliai. Pa-
našiai ginama ir atėniečių „filologija“ (meilė kalboms ir svarstymams): 

jie daug kalba, bet tai jiems netrukdo ryžtingai veikti (ii, 40, 2–3). 
8 Οἱ αὐτοὶ ἤτοι κρίνομέν γε ἢ ἐνθυμούμεθα ὀρθῶς τὰ πράγματα. 

Periklio žodžiuose galima išgirsti tokią mintį: mes patys, jei ir nesame 
dalykų sumanytojai (ἐνθυμούμεθα ὀρθῶς τὰ πράγματα), bent jau 
galime priimti sprendimą (κρίνομέν γε).

9 Paideusis. 
10 Dynamis – tai ta didžioji galia, kurios pasiekęs atėniečių polis spar-

tiečiams atrodė toks grėsmingas, kad privertė juos imtis karo (i, 23, 6). 
11 Τὴν πόλιν ὕμνησα. Periklis savo kalbą prilygina „giesmei“ („himnui“).

Periklio biustas. marmuras. romėniška kopija pagal 
graikiškąjį originalą (430 m. pr. Kr.)
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drąsiai juos atremti, o anų dalykų – netekti. Neaiškią 
žygio sėkmę patikėję vilčiai, darbais nusprendę kentėti 
dėl regimos esamybės. Atkirtį ir kančią iškeldami aukš-
čiau už pasidavimą ir išlikimą, jie išvengė pasmerkimo 
kalbų, ištvermingai atlaikė žygį ir aną trumpiausiąją li-
kimo akimirką gyvenimą paliko ne baimės, bet veikiau 
šlovės viršūnėje.   

[43] Šie vyrai pasirodė verti mūsų polio, o likusiems 
reikia melsti didesnio saugumo, tačiau būti nemažiau 
pasiryžusiems kautis su priešais, ir ne vien klausytis 
kalbų apie naudą, kurią jums, viską neprasčiau žinan-
tiems, galėtų apsakyti koks nors kalbėtojas, sampro-
taujantis apie gynimosi privalumus, bet veikiau kas-
dien stebėti tikrą polio galią ir jį pamilti12. Kai jis jums 
pasirodys didingas, pagalvokite, kad tai įgyta drąsių, 
savo pareigą žinančių ir darbais ją gerbiančių vyrų. Jei 
kažkur ir teko patirti nesėkmę, jie nemanė, kad polis 
turėtų netekti jų šaunumo, ir skyrė jam patį gražiausią 
indėlį. [2] Kartu sudėję savo gyvybes, jie kiekvienas sau 
laimėjo nesenstantį gyrių ir iškiliausią kapą – ne tą, kur 
dabar guli, bet tą, kur amžinai išlieka žodžiu ir darbu 
minima jų šlovė. [3] Šlovingų vyrų kapas – visa žemė. 
Juos mini ne vien savosios šalies paminklų užrašai – ir 
svetur kiekviename gyvuoja nerašytas veikiau jų dva-
sios, nei žygio atminimas. 

[4] Dabar jūs imkite juos pavyzdžiu ir, laime laikyda-
mi laisvę, o laisvę – dvasios stiprybe, be baimės žvelki-
te į karo pavojus. [5] Juk negailėti savo gyvybės gali ne 
vien nieko gera nesitikintys nelaimėliai, bet dar labiau 
tie, kurių gyvenime dar daug kas gali pasikeisti ir nuo 
kurių klaidos labai daug kas priklauso. [6] Mat išdidžios 
dvasios žmogui didesnį skausmą kelia kartu su ištižimu 
ištinkantis menkumas nei stiprybės ir bendros vilties 
akimirką nejučia ateinanti mirtis.

[44] Todėl ir nenoriu gailėti čia stovinčių jų tėvų, vei-
kiau padrąsinti. Juk jie žino, koks permainingas liki-
mas lydėjo jų gyvenimo kelią. O sėkmė atitenka tiems, 
kam pavyko, kaip jiems, sulaukti tokios garbingiausios 
baigties, patirti tokį skausmą, kokį jūs dabar patiriate, 
ir tiems, kurių gyvenimo pabaiga prilygo turėtai laimei. 
[2] Žinau, sunku jus įtikinti. Kitų žmonių džiaugsmas 

ne kartą jums primins kadaise ir jus džiuginusią laimę. 
Išties, skaudu žmogui yra ne tada, kai negauna para-
gauti kokios nors gėrybės, bet tuomet, kai netenka to, 
prie ko yra pratęs. [3] Stiprybės gali suteikti ir viltis 
susilaukti kitų vaikų, – jei dar esate vaikams pradėti 
tinkamo amžiaus. Asmeniškai kai kam būsimi palikuo-
nys padės užmiršti tuos, kurių netekote, o poliui bus 
dvigubos naudos: jis netuštės ir liks saugus. Juk nega-
lima tikėtis, kad teisingai ir nešališkai reikalus svars-
tys vienodo pavojaus savo vaikams neužsitraukiantys 
piliečiai. [4] O visi, kurie jau esate peržengę tokį amžių, 
dideliu turtu laikykite visus tuos laimingai nugyven-
tus metus, galvokite, kad nedaug gyvenimo belieka ir 
skaid rinkite jį šių vyrų šlove. Juk garbės troškimas – 
vienintelis dalykas, kuris nesensta; atėjus bejėgystės 
amžiui, didesnį malonumą teikia ne pelnomi turtai, 
kaip kai kas mano, bet laimėta garbė. 

[45] Žvelgdamas į jus, čia stovintys kritusiųjų vaikai ir 
broliai, regiu, kad jums teks smarkiai rungtis. Papras-
tai visi giria tą, kuris jau paliko gyvenimą. Todėl kad ir 
koks iškilus būtų jūsų šaunumas, vargu ar jus laikys ne 
tik kad panašiais į šiuos vyrus, bet bent jau – nedaug 
jiems nusileidžiančiais. Mat gyvas varžovas kursto pa-
vydą, o pasitraukęs kelia pagarbų palankumą.  

[2] Galbūt turėčiau ką nors pasakyti ir apie nuo šiol 
našlausiančių moterų priedermę. Nusakysiu ją trumpu 
paraginimu: jums didelė šlovė bus nepasirodyti men-
kesnėmis už savo moterišką prigimtį ir pasirūpinti, kad 
tarp vyrų apie jus būtų kuo mažiau gyrimo ar peikimo 
kalbų13.  

[46] Ką tinkama šiai progai pagal paprotį turėjau pa-
sakyti, jau pasakyta. Ir darbais laidojami vyrai jau yra 
pagerbti. Bet tai dar ne viskas: jų vaikus nuo šiol iki su-
augs bendromis lėšomis išlaikys polis, vertingu vainiku 
už šlovingas kovas apdovanodamas tiek šiuos vyrus, tiek 
jų palikuonis. Kur už šaunumą atlyginama didžiausiais 
apdovanojimais, ten ir piliečiai būna patys šauniausi. 

[2] O dabar visi, apraudoję saviškius, galite eiti“.
[47] Tokios tad laidotuvės buvo tą žiemą. Jai praėjus, 

baigėsi pirmieji šio karo metai. 

12 Pažodžiui: „tapti jo erastais / meilužiais“. tikėtina, kad toks eroti-
nės meilės savo poliui (arba demui) įvaizdis priklausė istorinio Periklio 
ir jo politinės aplinkos žodynui. Platono Gorgijuje Sokratas apie savo 
pašnekovą politiką Kaliklį sako, kad tas (erotiškai) įsimylėjęs demą (atė-
niečių liaudį, 481 d), o Alkibiade I nuogąstauja, kad alkibiadas nesu-
gestų tapęs demerastu („įsimylėdamas demą“, 132 a). 

13 moterys klasikinėje graikų tradicijoje paprastai siejamos su nerei-

kalingu triukšmu. Periklis galėjo turėti omenyje konkrečias laidojimo 
ir gedulo aplinkybes – moterys neturėtų pernelyg triukšmingai rau-
doti (plg. Platonas, Faidonas, 117 d–e). Kita vertus, akivaizdu, kad čia 
bend riau kalbama apie moterų elgesį polio visuomenėje: ne tik pei-
kimas (psogos), bet ir šlovės garsas (kleos), kurio siekia šaunūs vyrai, 
joms nepritinkąs. 

!
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Kęstutis Grigaliūnas. Mes esame teisios. 2007. drobė, akrilas
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Jubiliejinius valstybių šimtmečio metus 
lietuviai ir latviai pasitinka ka muojami 
žemos savivertės, susimenkinimo kom-
pleksų. Kaip pabrėžia psichologė Da-
nutė Gailienė, „[k]o lektyvinė trauma 
arba ilgos istorinės represijos sukrečia 
visuomenės ar jos grupių normalų kul-
tūrinį tapatumą (kultūrinį ego), ir jį 
gali pakeisti kultūriniai kompleksai“1. 
Išties sunku išdidžiai pakelta galva 
stovėti greta kitų Europos tautų, kai 
pečius slegia tokie stereo tipai kaip 
„700 metų vergovės“, „tarnystės ge-
nas“ ir labiausiai istoriškai nukentėju-
sių tautų savimonė. Dažnai prasimuša 
stereotipas – mes, pagrandukai, ir jie, 
Vakarų pasaulio protingieji ir galingie-
ji. Toks susimenkinimo mentalitetas 
buvo formuojamas iš dalies sąmonin-
gai ir ilgainiui įsitvirtino žmonių mąs-
tyme. Kultūrinių komp leksų kamuo-
jamoms Baltijos šalims, kurios pusę 
šimtmečio buvo apskritai ištrintos iš 
bendros Euro pos istorijos, jau seniai 
reikalingas praeities diskurso permąs-
tymas, kuris naujai aktualizuotų isto-
riją, kultūrą, atmintį. 

XXI a. latvių literatūroje pastebi-
mas išaugęs dėmesys Latvijos XX a. 
istoriniams įvykiams, jų įtakai tautos 
identiteto formavimuisi ir kolektyvi-
nės bei istorinės atminties kūrimui-
si. 2013 m. startavo latvių rašytojos 

XX amžiaus latvių istorijos 
kardiograma

Laura LaurušaITė

Gundegos repšės (g. 1960) inicijuotas 
ir koordinuojamas projektas Mes. Lat
vija, XX amžius, kuriame dalyvauja 
trylika XX a. septintame aštuntame 
dešimtmetyje gimusių žinomų latvių 
rašytojų. Kiekvienas jų ėmėsi zonduoti 
tam tikrą istorijos atkarpą ir parašė po 
romaną – iš viso 13 kūrinių, aprėpian-
čių visą XX a. šis sumanymas sulaukė 
didžiulio Latvijos visuomenės pripaži-
nimo ir palaikymo, kai kurios knygos 
nedingsta iš skaitomiausių sąrašų, 
nes tai knygos su savotiška „pridėti-
ne nacionaline verte“, kuri užtikrina 
ir išliekamąją vertę. Serijos romanai 
atskleidžia žinomas XX a. istorijos da-
tas ir fragmentus (1905 m. revoliucija, 
Pirmasis ir antrasis pasauliniai karai, 
tremtys į Sibirą, sovietmetis, atgimi-
mas ir pan.), kurie, viena vertus, iš-
ryškina nuolatinę priklausomybę nuo 
didesnių ir galingesnių politinių žaidė-
jų ir paklusimą jiems, bet, kita vertus, 
tautos atsparumą, gebėjimą nepalūžti. 
Kiekvieno romano pabaigoje publikuo-
jami analitiniai baigiamieji straipsniai 
arba pačių autorių komentarai latvių 
ir anglų kalba. Serija buvo sumanyta 
tam, kad kviestų žmones persvarstyti 
esminius klausimus, kurie XXI a. vis 
dar trukdo kelti tautos savimonę.

Projekto idėjos autorė repšė akcen-
tuoja, kad romanų serija yra tam tikras 
patriotinis gestas ir savitas protestas: 
pasipriešinti istorijos užmarščiai, tyči-
nei valstybės degradacijai, istorinėms-

politinėms grėsmėms ir draudimams, 
kurie pastaruoju metu plevena Latvi-
jos ore. šią seriją remia Latvijos Vals-
tybės kultūros kapitalo fondo (VKKF) 
tikslinė programa „Nacionalinio iden-
titeto skatinimas“. unikalu ne tik tai, 
kad rašytojų parengiamasis darbas ir 
knygų leidyba yra remiami valstybės 
lėšomis, bet ir tai, kad projekte daly-
vauja žinomiausi ir viešojoje erdvėje 
šiuo metu matomiausi Latvijos rašy-
tojai intelektualai. Būtų sunku tokį 
kryptingą, sutelktinį ir konceptualiai 
realizuojamą projektą – juolab remia-
mą valstybės! – įsivaizduoti Lietuvoje. 
Tris šios serijos romanus finansiškai 
parėmė Baltic International Bank at-
stovas Valerijus Belokonas, juos pats 
perskaitęs ir palikęs komentarus ant 
ketvirtųjų viršelių. apskritai leidyba 
Latvijoje dažnai turi mecenatų, pavyz-
džiui, daug knygų funduoja Latvijos 
dujos, privatus verslininkas raimon-
das Gerkenas ir kt.

remdamiesi sąmoningai primirš-
tais, iškreiptais ar cenzūruotais 
XX a. istorijos faktais, koreguodami 
romantizuotą tautos atmintį, latvių 
autoriai stengėsi perrašyti nutylėtą 
tautos istoriją, sukurti naują atmin-
ties naratyvą. Kodėl būtent XX a.? 
XX a. oficialioji istorija Latvijoje, kaip 
ir Lietuvoje, pilna tragiškų įvykių – 
karai, Holokaustas, dar viena ypač 
skausminga patirtis latviams buvo 
legionieriai (antrajame pasauliniame 
kare latvių žuvo daugiau negu lietu-
vių – iš viso Latvija prarado apie pusę 
kariavusiųjų – 80 000–90 000 vyrų). 
Vienas iš klasikinių ir skaudžiausių 
latvių literatūros siužetų – apie sūnų 
ir tėvą, kariavusius skirtinguose fron-
tuose. XX a. įvykiai buvo visos Euro-
pos kolektyvinė beprotybė, kolektyvi-
nė trauma, nusėdusi tautų kraujyje, 
ląstelėse ir atmintyje, perduodama iš 
kartos į kartą. šie kūriniai svarbūs 
tuo, kad jie naujai persvarsto tai, ką 
mes pap rastai vadiname „didžiuoju 
istorijos naratyvu“.

apžvalGa

1 danutė Gailienė, Ką jie mums padarė: Lie-
tuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgs-
niu, vilnius: tyto alba, 2008, p. 74.
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Kol Lietuvoje netyla diskusijos, ar 
reikia griauti Petro Cvirkos paminklą, 
ar verta statyti monumentą Justinui 
Marcinkevičiui, nepaliauja pjautis 
Vyčio ir bunkerio memorialų ideolo-
ginės grupuotės, latviai sėkmingai 
stato literatūrinį paminklą savo šaliai 
ir istorijai – ši fundamentali istorijos 
kardiograma, apimanti visą XX a., su-
manyta ir kaip simbolinis valstybės 
nepriklausomybės šimtmečio įpras-
minimas. Man atrodo, latviai nėra 
praradę simbolinio mąstymo, kurio 
pagrįstai pasigedo andrius Jakučiū-
nas lietuviškoje kultūrinėje terpėje2 – 
užuot operavę žirgo dydžio argumen-
tais, jie kuria istoriją neapčiuopiamais 
dydžiais – literatūrine tiesoieška.

Nuo apsakymų – prie romanų

Serijos sumanymo užuomazga gali-
ma laikyti 2011 m., kai repšės įkvėp-
tos, susitelkė dvylika latvių rašytojų 
moterų ir parašė po apsakymą, kurie 
sugulė į rinktinę Mes. XX amžius – li-
teratūrinę XX a. Latvijos istorijos ver-
siją. ši iniciatyva davė impulsą daug 
platesniam projektui – analogiškai 
romanų serijai. Kaip liudija repšė, 
vieningos romanų serijos idėja brendo 
jau kurį laiką: „Vieną vasarą, kai at-
rodė, kad visuomeninis klimatas ypač 
depresyvus, bendruomenės savimo-
nė žema ir kultūra ima silpti, tačiau 
matydama, kad Lietuvoje ir Estijoje 
žmonės susidoroja su istorijos klausi-
mais, apėmė ryžtas – o kodėl gi mes 
negalim. Gimė idėja pamėginti para-
šyti apsakymų rinktinę, o jau tada, 
kai viskas buvo sutarta ir projektas 
sėkmingai realizuotas, kartu šovė 
mintis, kad būtų puiku sukurti roma-
nų seriją. Kiek žinau, bent jau Euro-
poje tai neturi analogo“3. Lyginant su 
latviais, galima sakyti, kad lietuviai 
išties turi daugiau sėkmingai interpre-
tuojamų legendų, visų pirma Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ir Lietu-
vos didingos praeities mitologiją, kuri 

Latvijoje prisimenama ne rečiau negu 
Lietuvoje. Turbūt dėl šlovingos praei-
ties ir istorinių pasakojimų tradicija 
Lietuvoje buvo gausi, nors akivaizdu, 
kad Latvijoje daug stipresnė romano 
žanro tradicija. Latvių romano istori-
ja siekia 1879 m., kai buvo paskelbti 
pirmieji didelės apimties prozos kūri-
niai – brolių Kaudzyčių Matininkų lai
kai ir Materų Jurio Buities bangos. Iki 
šių dienų latvių autoriai parašė beveik 
2000 romanų. 

Istorija grįstų romanų rašymas yra 
daug laiko ir nuodugnaus parengia-
mojo-tiriamojo darbo reikalaujantis 
darbas, nes jiems neužtenka vien li-
teratūrinės išmonės – serijos idėja 
buvo aprašomojo meto dokumentų, 
amžininkų liudijimų ir kitų prieinamų 
šaltinių studijos. Tirdami pasirinktą 
laikotarpį, rašytojai rinko medžiagą 
bibliotekose, archyvuose, kai kuriuose 
kūriniuose esama intarpų iš anuometi-
nės spaudos, poezijos, aukų gyvenimo 
istorijų, dienoraščių. amžiaus pirmąją 
pusę pasirinkusiems rašytojams ypač 
sudėtinga dėl to, kad romane aprašo-
mu metu jie patys negyveno, todėl ten-
ka identifikuotis su visiškai svetimais 
laikais. autorius supranta, kad jis ne-
taps autentišku 1918 ar 1940 m. žmo-
gumi, jis mėgina įsijausti, kaip žmogus 
galėtų elgtis to meto dekoracijų fone. 

Dėl šios priežasties istoriniai roma-
nai dažnai kaltinami disonansu tarp 
fakto ir gyvo žmogaus. Žinoma, turime 
pripažinti, kad tai tik autorinė inter-
pretacija, emocinis istorijos patyrimas, 
liudijimų literatūra (angl. testimonial 
literature), bet ji yra svarbi socialinės 
ir kultūrinės atminties požiūriu. Patys 
romanų autoriai net nepretenduoja į 
kūrinių priskyrimą istoriniams ro-
manams, nes, repšės požiūriu, klasi-
kinis istorinis romanas mūsų laikais 
jau atrodo atgyvenęs, žanro kanoną 
atitinkančio kūrinio neįmanoma pa-
rašyti taip, kad jis neliktų komikso 
ar menkavertės istorinės iliustracijos 
lygmenyje. Iš pasirodžiusių knygų ryš-

kėja tendencija – atskleisti autoriaus 
dabarties poziciją, pažvelgti retrospek-
tyviai iš dabarties į praeitį. Nors visuo-
se kūriniuose gyva istorijos faktūra, 
romanai yra apie dabarties santykį 
su praeitimi ir apie praeities poveikį 
dabarčiai. Serija kaip visuma mums 
greičiau atskleidžia, kodėl šiandienos 
latviai yra tokie, kokie yra, o ne tai, 
kas vyko vienu ar kitu dešimtmečiu 
ar metais Latvijos istorijoje. Taigi tiks-
lesnis pavadinimas būtų ne istoriniai 
romanai, o romanai apie Latvijos is-
toriją, nes istorijoje ieškoma įrodymų, 
kurie galėtų sustiprinti pasilpusį na-
cionalinį identitetą „čia ir dabar“.

Žmogus ir nužmogėjimas

Pirmasis pasirodė Osvaldo Zebrio 
romanas Gaidžių kalno šešėlyje, skir-
tas 1905 m. revoliucijai ir 1906 m. 
įvykiams. Tas laikas buvo lemtingas 

latvių nacijos formavimuisi, padėjo pa-
matus vėliau susikūrusiai nepriklau-
somai Latvijos valstybei. Kaip liudija 
pats rašytojas, tai buvo labai neviena-
reikšmis istorijos tarpsnis – iš vienos 
pusės, jis leido latviams patikėti savo 
jėgomis, bet iš kitos – tai buvo nerei-
kalingų aukų, beprasmio naikinimo, 
deginimo, žudymo ir agresijos metas. 

a p ž v a l G aa p ž v a l G a

Osvaldo Zebrio knygos Gaidžių kalno 
šešėlyje viršelis

2 andrius jakučiūnas, „robotai besmege-
nių rankose“, in: https://www.15min.lt/kultu-
ra/naujiena/literatura/andrius-jakuciunas-ro-
botai-besmegeniu-rankose-286-907490.

3 „taps 13 jauni vēsturiski romāni par latvi-
ju“, in: http://www.la.lv/taps-13-jauni-vesturis-
ki-romani-par-latviju-2.
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Zebrio žiūra iš įprastų istorijos inter-
pretacijų išsiskiria tuo, kad jis pavaiz-
davo revoliucijos dalyvius ne tiek kaip 
herojus, kiek kaip nusikaltėlius.

Gunčio Berelio Žodžiams nebuvo 
vietos – pasakojimas apie Pirmąjį pa-
saulinį karą, siaubingą mėsmalę, kuri 
neaplenkė ir Latvijos gyventojų, – irgi 
pateikiamas iš neįprastos marodie-
riaus pozicijos. romano ašimi tampa 
tik ras faktas – pirmojo latviško neby-
liojo filmo sukūrimas 1913 m. Žmonės 
džiūgauja dėl civilizacijos progreso, bet 
prasideda karas ir iš pasaulio belieka 
bebalsė vaiduokliška plynė, pilna lavo-
nų. šis vaizdas pranoksta bet kokias 
kinematografines reprezentacijas. Kal-
bėjimo ir tylėjimo įtampa apskritai es-
minė daugelio romanų tema – nutildytų 
žmonių, nutildytos istorijos, nutildytos  
tautos sąmonės, nutildytos kaltės. 

Mario Bėrzinio romanas Švino sko
nis apie Holokaustą, tituluojamas pa-
čiu stipriausiu serijos romanu, irgi plė-
toja tylos kaip negebėjimo pasipriešinti 
istorijai temą. švino skonis – daugias-
luoksnė metafora. Visų pirma, romano 
veikėjui Matisui Birkenui peršauna-
mas skruostas ir liežuvis ir jis nuolat 
jaučia burnoje švino bei kraujo skonį. 
Be to, jis praranda kalbos dovaną – 
tarsi Holokaustas būtų patirtis, kuri 
peržengia kalbos ribas ir galimybes. 
Be to, atimtos kalbos galios reiškia ir 
atimtas reprezentacijos galias. 

šis romanas Latvijos viešojoje erdvė-
je sukėlė daugiausia diskusijų – gal 
todėl, kad apie Holokaustą latvių au-
toriai iki tol beveik nerašė (mes turėjo-
me Icchoką Merą, Grigorijų Kanovičių, 
aktualizavusius savo tautos traumas). 
Kaip pabrėžė Liepojos universiteto 
profesorė Zanda Gūtmanė, Holokaus-
to trauma posovietinėje Latvijoje lai-
koma antrine, periferine – tokia buvo 
latvių ideologinė pozicija. Jie niekada 
nelaikė žydų tragedijos savo tautos tra-
gedija, nesitapatino su ja, jų istorinėje 
atmintyje Holokaustą išgyveno kiti, ne 
latviai, svetimieji. Bėrzinis siūlo nau-
jovišką žvilgsnį į Holokaustą, leidžia 
jį išgyventi iš latvio perspektyvos. Kai 
pagrindinis romano herojus dėl įgimto 
lytinio defekto apipjaustomas, pra-

deda aiškėti, kuo romanas gali baig-
tis. O baigiasi jis paradoksu, etniniu 
nesusipratimu – pagrindinis herojus 
latvis vaikinas palaikomas žy du, užda-
romas gete, sušaudomas ir galiausiai 
atgula į masinį kapą su žydais. Taip 
autorius skatina latvius susimąstyti – 

kaip būtų, jeigu jie būtų patekę į tokį 
scenarijų kaip žydai. romanas baigia-
mas žvaigždutėmis, po kuriomis slypi 
pavardės tų, kurie sugulė į bevardžius 
masinius kapus – iš viso rygos gete 
buvo sušaudyta apie 30 000 žydų. 

Pagal Bėrzinio romaną vos metai po 
knygos pasirodymo pastatytas spek-
tak lis Nacionaliniame teatre. apoka-
liptinis kūrinio finalas siejasi su serijos 
sumanytojos repšės romano Bogenė 
pabaigos žvaigždutėmis, žyminčiomis 
į Sibirą ištremtų įvairių tautybių šei-
mų pavardes, surikiuotas nuo a iki Ž. 
Etninio nepakantumo motyvas nu-
skamba ir jos romano finale: „Ką mes 
apskritai darysim? Mūsų tiek mažai. 
Ir mes vienas kito nekenčiam“. Tautos 
apokalipsė ir istorijos siaubas išreiš-
kiami ne meniniais žodžiais, o realiai 
žuvusių žmonių pavardėmis. šiuose 
romanuose esminės yra žmogiškumo 
ir nužmogėjimo kategorijos, etnišku-
mas nebetenka prasmės. Taip roma-
nai permąsto į kolektyvinę atmintį 

įsismelkusius istorinius stereotipus. 
repšės romanas pasakoja apie 

1940–1941 m. pirmąją represijų ban-
gą, žmonių išvežimą gyvuliniais va-
gonais birželio 14-osios naktį, vieną iš 
labiausiai trauminių Latvijos istorijos 
epizodų. autorė sako, kad trejus me-
tus trukusi identifikacija su tuo laiku 
buvo labai sunki, net kilo abejonių, ar 
tokį nusikaltimą apskritai įmanoma 
sutalpinti į meno kategoriją. Nėra 
nieko baisesnio už dvasios kančias – 
fizines kančias gali nutraukti mirtis, 
o nuolatinis tautos dvasios trypimas 
yra kito masto reiškinys. Bogenė – se-
novės latvių namų, židinio moteriška 
dvasia. romane nujaučiamos ir analo-
gijos su įtempta šiandieninio pasaulio 
situacija, ir apskritai platesnis filosofi-
nis kontekstas – istorinės ir asmeninės 
atminties problematika, dievoieška 
chaoso apsuptyje. 

Ir kitų serijos romanų potekstėse 
esama analogijų su dabartimi, ir jos 
ganėtinai šiurpios. Vienas iš tokių – 
Paulo Bankovskio 18, vaizduojantis 
du latvius ir dvi skirtingas epochas, 
kurias skiria beveik šimtmetis. Vie-
nas 1917 m. gyvena nepriklausomos 
valstybės paskelbimo nuojautomis, ki-
tas – XXI a. nepriklausomos Latvijos 
pilietis, kuris persvarsto analogiškus 
savo tapatybės ir valstybingumo klau-
simus. Praeities latvio minčių eiga yra 
projektuojama į šiandienos žmogaus 
minčių pasaulį, faktiškai parodant, 
kaip mažai nuo to laiko pasikeitė.

Autentiškas moters žvilgsnis

rašytojai Ingai Gailei skirtas lai-
kotarpis tebuvo rėmas asmeninei, 
vidinei moters istorijai pavaizduoti. 
Jos romano Stiklai pagrindinė vei-
kėja – beprotnamio pacientė Magda, 
kuri pastoja nuo savo gydytojo. Įvykių 
fone – eugenika ir klausimas, ar to-
kioms ligonėms kaip Magda galima 
leisti gimdyti. Eugenika to meto Lat-
vijoje nebuvo suvokiama taip radika-
liai, kaip nacistinėje Vokietijoje, bet 
to meto visuomenę irgi buvo pagavęs 
nevisaverčių individų naikinimo va-
jus. Gailė vadinama latvių literatūros 
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Mario Bėrzinio knygos Švino skonis 
viršelis
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feministe, nes Stikluose didelė reikšmė 
suteikiama įvairioms moters kūno pa-
tirtims – prievartinis pasikėsinimas į 
moters kūną, seksualumas, nėštumas, 
gimdymas, – per kurias atskleidžia-
mas moters emocinis pasaulis. Įdomu, 
kad moteriai rašytojai buvo patikėtas 
pats patriarchališkiausias latvių isto-
rijos tarpsnis – ulmanio laikai. 

Kiti romanai chronologiškai apima 
jau tiesioginį autorių patirties lauką, 
todėl koncentruojasi ne tiek į archy-
vuose saugomų dokumentų meni-
nę išsklaidą, kiek į subjektyvizuotą 
individualų pasakojimą, asmeninio 
likimo dramą. Noros Ikstenos roma-
ne Motinos pienas aprašomas laiko 
segmentas (nuo antrojo pasaulinio 
karo pabaigos iki aštunto devinto de-
šimtmečio) galėtų pasirodyti mažiau 
žiaurus, tačiau akcentuojamas trau-

mos paveldimumo aspektas, emocinis 
jos tęstinumas, genetinis perdavimas 
vaikams. Bijodama užkrėsti dukrą 
savo traumine patirtimi ir abejingu-
mu, motina ginekologė nemaitina jos 
krūtimi. romanas pasakoja apie tri-
jų kartų moterų – dukros, motinos ir 
močiutės – likimus. Kaip metaforiškai 
sako latvių rašytoja Mara Zalytė, ano-
tuojanti romaną ant ketvirtojo knygos 
viršelio, „šių likimų raizginys yra kaip 

tvirtai supinta kasa. Taip tvirtai, kad 
net skauda plaukų šaknis. Susikuria 
magiška moteriška trejybė“. Išskirti-
nės tematikos yra andros Manfeldės 
romanas Viršininkų žmonos apie Lie-
pojos sovietinio karinio miestelio mote-
rų likimus (pati Manfeldė yra gimusi 
Liepojoje). Manfeldės, Ikstenos ir Gai-
lės romanai iškelia istorijos patyrimą 
moters akimis, charakterizuoja mote-
rį kaip marginalinį ir neišsipildžiusį 
istorijos subjektą, kuris vis dėlto turi 
autentišką – moterišką žiūrą.

Laimos Kuotos (anksčiau Muktupa-
vela) romane Kambarys apie perestroj-
kos metus nėra vieno pasakotojo. Lai-
kotarpio dvasią ji kuria aprašydama 
devynis komunaliniame bute kartu 
gyvenančius žmones, kuriuos suarti-
na galimybė apeiti įstatymą. autorė 
tikrai fenomenaliai vaizduoja tą patį 
laukinio kapitalizmo laikotarpį kaip 
ir rimanto Kmitos Pietinia kronikas: 
amžinas eiles, prekių trūkumą ir ne-
legalius verslus. Veikėjai perpiešia 
originalius paveikslus, kuriuos paskui 
realizuoja juodojoje rinkoje, „susivei-
kę“ televizorių ir videomagnetofoną 
rengia siaubo filmų, „bojavikų“ ir por-
nografijos seansus, siuva džinsus ir 
odines striukes, varo naminukę, teikia 
sekso paslaugas telefonu, net padirbi-
nėja pinigus. Vienas veikėjas išvyks-
ta likviduoti Černobylio katastrofos 
padarinių – per tai atskleidžiama 
sovietų propaganda, valstybės, nepri-
pažinusios tikrojo katastrofos masto, 
neatsakomybė prieš gyventojus. Ki-
tas grįžta iš afganistano – svetimųjų 
karo, traumuotas ir neįvertintas. Kaip 
ir Manfeldės ar Ikstenos, šio romano 
pagrindas yra ne pagilinti istoriniai 
tyrimai, o empiriniai išgyvenimai, pa-
čios autorės jaunystės metų patirties 
reprezentacija.

Poveikis skaitytojams,  
atminčiai, tapatybei

Oficialią istoriją paprastai kuria ir 
įtvirtina nugalėtojai, o Mes. Latvija, 
XX amžius serijos romanai atskleidžia 
tikrąją, iki šiol dažnai nutylėtą istori-
ją – paprastų Latvijos šeimų atmintyje 

saugomus skaudžius įvykius, margi-
nalizuotų „mažųjų“ žmonių patyrimus. 
Nors lietuviai neturi tokios kompleksi-
nės sistemingos serijos, atidžiau paieš-
kojus, kai kuriems romanams galima 
rasti simbolinius atitikmenis ir lietu-
vių literatūroje: Bėrzinio Švino skonį 

gretinti su Sigito Parulskio Tamsa 
ir partneriais, Kuotos Kambarį – su 
rimanto Kmitos Pietinia kronikas, 
Ikstenos Motinos pieną – su akvili-
nos Cicėnaitės Tylos istorija ir pan.
Serija susilaukia ir latvių literatūros 
mokslininkų dėmesio kaip aktualus 
literatūrologijos ir literatūros istorijos 
tyrimo objektas: romanai tirti iš nau-
jojo istorizmo perspektyvos kaip mik-
roistorijos studijos, priešpriešinant ją 
linijiniams metanaratyvams (anda 
Kuduma), analizuoti kaip trauminių 
patirčių įtekstinimas traumos teorijų 
aspektu (Zanda Gūtmanė), juos ban-
dyta perskaityti postkolonijiniu žvilgs-
niu (Benediktas Kalnačas). 

2015 m. vykusioje istorikų, leidėjų 
ir pačių autorių diskusijoje apie se-
riją4 buvo akcentuota patriotinė šių 

a p ž v a l G aa p ž v a l G a

4 „diskusija par romānu sēriju Mēs. Latvi-
ja, XX gadsimts“, in: http://rmm.lv/2015/11/
diskusija-par-romanu-seriju-mes-latvija-xx-
gadsimts.

noros ikstenos knygos Motinos pienas 
viršelis

andros Manfeldės knygos Viršininkų 
žmonos viršelis
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romanų misija. Ji padidino skaitytojų 
susidomėjimą istorija, praeitimi, pa-
skatino susimąstyti apie savo tapaty-
bę arba ją permąstyti, pasijusti tautos 
istorijos dalimi. Kita vertus, romanai 
labai žmogiški, užduoda įvairių klausi-
mų apie žmogaus pasirinkimą, laisvę 
ir vietą erdvėje bei laike. Į juos galima 
žiūrėti ir apeinant istorinį aspektą. 
romanų serija turi ir terapinę funk-
ciją, prisideda prie istorinės traumos 
įveikos, nes literatūrine forma įvardija 
kolektyvinės traumos patyrimą, iške-
lia į sąmonės paviršių XX a. Latvijos 
kančių ir tylos istoriją. 

Prie serijos Mes. Latvija, XX amžius 
kūrinių skaitytojai bibliotekose pasi-
rengę laukti eilėse (vienu metu Ikste-
nos Motinos pieno laukė 200 skaity-
tojų). Serija paskatino skaityti tuos, 
kurie nuo mokyklos laikų apskritai ne-

skaito, tuos, kurie skaito tik verstinę 
literatūrą ir niekada nevertino latvių 
literatūros, o ir prisiekę skaitytojai 
tikriausiai pasiduoda pagundai turė-
ti lentynoje gražiai išrikiuotus visus 
trylika serijos tomų. Taigi nereikia ir 
„Skaitymo metų“ iniciatyvos, kokią 
prieš dešimtį metų turėjome Lietuvoje, 
užtenka fundamentalios koncepcijos, 
susitelkusio intelektualų elito, ir, ži-
noma, valstybės palaikymo.

romanai ne mažiau reikšmingi 
ir pačių rašytojų biografijoms – kaip 
posūkis kiekvieno individualaus auto-
riaus prozoje, galimybė priartėti prie 
(ar nenutolti nuo) rašytojų Olimpo. 
Prisideda ir prie literatūros proceso, 
nes kelia literatūros prestižą, įtvirti-
na romano žanrą. Ne mažiau svarbūs 
ir kritikos dinamikai, nes suaktyvino 
kritikos refleksiją – apie kiekvieną ro-

maną Latvijos žiniasklaidoje yra pasi-
rodę bent po tris recenzijas. Svarbūs 
Latvijos įvaizdžiui užsienyje, nes yra 
verčiami į kitas kalbas ir (per)formuo-
ja užsieniečių požiūrį į latvius, bent 
iš dalies atkuria užsienyje nežinomą 
ar ideologiškai iškraipytą istorinę  
tiesą. 

Prisipažinkime: galime tik pavydėti 
kaimynams latviams, kad jie – ir ra-
šytojai, ir valstybė – iniciatyviai ir or-
ganizuotai prisideda formuojant latvių 
kaip tautos tapatybę, skatina visuo-
menės susidomėjimą istorija, palaiko 
grožinės literatūros gyvastį. XX a. lat-
vių romanų serija – sėkmingas pavyz-
dys, kaip skaudaus praeities paveldo 
aktualizavimas gali paskatinti tautos 
savirefleksiją ir net tapti nacionalinio 
pasididžiavimo šaltiniu.
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Gruodžio 21 d. – sausio 28 d. vyko Kęs-
tučio Grigaliūno kūrybos paroda Tu 
manai, kad tu manai. Tai – išsamus 
intensyvios trijų dešimtmečių auto-
riaus meninės veiklos pristatymas. 
Vilniaus dailės akademijos parodų sa-
lėse „Titanikas“ eksponuoti pokštau-
jančiai rimti ir rimtai pokštaujantys 
Grigaliūno kūriniai, o galerijoje „Kai-
rė-dešinė“ – skaudžią Lietuvos praeitį 
interpretuojantys artefaktai.

Parodos kuratorių Kristinos Klepo-
nytės-šemeškienės ir Jurgos Minči-

Kęstučio Grigaliūno  
pokyčių menas

auSTėJa MIKuCKyTė-MaTEIKIENė

nauskienės idėja pristatyti Grigaliū-
no kūrybą kaip visumą pasiteisino su 
kaupu. Jos yra teisios sakydamos, kad 
šis autorius visiems yra kažkur girdė-
tas, kažkur matytas, tačiau žinomas, 
pažintas tik fragmentiškai. Pavadi-
nimas, nugvelbtas iš autoriaus žmo-
nos menininkės Laisvydės šalčiūtės 
lūpų, ištraukia ir apibendrina pačią 
Grigaliūno įvairiarūšio, įvairiažanrio, 
įvairiasluoksnio meno tvėrimo esen-
ciją. Truputį sąmoningo vaikiškumo 
(jokiu būdu ne infantilumo), truputį 

draugiškos ironijos, truputį rimties ir 
daug kūrybiškumo, laisvės ir svarbiau-
sia – prasmės.

Spiralinis judėjimas

Chronologinis eksponatų grupavimo 
principas gali pasirodyti retrogradiš-
kas, seniai nušvilptas dabartinių kul-
tūros standartų ir nederantis su post-
moderniu paties Grigaliūno kūrybos 
tonu. Formaliai – taip, bet praktiškai – 
anaiptol. Mat chronologiją iš tiesų pa-
diktavo pati menininko asmenybė ir jo 
kūrybos specifika kaip individualybės 
išdava. Grigaliūno darbuose atsispindi 
konkrečių laikotarpių dvasia su prana-
šystės prieskoniu. 

Tai ne evoliucija (kaip tobulėjimo si-
nonimas, neišvengiamai nuvertinant 
ankstesnę kūrybą), bet raida (kaip 
žanrų, stilių ir technikų kaita): devin-
to dešimtmečio grafikos eksperimentai 
su asmeninės ir kolektyvinės mitolo-
gijos motyvais; dešimto dešimtmečio 
konceptualus ir tarpdiscipliniškas va-
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Kęstučio Grigaliūno kūrybos parodos Tu manai, kad tu manai fragmentai. 2018. autorės nuotraukos
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rijavimas medijomis (šilkografija, fir-
minių pjaustinių atsiradimas, Flu
xus pokštai, knygų menas). Įžengus į 
XXI – neva tapybos mirties – amžių, 
Grigaliūnas griebiasi būtent šios dailės 
šakos, grįžta į šilkografiją, atsigręžia į 
represijų ir lietuvių dailės istoriją. 

Taigi, nepaisant minėto kūrybos or-
ganiško grupavimosi, regimas ir tam 
tikras temų bei raiškos etapų ribų pra-
laidumas ar greičiau spiralinis judėji-
mas per estetinių ir turinio charakte-
ristikų paletę, vis keičiant atspalvius. 
Todėl galime atsisakyti griežtos chro-
nologijos ir kiek pakeisti ekskursijos po 
Grigaliūno kūrybos peizažą maršrutą.

Primityvizmo estetika

Jau ankstyvosios kūrybos laikais 
Grigaliūno grafikoje išryškėjo vėliau 
atsikartosiantis popmeno strategijų 
taikymas, dekoratyvumas, „tiesiai iš 
dažų tūbelių“ naudojamos spalvos. 
Jo diplominis darbas – kartono raiži-
nys – išduoda akademinių pagrindų 
tvirtumą, ir tuomet menininkas visam 
laikui atsisako juos demonstruoti. at-
sisako mimezės, realizmo, kopijavimo, 
bet ne meistrystės. Devinto dešimtme-
čio medžio, lino, kartono raižiniuose, 
ofortuose regime tyčinį formos grubi-
nimą, primityvizmo estetiką, vaikiško 
piešinio imitaciją. Net naudodamas 
šiurkščiųjų formų kalbą, Grigaliūnas 
išlieka preciziškas.

Pirmiausia jis preciziškai apgalvo-
ja siluetų negrabumą, kompozicijos 
spontaniškumą, chaotiškumą. Taip 
kruopščiai nugludina tą dirbtiną ne-
mokėjimą, kad kone persikūnija į na-
gingą, įgūdžių stokojantį savamokslį 
ar keverzojantį darželinuką. Tačiau 
kūrinyje nematyti jokių pastangų, 
netikrumo, vaidmens prisiėmimo pėd-
sakų. antra, jis preciziškai motyvuoja 
tariamą nerangumą. Forma natūraliai 
išauga iš tematikos, forma ir turinys 
sudaro nedalomą vienį. Liaudies meno 
pavyzdžių stilizavimas, senųjų dainų 
apie kareivėlius vizualizavimas, legen-
dos apie žaltį citata, subtilios krikščio-
nybės užuominos, verpstės leitmoty-
vas, ornamentika. 

Istorijos pažinimas

Jau šiame kūrinių segmente paliu-
dijama, kad autorius niekada neap-
siriboja tradicija, mėgsta jungti tai, 
kas iš pirmo žvilgsnio nesuderinama. 
Kūriniuose akivaizdi pagarba praei-
čiai, bet ir nenoras joje užkonservuoti 
kūrybinės potencijos. Tradicinį port-
retą pakeičia žmogeliukų piktogra-
mos. Įsiveržia popmeno spalvos ir 
multiplikavimas. Naivių formų lukš-
tu padengiamos kultūrinės nuorodos 
į andy Warholą, išreiškiama padėka 
mokytojams, papasakojama apie išny-
kusį kaimą, dokumentuojami senelio 
prisiminimai. Tad jau devintame de-
šimtmetyje galėtume fiksuoti ir gilaus, 
nuoširdaus bei darbštaus susirūpinimo 
Lietuvos istorijos pažinimu pradžią. 

štai 2005–2008 m. Grigaliūnas iš 
klišių, rastų grafikos spaustuvėje, per-
spausdino ryškių autorių (tokių kaip 
rimtautas Gibavičius, Vincas Kisa-
rauskas, algirdas Steponavičius) lito-
grafijas ir surengė atspaudų parodas. 
Menininkas taip pat publikavo leidi-
nius, pristačiusius neregėtus Petro 
repšio linoraižinius, algirdo Petrulio 
šilkografijas, Povilo ričardo Vaitiekū-
no piešinius. Jo inicijuotuose Vilniaus 
albumuose sugulė įvairių meno rūšių 
atstovų kasdienybę pristatanti šil-

kografijų kolekcija, kuri referuoja į 
XIX a. vidurio tradiciją. 

Šilkografijos suklestėjimas

Paties Grigaliūno šilkografijos, 
kurtos dešimtame dešimtmetyje, – 
grynosios abstrakcijos, vitražus pri-
menančios kompozicijos, žyminčios 
neginčijamą spalvų dermės pajautą ir 
technikos įvaldymą. Jų pavadinimams 
naudojamos įvairiakalbės frazės, liudi-
jančios apie jo keliones po įvairių šalių 
rezidencijas, parodas, plenerus. Vis 
dėlto Grigaliūno šilkografijos klestė-
jimas prasidėjo po 2000 m. ir tęsiasi 
iki šiol. Nuo XXI a. pradžios jau kiek 
standartiškiau pasitelkiamas popar-
tiškas dauginimas, trafareto naudo-
jimas. Tiražuojamos senos, anonimi-
nės nuotraukos, Ingmaro Bergmano, 
Edmundo Gouldingo ir kitų režisierių 
filmų kadrai, piešiniai.

Vietoje anksčiau Grigaliūno grafiko-
je vyravusio kiek etnografiško požiūrio, 
lietuvių kultūrą mėginama integruoti 
į Vakarų kultūros kontekstą, jungiant 
valstybinius atributus (trispalvę, him-
ną) su vakarietiškos produkcijos pa-
vyzdžiais. Vieni atspaudai perteikia 
gėrėjimąsi (kinematografiniais) še-
devrais, kituose nuskamba vartotojiš-
kumo kritikos gaida, tretieji primena 
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dienoraščio rašymą, leidžia autoriui 
atsikvėpti, žaisti. šilkografijų serija 
„Tylėjimo forma – stabilus tapatybės 
jausmas“ jo kūryboje pradeda mirties 
tematiką. 

Trečioji dimensija 

Tam tikra autoriaus emblema tapę 
pjaustiniai, kuriuos Grigaliūnas išra-
do XX a. pabaigoje, jam du kartus pel - 
nė prestižinę Pollock-Krasner fondo 
stipendiją. Ir ne veltui. šie iš karto-
no, medžio drožlių plokštės, medienos 
atliekų konstruojami kūriniai yra ab-
soliučiai unikalūs Lietuvos kontekste 
ir beveik unikalūs pasauliniame kon-
tekste. O toks nuoseklus šios strate-
gijos plėtojimas suteikia Grigaliūnui, 
antropologo Claude’o Lévi-Strausso 
terminais tariant, meistrautojo statu-
są. Skulptūrinių paveikslų pirmtakais 
dažnai tampa grafikos darbai. Tad 
autoriui rūpi išsilaisvinimas iš dviejų 
dimensijų pančių. ši problematika do-
mino ir koliažo technikos pionierius. 
Sąsaja su kubistinio koliažo autoriais 
tampa akivaizdi, prisiminus Clemento  
Greenbergo tekstą ir pamačius Gri-
galiūno kūrinius, parafrazuojančius 
Georges’o Braque’o ir Pablo Picasso 
paveikslus.

Tai papildo ir Grigaliūno kurti asamb- 

liažai. Dėžutėse sukurtose mizansce-
nose pasakojama nutylėta istorija, re-
žisuojamas ir pavadinimais projektuo-
jamas galimas veiksmas, numanomas 
scenarijus. Daugiausia koncentruoja-
masi į populiariosios kultūros absur-
dą: vampyrų temos populiarumas tarp 
paauglių, kanonus atitinkančio kūno 
kultas, mitybos įpročių sureikšmini-
mas, žemas televizinio asortimento 
lygmuo, sovietmečio romantizavimas. 
Jokios didaktikos, gana atviros kūri-
nio interpretavimo galimybės, žaismė. 
Pastarieji kūrybos bruožai taikytini 
ir Grigaliūno etiudnikams, kuriuose 
galime mokytis skaičiuoti ar pajus-
ti slystantį laiką ir ieškoti gyvenimo 
prasmės. Grigaliūnas nevengia ne tik 
egzistencinės, bet ir politinės temati-
kos. Jį domina ir amžinybė, ir „čia ir 
dabar“ momentas. Sukant rankenėlę 
trypia šalių vadovai, jų rimti veidai 
sukinėjasi, ginčijasi, sukurdami svai-
gaus aktualijų kitimo tempo įspūdį. šį 
politinį spektaklį Grigaliūnas pavadi-
no Pasiutpolke, pašiepdamas žiniask-
laidoje šmėžuojančias klišes. 

Komentuojančios dėlionės

Iš pradžių abstrakčios Grigaliūno 
kaladėlių kompozicijos palengva išli-
po iš rėmo, o vėliau – nušliuožė nuo 
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sienos ir kartais įgydavo tradicinės 
vientisos, tik „suplotos“, archajinės 
skulptūros pavidalą, kartais tapda-
vo besistiebiančiu bokštu, teleskopu, 
keista transporto priemone, medžiu, 
nuo lubų besidriekiančia girlianda ar 
dar kokiu dariniu iš gausybės detalių. 
Iš rėmo išsilaisvino ne tik abstrakcijos, 
bet ir siužetinės kompozicijos, vaizduo-
jančios sukeistintas kasdienos akimir-
kas. Po tokių „rūgštinių vizijų“ auto-
rius atsigręžė į glamūrą, reklamos, 
mados industriją ir ėmė tai „traukti 
per dantį“. 

Grigaliūnas ne akivaizdžiai paro-
dijuoja komercinę (anti)kultūrą, bet 
neva neutraliai meistrauja jos atspin-
džius: prabangūs laivai, lošimo liū-
nas, narciziškas asmenukių bumas, 
praktiškai nepritaikomi drabužių di-
zainerių projektai. Pavadinimai, de-
talės, paskiri aspektai išduoda kritinį 
autoriaus požiūrį. Savo masteliu kiek 
bauginanti žavioji/didžioji koja, ko-
miškas pompastiško prekių aprašymo 
pritaikymas... Tuomet Grigaliūnas 
animacinio filmuko personažo lūpomis 
įspėja, kad menas – tai ne žaidimas, ir 
leidžiasi į Fluxus judėjimo skatinamus 
žaidimus. 

Kūrybinė filosofija

Kaip pastebi Minčinauskienė, Flu
xus – ne konkrečių Grigaliūno dar-
bų įkvėpimo šaltinis, bet visuose jo 
kūriniuose dalyvaujantis elementas, 
bendra autoriaus kūrybinė filosofija. 
Su Fluxus judėjimu siejasi meistra-
vimo veiksmas kaip pasipriešinimas 
masinei gamybai, darbas su kone bet 
kokiomis po ranka pasitaikiusiomis 
medžiagomis. Ir Fluxus judėjimo kon-
tekste Grigaliūnas vėl ėmėsi įamži-
nimo, sklaidos, visuomenės švietimo 
iniciatyvų, žvelgdamas į edukaciją 
kūrybiškai. Pavyzdžiui, 1995 m. My-
kolo Žilinsko dailės galerijoje Kaune 
jis supažindino lankytojus su degtukų 
dėžučių menu.  

Dalis Grigaliūno darbų tiesiogiai re-
feruoja į Fluxus tėvus, yra šio judėjimo 
idėjų koncentratas, tikrieji grynuoliai. 
Pasinėręs į Fluxus pasaulį, jis kūrė 
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intelektinius pokštus kartu su rašy-
toju Herkumi Kunčiumi, menininku 
redu Diržiu. autorius propagavo paš-
to meną, taip akcentuodamas bendra-
vimo džiaugsmą, išsakydamas insti-
tucinę kritiką. Jis organizavo akciją 
Upėkomunikacija‘98 kaip suplaktą 
instrukcijų utopiniams įvykiams ir iš 
tiesų renginio metu įgyvendintiems 
veiksmams publikavimą.

Fluxus mantra

Grigaliūno kūriniuose regima duok-
lė Jurgio Mačiūno ir Jono Meko in-
dėliui į judėjimą. šiedu pavaizduoti 
skulptūromis – kaip kojūkais į meninį 
nuotykį keliaujantys draugai. Taip 
pat pagamintos mačiūniškos degtu-
kų dėžutės, kviesta į neegzistuojantį 
Mačiūno muziejų, o pats Mačiūnas 
paskelbtas Fluxus popiežiumi. šiuose 
ir kituose objektuose autorius žongli-
ruoja žinomomis nuorodomis, siekia 
išjudinti savo ir kito (kolegos, žiūrovo) 
kūną ir protą. Grigaliūnas kaip mant-
rą kartoja žodžius, kad „Mačiūnas 
mirė, bet Fluxus – ne“.

Prie fliuksinių objektų priskirtinos 
ir Grigaliūno knygos-objektai. Tai gali 
būti lengvai atpažįstamas knygos me-
nas su atspaudais ir lakonišku teks-
tu arba karpinių armonika, padrikas 
siuvinėjimas, mediniai skalbinių seg-
tukai. Ir čia Grigaliūnas ėmėsi švietė-
jiškos veiklos, o jam talkino bendražy-
gis dailėtyrininkas Linas Jablonskis. 
1991 m. surengtą Lietuvai naujo feno-
meno – knygos meno – parodą lydėjo 
dar kelios, o šias – rankų darbo katalo-
gas, ne tik pristatantis ekspoziciją, bet 
ir trumpai aptariantis knygos meno  
istoriją. 

Postmoderni tapyba

atitoldamas nuo Fluxus tradicijos, 
bet šį judėjimą naudodamas kaip me-
džiagą, autorius ėmėsi tapybos. Lygiai 
taip pat jis pasielgė ir su popmenu. šį 
kartą Grigaliūnas jau akivaizdžiai 
ironiškai naudojo tos dailės krypties 
technikas ir motyvus. Kultūrinio elito 

atstovus jis tapė imituodamas masi-
nę produkciją ir akcentuodamas vie-
netinio kūrinio vertę, įdėtų pastangų, 
laiko, įgūdžių pridėtinį svorį. Pabrėž-
damas tradicinės tapybos privalumus, 
Grigaliūnas neatsisako jam įprastos 
postmodernistinės meno kalbos. Taš-
kuodamas drobių paviršių, jis ir vėl 
atkreipia dėmesį  į meistriškumo svar-
bą, tačiau nekuria menininko-genijaus 
mito. Grigaliūnas iš Kunčiaus radijo 
pjesės apie Josephą Beuysą išsirašo 
citatas, iš anglų kalbos vadovėlio pasi-
čiumpa vaizdo interpretavimo gaires 
ir sukuria glaustą komiksą.

Panašia stilistika jis kuria besimai-
nančio pavadinimo vaizdelių seriją. 
Taikydamas rastro principą, taškuo-
damas skirtingus kompozicijų plotus, 
dailininkas tapo ir neretai koliažiniu 
principu pagrįstus paveikslus. Lieme-
nėlės lakūnas, paslaptingi siluetai, 
Vilniaus arkikatedros kompozicijos su 
vilku, milžinu, muzikante, limonado 
kamšteliu, be to, reklamų, filmų, nuo-
traukų, iškarpų montažai. Ir keletas 
Davido Hockney baseinų parafrazių, 
visiškai pasisavinant jo tapymo ma-
nierą. Tapybos salėje, atrodytų, auto-
rius daug dėmesio skiria formalie-
siems aspektams, idėja tampa fonu, ji 
atiduodama kito autoriaus nuosavybei 
ar atsakomybė už ją pasidalinama per-

pus. Iš tiesų tai – radikalus aplinkoje 
regimos beprasmybės utriravimas.   

Statistikai suteikti  
veidai

Nuo skaudžiai išgyvenamos bepras-
mybės pajautos Grigaliūną gelbsti jo 
paraleliai vykdomi archyvų tyrimai. 
Menininko pokštaujantys kūriniai vi-
sada pasižymi ir gilia mintimi, įžval-
gomis, potekstėmis. Tačiau autorius 
jaučia nerašytas taisykles ir, imda-
masis sovietų bei nacių aukų meninio 
tyrimo, žaismingos šypsenos atsisako. 
Nuo 2008 m. autorius lankosi Lietuvos 
ypatingajame archyve, renka medžia-
gą apie nukentėjusius per okupacijas 
ir panaudoja ją instaliacijoms, kny-
goms, paskaitoms.

šia savo veikla Grigaliūnas įpras-
mina aukų atminimą, keičia mūsų 
istorinę atmintį, suteikia statistikai 
veidus. už šį sudėtingą ir konceptua-
lų tyrimą 2011 m. jis buvo įvertintas 
Nacionaline kultūros ir meno premija. 
Tad Grigaliūnas yra ne tik produkty-
vus, išradingas ir nagingas, įžvalgus 
ir šmaikštus menininkas, bet ir tikras 
kultūros bei visuomenės veikėjas. 
O tokių, beje ir deja, nėra daug. Griga-
liūnas siekia ne tik atspindėti tikrovę, 
bet ir keisti ją.
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Prieš kelerius metus JaV kino indust-
rijoje jėgas suvienijo katalikai: buvo 
įkurta kompanija Origin Entertain
ment. Tačiau jų pirmas filmas Marija 
(Mary), kurio scenarijų parašė Barbara 
Nicolosi, teologijos klausimais konsul-
tavusi Melą Gibsoną, kai jis kūrė filmą 
Kristaus kančia (The Passion of Christ, 
2004), o režisieriumi pakviestas akto-
rius alejandro Monteverde, žinomas 
iš filmų Gražuolė (Bella, 2006) ir Ma-
žylis (Little Boy, 2015), kelią į ekranus 
skinasi sunkiai. Filmo, kurį autoriai 
vadina įvadu į Kristaus kančią, scena-
rijus kol kas klajoja po Holivudo kori-
dorius ieškodamas finansavimo. už-
strigo ir kitas ambicingas sumanymas: 
juostą Fatima: Taikos žinia pasauliui 
(Fatima. A Message Of Peace For The 
World), kuri turėjo pasirodyti praeitų 
metų spalį, per švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimo Fatimoje 100 metų ju-
biliejaus metines, dar tik ruošiamasi 
filmuoti.

Į biblinės tematikos filmus Holivu-
das žiūri atsargiai. Tai, kad projektas 
Marija buvo pristatomas kaip įtemp-
to siužeto drama, prodiuserių neįtiki-
no. Bet yra dar kai kas: Holivude (ir 
ne tik) dabar vyrauja antiseksizmo 
kino industrijoje trendas. Kuriami 
moteriški tradicinių vyriškų pasako-
jimų dubleriai, pavyzdžiui, Šelmis1. 
Žvaigždžių karų istorija (Rogue One, 
2016, rež. Gareth Edwards) yra iš 
esmės sutraukta ir perpasakota kla-
sikinė Žvaigždžių karų (Star Wars, 
1977–1983) trilogija. Į sceną skinasi 
moteriškos superherojės (Nuostabioji 
moteris (Wonder Woman), 2017, rež. 
Patty Jenkins). šiame kontekste Ho-

Marija kine: autonominio 
naratyvo stoka

raMūNaS aušrOTaS

livudas renkasi ne Mergelę Mariją, 
bet Mariją Magdaleną. Kovo mėnesį 
Holivude yra numatoma skambi Gar-
tho Daviso juostos Marija Magdalena 
(Mary Magdalene, 2018) premjera su 

Joaquinu Phoenixu (Jėzus) ir rooney 
Mara (Marija Magdalena). Spren-
džiant iš filmo reklamos, atsivertusi 
nusidėjėlė filme taps kovotoja už lygias 
vyrų ir moterų teises.

Be jokios abejonės, Mergelės Marijos 
personažas protestantiškai amerikai 
nėra įdomus. Bet ne mažiau dėl to kal-
tas pats Mergelės Marijos atvaizdavi-
mo archetipas. Koks jis?

Kino terminais kalbant, Mergelė 
Marija biblinės tematikos filmuose at-
lieka antro plano vaidmenį: jos gyveni-
mo įvykiai skleidžiasi ir vyksta Jėzaus 

Kristaus žemiškojo gyvenimo fone. 
Pastanga kitaip pasižiūrėti į Mergelę 
Mariją galime laikyti du filmus tuo 
pačiu pavadinimu – Marija iš Nazare
to (Marie de Nazareth, 1995, ir Maria 
di Nazaret, 2012). Bet tiek prancūzo 
Jeano Delannoy, tiek italo Giacomo 
Campiotti juosta yra ne daugiau kaip 
iš Marijos žvilgsnio perspektyvos per-
pasakota Jėzaus gyvenimo istorija. 

Viena vertus, tokį kinematografinių 
siužetų apie Mariją kanoną lemia jų 
literatūrinis šaltinis – evangelijos, ku-
riose Marijos vaidmuo yra funkcinis ir 
pajungtas Jėzaus istorijos primatui. 
Kita vertus, čia svarbi ir teologinė lo-
gika, pagal kurią Marijos gyvenimas 
yra suprantamas tik Jėzaus gyveni-
mo kontekste. Visa mariologija kyla 
iš apreiškimo teologijos ir paklūsta 
jai. Ir trečia, bibliniuose filmuose pa-
prastai dominuoja protestantiškai teo-
logijai būdinga mintis apie Kūrėjo ir 
kūrinio perskyrą, kuri komponuojant 
kadrą pasireiškia Jėzaus personažo 
atitraukimu ir atskyrimu nuo žmonių 
(ir nuo Motinos) bei personažų išdės-
tymo hierarchizavimu (Jėzus yra virš, 
aukščiau arba pirmame plane). Nors, 
kaip liudija šv. Pranciškaus prakartė-
lės motyvas, katalikiškai teologijai ir 
iš jos kylančiai katalikiškos vaizduo-
tės paradigmai labiau būdinga šios 
perskyros naikinimo ir Dievo priarti-
nimo idėja, ji pasirodo ir katalikiškos 
tradicijos filmuose. štai kanoniniame 
Franco Zeffirelli filme Jėzus iš Naza
reto (Jesus of Nazareth, 1978) Kris-
taus gimimo scena išreiškia aiškią 
hierarchiją tarp Dievo ir žmogaus: 
gimęs Jėzus yra paimamas iš ant olos 
grindų po gimdymo besiilsinčios Mari-
jos ir paguldomas ėdžiose, kurios yra 
virš jos. O šalia jos suklumpa kūdikį 
aplankyti atėję piemenys. Įdomu, kad 
šioje Kristaus gimimo scenoje, kuri 
pereina į epifanijos sceną, kūdikį pa-
gimdžiusi Marija užleidžia vietą Juo-
zapui. Gimęs kūdikis perduodamas 
jam, šis paguldo jį į nišą, taip atlikda-
mas tarpininko tarp Dievo ir žmonių 
vaidmenį. O ir scenos kompozicijoje 
Juozapas yra aukščiau už Mariją (ir 
susirinkusius piemenis), bet (savai-

a p ž v a l G aa p ž v a l G a

Marija (aktorė alissa jung) filme Marija 
iš Nazareto. 2012
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me suprantama) žemiau nei Dievas 
(kūdikis).

andrew Hyattas pabandė išsiveržti 
iš šio kanono, rinkdamasis vizualizuo-
ti paskutines Mergelės Marijos gyveni-
mo dienas filme Malonių Pilnoji (Full 

of Grace, 2015). Filmo veiksmas vyksta 
praėjus dešimčiai metų po įsimintinų 
įvykių Jeruzalėje. Jaunos krikščionės 
Zaros slaugomą Mariją aplanko apaš-
talas Petras, ieškodamas įkvėpimo ir 
patarimo, kaip vesti ant išsiskyrimo 
su judėjiška tradicija slenksčio stovin-
čią ankstyvąją krikščionių bažnyčią. 
režisierius akivaizdžią siužeto stoką 
dangsto gražiais gamtos vaizdais, iš-
tęstomis scenomis, poetiškomis frazė-
mis ir audiovizualiniais prisiminimais 
apie tai, kas vyko tada. Marijos moti-
nystė Bažnyčiai filme virsta sentimen-
taliais memuarais.

Maloni išimtis iš kanono randama 
Melo Gibsono filme Kristaus kančia. 
Tai scena, kuri yra grynas menininko 
vaizduotės vaisius: jos aprašymo ne-
rasime nei norminėse, nei apokrifinė-
se evangelijose. Ji eina po garsiosios 
nuplakdinimo scenos: Marija įžengia 
į aikštę, kurioje buvo Jėzus, ir su savo 
apsiaustu valo nuo grindinio Jo krau-
ją. Kamera nuslenka žemyn, kur po 
aikšte esančioje kameroje pamatome 
įkalintą Jėzų. Kompoziciškai Marija 
yra viršuje, o jos Sūnus – apačioje. 
Simboline prasme Jis vėl yra jos įsčio-
se, o ji vėl kenčia atpirkėjo gimdymo 
Pasauliui skausmus.

Galbūt didesnę erdvę kinematogra-
finiam kalbėjimui apie Mergelę Mari-
ją galėtų duoti žvilgsnis iš marijinių 
dog mų perspektyvos. Bene vieninteliu 

tokio žvilgsnio pavyzdžiu galima lai-
kyti kontroversišką, fotografinio akto 
stilistiką naudojančią prancūzo Jeano-
Luco Godard’o juostą Sveika, Marija! 
(Je vous salue, Marie, 1985). režisie-
rius renkasi medituoti Marijos ange-
lui užduotą klausimą „Kaip tai įvyks, 
jeigu aš nepažįstu vyro?“ (Lk 1, 34). 
Bet kaip smurto išdidinimas Gibsonui 
nepadeda padidinti Jėzaus Kristaus 
kančios supratimo, taip ir Godard’o 
pasirinktas metodas – nuogo kūno pri-
artinimas – nepadeda geriau suvokti 
Įsikūnijimo slėpinio. Kartodamas pir-
mųjų amžių erezijų metodologinę klai-
dą, režisierius per daug koncentruojasi 
ties klausimu kaip, ignoruodamas teo-
logiškai kur kas svarbesnį klausimą 
kodėl. Dėl to jo filme kalbėjimas apie 
Įsikūnijimą pamažu užleidžia vietą 
kalbėjimui apie kūną, o pastanga ieš-
koti gilesnės kūno prasmės galiausiai 
baigiasi kūno fetišizavimu. Tačiau tai 
bene vienintelis filmas, kuriame gali-
ma rasti modernių Dievo įsikūnijimo 
slėpinį išreiškiančių įvaizdžių (pavyz-
džiui, besileidžiantis lėktuvas, kaip 
ant Mergelės Marijos nužengiančios 
šventosios Dvasios simbolis). Gražiai 
filme nuskamba ir Įsikūnijimo parale-

lė su Pasaulio sukūrimu. O norintieji 
padiskutuoti, kada atvaizdas yra iko-
na, o kada tampa stabu, filme tam ras 
apsčiai peno.

Biblinio siužeto perkėlimas į moder-
nius laikus leidžia režisieriui į Įsikūni-
jimą pažiūrėti ne pro istorinę-teologinę, 
bet pro filosofinę-sociologinę prizmę. 
Filmo koncepcija dera su modernaus 
žmogaus mąstymui būdingu paterna-
listiniu Dievo supratimu, kuris nepaiso 
savo kūrinių laisvos valios. Todėl filme 

nėra evangelijose užfiksuoto Marijos 
(ir Juozapo) fiat. režisierius priklauso 
seksualinės revoliucijos, atskyrusios 
vaisingumą nuo lytinio akto, kartai, 
todėl tiek Įsikūnijimo, tiek ir Mari-
jos mergystės klausimas filme tam-

pa žmo gaus autonomijos drama. Kita 
vertus, paradoksaliu būdu, per filme 
reiškiamą vyrui būdingą susirūpinimą 
seksualine moters kūno raiška ir jos 
išsaugojimu, yra grindžiama Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo dogmos 
būtinybė. Tokiomis (nuodėmės) sąly-
gomis Jėzaus gimimas vargu ar būtų 
įmanomas. Ne tik šiais laikais, bet ir 
prieš du tūkstančius metų.

Iš gausybės filmų apie Jėzų galima 
prisirankioti tikrų perliukų, užpil-
dančių autonominio naratyvo apie 
Mariją stoką. Vieną iš jų aptinkame 
jau minėtame Zeffirellio filme Jėzus 
iš Nazareto. Teologiškai teisinga ir 
kinematografiškai vaisinga filme yra 
apreiškimo Marijai scena. Ją galima 
palyginti su kita, pagal ikonografinę 
tradiciją sukomponuota Marijos susi-
tikimo su Elžbieta scena. Pastarojoje 
ikonografinė dominantė nebeleidžia 
kinematografijai pridėti nieko naujo. 
O štai apreiškimo scena yra kitokia. 
režisierius renkasi šį įvykį parodyti 
Marijos motinos Onos akimis. Kadan-
gi apreiškimas Marijai buvo privatus, 
Ona (o per ją ir žiūrovas) nieko nemato, 
tik šviesą, sklindančią pro vėjo gūsio 
atidarytą langą, keistą Marijos elgesį 
ir girdi jos kažkam sakomus žodžius. 
Taip meistriškai yra perteikiamas 
apreiškimo turinys ir išlaikomas jo 
slėpinys. Ir teologiškai tikslu, ir atitin-
ka kinematografinę etiką (Ona tame 
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Marija (aktorė Myriem roussel) filme 
Sveika, Marija! 1985

Marija (aktorė Montse triola) filme 
Paukščių giesmė. 2008

Marija (aktorė Olivia Hussey) filme 
Jėzus iš Nazareto. 1978
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nedalyvavo, o ir žiūrovas tame negali 
dalyvauti). Kad tai buvo apreiškimas, 
suprantame iš jau po to Marijos pasa-
kytų žodžių, kad jos pusseserė Elžbie-
ta yra nėščia.

Prancūzas alanas Cavalier filme Te
resė (Therese, 1986) epifanijos laukimą 
išreiškia tokia scena: šv. Kalėdų išva-
karėse karmeličių vienuolyne įrenginė-
jama prakartėlė, ir prieš guldydamos į 
ją kūdikėlio Jėzaus statulėlę, seserys 
leidžia ją per rankas ir švelniai my-
luoja. Tame atpažįsti tiek motinišką 
Marijos švelnumą, tiek ir būsimo Kris-
taus atėjimo ilgesį. ši scena tampa tik-
rove italų juostoje Marija iš Nazareto 
(2012), kurioje gimęs kūdikis keliauja 
per gimusį Mesiją pagarbinti atėjusių 
piemenų rankas.

Ispano alberto Serra avangardinėje 
juostoje Paukščių giesmė (El cant dels 

ocells, 2008), kuri savo formos mini-
malizmu ir beveik niekiniu turiniu pri-
mena Kazimiro Malevičiaus kvadratą, 
randame įstabią epifanijos sceną, ku-
rios metu pasaulis nuščiūva, o filmas 
surimtėja. Iki tol tylią filmo erdvę už-
pildo Pablo Casalso violončele grojama 
tradicinės kalėdinės katalonų lopši-
nės, išreiškiančios gamtos džiaugsmą 
gimus atpirkėjui, melodija.

Trijų išminčių susitikimas su šven-
tąja šeima įvyksta ne Betliejuje, bet 
bėgimo į Egiptą metu. Kodėl ne anks-
čiau? Priežastį atskleidžia epifanijos 
scena. Kūdikis jau gimęs (viename 
kadre Marija glosto mažą avelę, Jė-
zaus simbolį), bet režisierius neleidžia 
mums jo pamatyti. Visą filmą regime 
tik buitinius darbus atliekančius ar be-
siilsinčius Juozapą ir Mariją. Tik trijų 
išminčių pasirodymas leidžia audiovi-

zualiniu būdu priartėti prie šventosios 
šeimos ir mums. Po jų nusilenkimo ir 
pagarbinimo žiūrovui suteikiama ga-
limybė žvilgtelėti į kūdikį ir jo moti-
ną iš arčiau. Taip režisierius steigia 
mintį, kad epifanija yra galima tik die-
voieškos ir atsivertimo kontekste. Tai 
priežastis, kodėl išminčiai šventosios 
šeimos nepasiekė, o mes nepamatėme 
anksčiau.

Su Kristaus gimimu bibliniuose fil-
muose Marijos slėpinys užleidžia vie-
tą Sūnaus slėpiniui. Marijos, kaip 
Aeiparthenos (Visuomet Mergelės) ar 
kaip Bažnyčios Motinos, vaizdinys yra 
skurdus, jos paėmimo į Dangų dogmos 
vizualizacijos kine nėra. O ir filmai 
apie Mariją baigiasi ne Marijos paė-
mimu į Dangų, bet Kristaus Prisikė-
limo žinia. !

Lietuvių kaLbos 
ideaLai
Kaip keitėsi geriausios kalbos idėja

Sudarė Loreta Vaicekauskienė

be kalbėtojų normų ir žodžių lietuvių kalba tebūtų bežadis muzie-
jaus eksponatas. tad ko mums šiandien reikia dar labiau už tyrimų 
rezultatus, faktus ar prielaidas, tai išlaisvinti savo santykį su kalba per 
kritiškumo, abejonės, smalsumo perspektyvą, išmokti abejoti gata-
vomis „tiesomis“, kokia kalbos tikrovė turėtų būti. toks būtų šios 
knygos idealas ateinančio šimtmečio Lietuvai.

loreta vaicekauskienė

 „sveiki, idealistai, šiandien čiupinėsim jūsų idealus“, – sako knygos autoriai ir aiškinasi, kokie kal-
bos idealai dirbtiniai, o kokie – tikri ir gyvi. kaip mes iš tiesų norim kalbėti: lietuviškai ar vilnietiš-
kai? ar telefoniniams sukčiams verta prabilti tarmiškai? ar valdžiažmogiams televizijoj greit galėsim 
sakyti tu? kokia vieta labiausiai įsitempia kalbant oficialiai? Į šiuos ir daug kitų klausimų autoriai at-
sakymų ieško su užsidegimu ir remdamiesi moksliniais duomenimis. tik nepamirškit: tie tyrėjai – irgi  
idealistai.

jurgis pakerys
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Naujausia alfonso andriuškevičiaus knyga – eseisti-
kos rinktinė (su naujais kūriniais) Sufalsifikuoti dieno
raščiai, kurioje esanti bibliografinė informacija skelbia, 
kad tai jau keturioliktoji poeto, eseisto, vertėjo, dailės 
kritiko knyga. Iš ją pradedančio autoriaus žodžio „Skai-
tytojams“ ir iš esė tekstų fragmentų (pavyzdžiui, kad ir 
apie Sigito Parulskio Nuogus drabužius) būtų galima 
sudaryti smagią šios rinktinės recenziją – neveltui gi 
andriuškevičius už dailės kritiką įvertintas Naciona-
line kultūros ir meno premija (2007). Na, bet tokiai re-
cenzijos žanro modifikacijai pristigusi drąsos, patenku 
į kitokios rizikos zoną. Mat autorius minėtame „žody-
je“ skaitytojus išlaipsniuoja į tris kategorijas: pirmieji, 
kurie tekstus suvokia kuo panašiau kaip kad jis pats, 
autorius (šie, žinoma, vertinami labiausiai), antrieji – 
pagaunantys tik dalį to, ką norėjęs pasakyti, ir tretie-
ji, kurie tiesmukai sieja tekstus su autoriaus „asmeni-
ne išpažintimi“ – jie yra toliausiai, bet diplomatiškai 
ir jiems pripažįstama vertė – svarbiausia, skaito. Taigi 
andriuškevičius-rašytojas šiose esė yra ir kritikas, ir 
atidus skaitytojų ganytojas, padedantis jiems įžvelgti 
kūrėjo estetinę valią.

Laikau save andriuškevičiaus tekstų skaitytoja, bet 
štai klausimas – kurios grupės? – labai nesinorėtų pa-
tekti į paskutinę. Tad vengdama būti išlaipsniuota, 

pasiskelbsiu kritike: kaip žinoma, pagal moderniąsias 
recepcijos teorijas, kritikas turi teisę į savo atskirą nuo-
monę, kuri nebūtinai sutampa (pageidautina, kad ne-
sutaptų) su autoriaus. Bet mano bandymas nesufalsifi-
kuotame el. laiške autorių užklupti būtent iš šios pusės 
(„šioje tipologijoje man šiek tiek kliūva Jūsų, kaip auto-
riaus, diktatas – tekstų prasmę apriboti (ar sieti tik su 
sava interpretacija“) el. atsakyme baigėsi andriuške-
vičiaus-kritiko pergale: „esu daugybę kartų pabrėžęs, 
kad autoriaus interpretacija labai pasitikėti nedera, 
net citavęs (ypač paskaitose studentams) poną Jun-
gą: „Tai, ką menininkas gali pasakyti apie savo kūri-
nį, nėra geriausia, ką apie jį galima pasakyti“ (žr. „Pro 
a. a. prizmę“, psl. 176)“. O savo poziciją, išsakytą žody-
je „Skaitytojams“, paaiškino paprastai ir logiškai: „ka-
dangi esu daugialypis, tai toje pratarmėlėje šneku ne iš 
kritiko (ko mokiau studentus), o iš autoriaus pozicijos. 
O kuris autorius nenori rasti tarp skaitytojų „dvasinių 
giminių“?“

Po tokio atsako apsisprendžiau kartais būti autoriaus 
pusėje (liksiu skaitytoja), kartais pretenduoti į kritikės 
statusą. Deklaruoju, kad vieną ar kitą poziciją lems tai, 
kuri iš jų konkrečioje situacijoje man bus parankesnė. 
štai pirmasis pasirinkimas: kaip kritikė, negalėčiau 
argumentuotai paaiškinti kad ir tokių atsitiktinumo 
lemtų mano skaitymo „atradimų“: andriuškevičiaus 
ir Heinricho Heine‘s Kelionių vaizdų „dvasinės gimi-
nystės“. Sufalsifikuotų dienoraščių autoriui el. laiške 
apie tai užsiminiau: „buvau nustebinta, kad tie „Vaiz-
dai“ tarpais skamba visai šiuolaikiškai – pirmiausia 
dėl stiliaus: ironiško, taiklaus, kandaus, šmaikštaus, 
sąmojingo. Vietomis atrodė, kad ta ar kita frazė lyg iš 
Jūsų knygos. Na, kad ir fragmentas apie Bibliją kaip 
Dievo memuarus“. Sulaukiau atsakymo: „Cha, cha, po-
nas Heine... Žavėte žavėjausi tais jo „Kelionių vaizdais“ 
daugiau kaip prieš pusę šimtmečio. Kai kurios frazės 
išliko galvoje iki šiol. Savo tekstuose bent du kartus ci-
tuoju jo nemirtingą posakį „Jos akys buvo kaip piene 
virtos žibuoklės“. (Tikrai cituoja: p. 60 ir 205.)

Man, kaip kritikei (o ir skaitytojai), visai paranki šioje 
eseistikos rinktinėje autoriaus pateikta meninio teks-
to struktūros schema: medžiaga, idėjos, stilius; esminė 
jos sąlyga – išvardyti sandai turi būti „ištirpę vienas 
kitame, susilieję vienas su kitu“ (p. 8). Prisiminusi tris 
skaitytojų kategorijas, daug ką paprastindama, galiu 
joms parinkti atitinkamas meno kūrinio dalis; štai gru-
pei, kuri linkusi skaityti „paraidžiui“, svarbiausia bus 
kūrinio medžiaga. O kas esė atveju gali būti geresnė 
medžiaga, jei ne autorius ir jo gyvenimas. šiam skaity-
tojui, manau, turėtų labiausiai patikti antrojo skyriaus 

nesufalsifikuoti tekstai

ELENa BaLIuTyTė

alfonsas andriuškevičius,
sufalsifiKuOti 
dienOraščiai,
vilnius: apostrofa, 
2017, 264 p., 580 egz.

dailininkė sigutė Chlebinskaitė
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kūriniai, į rinktinę patekę iš knygos Vėlyvieji tekstai 
(2010) ir, žinoma, naujieji – Sufalsifikuoti dienoraščiai. 
Knygos pristatymo metu autorius buvo paklaustas: 
„Kodėl sufalsifikuoti dienoraščiai?“ atsakymas buvo 
maždaug toks: „Todėl, kad sufalsifikuoti. Tokių dieno-
raščių nebuvo: jų forma pasirinkta dėl to, kad ji puikiai 
produkavo tekstą“. Tai galėtų būti atsakymas tiems, 
kurie knygoje ieško autoriaus „asmeninės išpažinties“. 
Na, o minėtų tekstų saistymas būtent su šia, trečiąja, 
skaitytojų grupe, jokiu būdu nereiškia, kad antrajai ir 
pirmajai jie būtų neįdomūs – juk autorius kalba apie 
„tirpalą“, kurio ingredientais, be medžiagos, dar yra 
idėjos ir stilius. Pagrindinės, fundamentaliosios, idėjos 
taip pat yra autoriaus įvardytos: „Žinoma, kad man itin 
rūpi žmogaus (vadinasi, ir mano paties) santykis su vi-
sata (Dieve, kaip nuobodu būtų kalbėti apie santykius 
su tėviške!). Tikrai manau, kad esame totalūs josios 
produktai. aišku, kad rūpi mums duotos laisvos valios 
kiekis“ (p. 9). Dar autorius deklaruoja savosios „takios 
tapatybės“ formavimosi procesus ir veiksnius, iš kurių 
jam įdomiausias svetimų meninių tekstų vaidmuo.

apie trečią komponentą – stilių – autorius taip pat 
yra pabarstęs įdomių pastabų, bet vis dėlto čia tikiuosi 
rasti vietos ir savo skaitymo įspūdžiams. Pradėsiu nuo 
akustinio tekstų vaizdinio: kai juos skaitau, girdžiu 
auto riaus balsą, t. y. specifinę, andriuškevičiui būdin-
gą, kalbėjimo intonaciją. Jo tekstai struktūriški, mintis 
nuosekliai plėtojama pagal logikos dėsnius, o intonaci-
ja priešingai – labai paslanki, judri, vingri, dialoginė. 
Sakiniai dažniausiai trumpi, kartais aritmiški (ar spe-
cifinio ritmo), bet teiginiai tvirti, neretai primenantys 
sentencijas. Vyrauja lengvas, žaismingas pasakojimo 
atsainumas, nerimtas rimtumas, autoriaus žodžiais, 
vaikiškumas. Būtent pasakojimo būdas, kuriam nesve-
timas ir tam tikras įmantrumas ar manieringumas, 
kompensuoja retkarčiais kylantį logiškų išvedžiojimų 
nuobodį.

Svarbūs intonacijos signalai yra skyrybos ženklai, tad 
natūralu, kad šie taip pat andriuškevičiaus tekstuo-
se yra individualūs ir neįprasti. Iš ryškesnių „anoma-
lijų“ – dvitaškio vartojimas: jis čia dažnai reikalingas 
pauzei, pauzė – ritmui ir frazės akcentui. Esė „Nenorė-
čiau būti statula“ pavadinimas, tapęs ir teksto leitmo-
tyvu, turi tokius paaiškinimus: „Nes: negana to, kad 
tave stato, kur nori [...] jie dar fiksuoja tavo žvilgsnį“, 
„Nes: tie balandžiai“, „Nes: negali mintyse deklamuotis 
eilėraščių“ (p. 103–107). Pasitaiko, kad „sakinį“ sudaro 
vienas jungtukas: „Bet. Duomenys geroje esė turi „su-
siklijuoti““ (p. 80). arba galimas ir kitas variantas: štai 
tekste „rytas, diena, vakaras“ beveik visi (ilgi) sakiniai 
(iš viso 10 pastraipų) prasideda jungtuku „kad“. šie ir 
kiti tekstai savo struktūriškumu primena eilėraštį, o jų 
pastraipos – strofas.

Kitas į akis krintantis šių tekstų skyrybos ypatu-

mas – dažnas skliaustelių naudojimas. Neretai juose 
esančios frazės ar replikos rodo, kad autorius seka ir 
komentuoja savo mintijimo logiką, kartais ją lengvai 
paironizuodamas, įvesdamas antrąjį balsą. „Mėginau 
atvirai atvirai (nelyginant kokia Sylvia Plath su dan-
gum) pasišnekėti su mėnuliu“ (p. 192). Būdingas ir to 
paties žodžio (kaip kad ir cituotame sakinyje) kartoji-
mas, kuris taip pat rodo autorių su šypsena vertinant 
pasakotojo emocinį įkarštį.

andriuškevičius čia pat tekste savo rašymą reflek-
tuoja ir kitais būdais: kad ir išmaniai pasinaudodamas 
kalbėjimo klišėmis, frazeologizmais, pasakos poetika. 
štai Vilnius lyginamas su akmenine Jeruzale: „Vilnius, 
kai vaikščiojau po jį sugrįžęs, pasirodė minkštas kaip 
pyragas. Vilniuje, kaip jį besugriautum, negali „nelik-
ti akmens ant akmens“, nes jo ant jo čia beveik nėra“ 
(p. 49); „Vieną kartą laikiau vieną tokią mergaitę už 
vienų tokių riešų“ (p. 87). Nerimto rimtumo atspalvį 
pasakojimui suteikia ir pasitaikančios archaizuotos, 
tarminės formos (ypač kai jos atsiduria šalia lotyniško 
ar kitos kalbos žodžio). Man įstrigo šiose esė ne kar-
tą sutinkamas veiksmažodis „dingotis“ (prireikė net 
www.lkz.lt pagalbos): autorius rašo, kad jam šio žodžio 
fonetika skamba kaip varpo dūžis (p. 237). Minėti (ir 
neminėti) stilistiniai ypatumai, rodantys autorefleksi-
ją ir niuansuotą sąmojį, autoriui padeda išvengti pa-
tetikos ir tiesioginio jausmingumo. O tai svarbu, nes 
temos, rūpinčios šioms esė, yra fundamentalios: egzis-
tencija, metafizika, estetika...

Dar vienas esmingai šiuos tekstus išskiriantis bruo-
žas yra jų intertekstualumas. Poetas ir poezijos ver-
tėjas alfonsas andriuškevičius čia mėgaujasi savo 
mėgstamais autoriais, į tekstą įpindamas jų eilėraš-
čių eilutes. „Jie“ – tai Sigitas Geda, Jonas Juškaitis, 
Vytautas Skripka, Henrikas radauskas, algimantas 
Mackus, alfonsas Nyka-Niliūnas, Josifas Brodskis, 
Borisas Pasternakas, Vitalijus Kalpidis, Sylvia Plath, 
Edna St. Vincent Millay, Thomas Stearnsas Eliotas, Li 
Po... Kokia šio gausaus „svetimo žodžio“ funkcija and-
riuškevičiaus rinktinėje? Ką jis suteikia esė tekstams? 
akivaizdu, daug ką: kad ir autonomišką citatos (ir jos 
pirminio konteksto) grožį, savojo teksto sutvirtinimą, 
papildymą, aiškinimą, dialogą... O pats bendriausias 
atsakymas galėtų būti toks: poezijos intarpai prozinį 
tekstą orientuoja metafizinėn plotmėn. Tai teksto sie-
kiamos „anapusybės“ pasirodymai par eхcellence.

rinktinė apima tekstus, rašytus 1992–2017 m., taigi 
pirmą ir naujausią skiria 25-eri metai. Bet diachroni-
nį aspektą ignoravau dėl tokios priežasties: nors per tą 
laiką medžiaga šiek tiek kito, o temos fokusavosi į būsi-
mojo laiko meditavimą (erdvė, sakykime, traukėsi nuo 
Jeruzalės ar Lisabonos kalvų iki Dzūkijos pušyno kelių 
šimtų metrų), bet autoriaus stilius bei žvilgsnio metafi-
zika išlieka intensyvūs ir kūrybingi. !
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Tomo Venclovos ir Ellen Hinsey solidžios apimties pokal-
bių knyga Nelyginant šiaurė magnetą, į lietuvių kalbą 
išversta Laimanto Jonušio, – įdomi ir įspūdinga intelek-
tualinė autobiografija, pasakojanti istoriją apie intelek-
tualinę brandą sovietinio režimo sąlygomis, nugyventos 
epochos savitumą, literatūrinės savimonės kūrimąsi ir 
individualios poetikos valingą formavimą; pasakojimas 
pasižymi žinių ir informacijos gausa, bet nestokoja int-
rigos, tiesa, kiek nuslopstančios paskutiniojoje dalyje.

Pirmasis skaitymo įspūdis – tai labai disciplinuotas 
pašnekesys. Hinsey įžangoje pasakoja, kad Venclova į 
klausimus atsakinėjo raštu. Ko gero, tai ir yra priežas-
tis, kodėl interviu spontanikos, netikėto pokalbio posū-
kio, galiausiai – susikirtimo tarp pašnekovų, knygoje 
nerasime. šiuos bruožus keičia rašytinei autobiogra-
fijai būdingas planingumas, siužetiškumas, vientisos 
gyvenimo istorijos pojūtis. Pokalbių knygas paprastai 
įsivaizduojame kaip tarpinį žanrą tarp biografijos ir au-
tobiografijos, sulydantį abiejų bruožus. Klausinėjanty-
sis atlieka biografo vaidmenį, o atsakinėjantysis – auto-
biografo. Juos abu galime įsivaizduoti kaip tam tikras 
savarankiškas pokalbį veikiančias galias ir strategijas, 
kaip tik ir sudarančias galimybes rastis savitam (auto)- 
biografijos variantui, kai pasakojamo gyvenimo savivaiz-
dį smarkiai veikia išorinė jėga, viena vertus, trikdanti 
vientiso siužeto kūrimą, antra vertus, atverianti pasa-

kojimo rakursus, kurie kitaip nepasirodytų. Tokio dvie-
jų valių žaismo knygoje nėra, nes abi strategijos veikia 
darniai, viena kitos neapsunkindamos, neprovokuoda-
mos. Hinsey, atlikusi kruopštų biog rafės darbą, suradu-
si pačias smulkiausias ir įdomiausias gyvenimo detales, 
kuria tankų klausimų tink lą, kuris funkcionuoja kaip 
palanki terpė pasakojimui kurti. Tai poeto savirepre-
zentacijai maksimaliai palanki situacija, kurioje tik pa-
sakojantysis nustato komplikuotumo ir savikritikos lygį.

Hinsey pateikiamų klausimų spektras – platus, ro-
dantis daugialypę knygos orientaciją ir ne vietinį, tarp-
kultūrinį jos dialogiškumą. Dalis klausimų rodo nu-
kreiptumą ne tik į pašnekovą, bet ir į epochą, istoriją, 
pasakojimo platesnei, ne vien lietuviakalbei terpei, kū-
rimą. Hinsey pasirinkta pokalbio kuravimo kryptis: pa-
sakojimas prasideda nuo konteksto ir juda link jame 
būvančio asmens, taip randasi išorinio ir vidinio apta-
riamo dalyko vertinimo dermė. Ne kiekvienas pašneko-
vas gali tokį siekį realizuoti, tačiau Venclova tikrai gali 
ir tai padaro. Dalis klausimų yra aiškiai informacinio 
pobūdžio, siekiant knygą padaryti įdomią ir supranta-
mą kiekvienam (pavyzdžiui, „Kokia tiksli procentinė 
lietuvių dalis tuo metu [antrosios sovietinės okupaci-
jos, – J. Ž. R.] pasitraukė?“, p. 72; „Kaip visuomenė žiū-
rėjo į partizanus?“, p. 81). Tik pradėjus skaityti, net su-
ima abejonė – ar kiek geriau išmanančiam lietuvišką 
sociokultūrinį kontekstą skaityti pasakojimus apie tam 
tikrus istorinius tarpsnius, spaudos draudimą ir kita 
bus įdomu? Tačiau abejonė greitai dingsta ir išryškėja 
neabejotini tokio pasakojimo privalumai. Vienas jų – 
ši knyga puiki Lietuvos ambasadorė: ji pasakoja ne tik 
apie svarbią Lietuvos kultūros figūrą, bet ir apie kraš-
tą, kultūros, valstybės istoriją, kaip ir dera Venclovos 
pasakojimui – išvengia primityvaus vietiškumo. atro-
do svarbus sukurtas teigiamas ir intelektualus rytų 
europiečio tapatybės tipas: jo formavimosi, mąstymo ir 
sociokultūrinės savivokos būdas, kuris kyla ne iš užda-
rumo bei nuolatinės savigynos, tautinės savisteigos, bet 
iš kultūrinio bendradarbiavimo, mąstymo stiprumo ir 
savitumo, surandamo pažįstant kitus ir kitokius. Kitas 
dvigubos orientacijos privalumas: mes patys savo kul-
tūrą pamatome tarsi iš šalies, kaip esančią pasaulyje. 
Tokios perspektyvos, suteikiančios pasitikėjimą sava 
kultūra, kurį įgalina geras Vakarų kultūros konteksto 
išmanymas, o ne nacionalistinis patosas, mums stinga.

ši pokalbių knyga – gerai struktūruota ir turi ganėtinai 
aiškų siužetą. Ją sudaro trys skirtingos apimties skyriai, 
o pagrindinis knygą organizuojantis siužetas yra politi-
nės Venclovos savimonės radimasis bei formavimasis, 
išaugantis iki apsisprendimo rinktis disidento kelią.

Pirmoji knygos dalis apima Venclovos vaikystę ir gy-
venimą iki politinio „nubudimo“, tai yra 1956 m. Veng-
rijos sukilimo numalšinimo, kuris sistemą pasakotojui 
parodė iš kitos perspektyvos. Dalis baigiama 1958 m. 
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trauką pasimuistant
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vykusiu almanacho Kūryba svarstymu, o tai buvo pir-
masis atviras nepaklusnumo aktas. Svarbu paminėti, 
kad Venclovos poezijos istorija šioje knygoje, taip pat 
prasideda 1956 m. – pasakojimu apie trijų tekstų cik-
lą „1956 m. eilėraščiai“. Iki tol paminimi sukurti eilė-
raščiai nurašomi kaip beverčiai ir neprisimintini. Taigi 
nuo šios ribos poetinė ir politinė savimonė knygoje bus 
paralelūs, susipinantys siužetai. Eilėraščiai pasakoji-
me tarsi grįžta į savas sukūrimo situacijas, plačiai ir 
išsamiai komentuojami paskatinę rašyti impulsai, poe-
tinės strategijos pasirinkimas, kūrimo specifika. Tiesa, 
paskutiniojoje knygos dalyje, apimančioje gyvenimą po 
emigracijos Vakaruose, pasitaikančios apklausos paei-
lėraščiui, be konteksto įsodrinimo, ima atrodyti savi-
tikslės ir nuobodokos.

Venclovos disidentinės savimonės formavimosi vari-
antas įdomus dėl specifinės jo šeimos situacijos. Nuo po-
kario iki studijų universitete laikotarpio Venclovų šei-
mos statusas veikia kaip savotiška apsauginė kapsulė, 
tiek fizine, tiek mentaline prasme. „ankstyvąjį pokarį 
prisimenu kaip laimingą metą. Bet iš tikrųjų nuotaika 
buvo įtempta“ (p. 76), „Buvau įsitikinęs, kad raudonoji 
armija yra išvaduotoja, o komunistinė ateitis bus laimė 
visai žmonijai. Tokią mąstyseną palaikė ne tik visuoti-
nė propaganda, bet ir tėvas [...]. šiuo atžvilgiu buvau 
išimtis tarp draugų ir kitų moksleivių. Turbūt visi jie 
suprato, kad sistema žiauri ir nežmoniška, bet atvirai 
apie tai beveik neprasižiodavo“ (p. 114), „dauguma Lie-
tuvos gyventojų netikėjo nė vienu propagandos žodžiu 
ir tik stengėsi prisitaikyti, saugodami save ir savo šei-
mą. [...] Ir štai tokioje terpėje išdygstu aš – tikratikis, 
draugą Staliną laikantis didžiu žmogumi [...], gailiai 
verkiantis tą rytą, kai radijas pranešė apie nesavalaikę 
Vado mirtį. Tada buvau šešiolikos, mokiausi priešpas-
kutinėje klasėje“ (p. 114–115). Savita komunikacinė po-
kario situacija, kurią galima pavadinti tylinčia aplinka, 
leidžia visišką politinį naivumą. Tai lemia, kad mažu-
ma, kaip retrospektyviai parodo poetas, savo išskirti-
numo nesuvokia: melas ir propaganda, atmetama dau-
gelio, tuo pat metu diktuoja komunikacijos taisykles ir 
funkcionuoja kaip norma. Kadangi tai yra nutikę ne 
vienam prieš karą ar iškart po jo gimusiam žmogui, de-
talus tokių brandos istorijų aprašymas leidžia mums 
daug geriau suvokti skirtingus brendimo sovietmečiu 
variantus ir suprasti, kokias galimybes perprasti reži-
mo veikimo strategijas turėjo augantys jo viduje ir kad 
sistemos permanymas buvo sudėtingas procesas, rei-
kalaujantis didelio atkaklumo ir smalsumo. Venclovos 
situacija ypatinga tuo, kad režimo adaptacija stipri ne 
tik aplinkoje, bet ir šeimoje, be to, jis brendo palygin-
ti saugioje ir nuo tiesioginio kontakto su režimo politi-
kos padariniais apsaugotoje aplinkoje. Diduma lietuvių 
inteligentų, dažniausiai „dirvininkų“, kaip juos vadina 
pats Venclova, biografijų, nors ir ženklinamos vienokio 

ar kitokio tikėjimo naująja ideologija, tai pat akcentuo-
ja ir skurdo, partizaninio karo, baimės, kolektyvizacijos 
patirtis, gerokai mažinančias naivumo ar bent jau ža-
dinančias pradinį įtarumą. Tad vienas įdomiausių šios 
knygos siužetų – kaip vaduojamasi iš orveliškos tikro-
vės, beveik tobulai sukonstruotos jauno žmogaus pa-
saulyje, kaip skiautė po skiautės ieškoma informacijos, 
koks svarbus tampa kitas asmuo, kuris pasitikėdamas 
suteikia informacijos, duoda draudžiamą knygą, kaip 
renkantis nuotrupas ima stiprėti jausmas, kad pasau-
lis, kuriame gyveni – pasviręs, izoliuotas.

Sąžiningas ir pagarbą keliantis atrodo Venclovos 
pasakojimas iki susipriešinimo su sistema, bet mane, 
kaip iš istorinės perspektyvos žvelgiančią skaitytoją, 
kiek nustebino visiška tėvo figūros redukcija pasako-
jant disidentavimo istoriją. Visada gerai atsakymus ži-
nantis ir išsamus Venclova, atsakydamas į klausimą, 
ar tėvo buvimas jam teikė tam tikrą apsaugą, tampa 
neišsamus: „Gali būti. [...] Jo oficialus statusas galėjo 
turėti įtakos“ (p. 342). Man naiviai įdomu, ar eruditas 
Venclova tikrai tiek disidentavimo, tiek poemigraciniu 
laikotarpiu sau šio klausimo nekėlė ir išsamiau negvil-
deno? Ne vien kaip asmeninio, bet visų pirma – kaip so-
ciokultūrinio. Iki vadinamojo savipratos momento, sū-
naus ir tėvo istorija pasakojama paraleliai, po jo – tėvo 
statusas, valia, galia ar poveikis – išnyksta ar lieka me-
namas. Nors iš knygoje kuriamo siužeto atrodo, kad jos 
herojaus situacija susikomplikuoja antanui Venclovai 
mirus: sistema ima gerokai priešiškiau elgtis, tekstų 
nespausdina, nekviečia paskaitų skaityti universite-
tas, kaip pats pasakotojas tiesiai sako, ima sekti tėvo 
palikta pinigų suma (p. 343). Knygoje bene pirmą kar-
tą Venclova įvardija, kad kovodamas su sistema pasi-
juto nesaugus (nors ir iki tol yra buvęs bedarbis, bet 
anksčiau tai traktavo kaip nebaisią ir savišvietai pa-
lankią situaciją: „likau be darbo. Tai buvo palanku to-
lesnei savišvietai ir šiaip jau nebaisu“ (p. 206), iš kon-
teksto galima suprasti, kad tai vyko maždaug 1960 m.). 
Kaip tik ši radikaliai pakitusi situacija lėmė galutinį ir 
rizikingą sprendimą – pasiryžimą emigruoti. Susidaro 
įspūdis, kad Venclova, pasakodamas savo kaip disiden-
to istoriją nutyli tai, kokį poveikį jai darė tėvo statusas, 
o tai istoriškai įdomus ir svarbus dalykas (nutylėjimas 
pasirodo daugelyje iš principo labai paprastų vietų, pa-
vyzdžiui, kai Venclova sako, kad jam pavyko išvengti 
prievolės vykti mokytojauti į kaimą; kaip rodo kiti liu-
dijimai – tai nebuvo nei paprasta, nei lengvai užmiršta-
ma, kai kas dėl to net tuokėsi, kai kas pažinčių ieškojo, 
o daugelis susitaikė ir atlikinėjo sunkią prievolę; Venc-
lova apsiriboja teiginiu, kad tiesiog pavyko).

Kitas šio pasakojimo bruožas atrodo keistai paradok-
salus: Venclova save apibūdina kaip liberalią ir kosmo-
politišką asmenybę, koks jis ir yra, todėl jo pasakojimas 
atrodo atviras ir tolerantiškas. Tačiau kita vertus – 
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skaitant nepaleidžia uždarumo, savotiško solipsizmo 
jausmas. Venclova atrodo atviras ir empatiškas kai pa-
sakoja apie artimus žmones, jų laikysenas, pasirinki-
mus, t. y. kai kalbama apie tai, kas žmones jungia, bet 
gali stebinti jo santykis su tuo, kas mažiau pažįstama. 
Nepralaidumas, nematymas ar nenoras matyti kitokių 
pasirinkimų produkuojamos reikšmės (arba kietas ne-
diskusinis jų vertinimas) nėra retas šiame pasakojime. 
Kad ir toks paprastas pavyzdys – Venclova ne kartą 
knygoje pabrėžia savo miestišką kilmę ir miestišką sa-
vimonę, akcentuodamas jos retumą tuolaikėje kultū-
rinėje aplinkoje, ir štai kaip jis apibūdina abiejų kul-
tūrinių sistemų galimybes: „Be to, mieste esama ryšio 
su pasaulio kultūra ir istorija (kaimas atstovauja izo-
liacijai ir cikliškam pasikartojimui)“ (p. 284). šis teigi-
nys labiau tiktų Mircea Elliade‘s veikalų entuziastui, 
bet ne literatūros profesoriui. Jau vien mūsų literatū-
ros „kaimiškoji“ klasika pasakoja apie kaimą, neteku-
sį šios palaimingos rojaus būklės ir pradėjusį moder-
nios gyvensenos etapą. Galima sakyti, kad Venclova 
yra išskirtinai savo istorijos pasakotojas, net ir tada, 
kai pasakoja apie kitus. šį efektą stiprina neretas savo 
išskirtinumo, netgi vienetiškumo akcentavimas. štai 
prisimindamas apie vadinamuosius žaibolaidžius kny-
gų įvaduose ar dėstyme, Venclova sako: „Tokių intarpų 
buvo tikimasi kone iš visų knygų autorių, ir daugelis 
juos įrašydavo automatiškai. Bet man tai buvo rim-
tas kompromisas, kuris, maniau, gali baigtis gryniau-
sia kapituliacija režimui“ (p. 233). Skaitydama atsimi-
nimus apie laikotarpį, susidariau įspūdį, kad nemaža 
dalis sąmoningų „organiško“ darbo strategijos atstovų 
(taip knygoje vadinami pasirinkę dalinį kompromiso 

kelią veikti sistemą iš jos vidaus) žaibolaidžių klausimą 
svarstė, ieškojo skirtingų jų įtraukimo strategijų, kad 
išsisuktų su kuo mažesniais nuostoliais, kitaip tariant, 
buvo tikrai nemaža suvokiančiųjų, ką daro, ir turinčių 
moralinį akiratį. Toks savo išskirtinumo akcentavimas 
(galbūt pirmasis išleido PK be žaibolaidžio Sovietų Są-
jungoje (kas galėtų paneigti arba patvirtinti!), pirmasis 
išbandė tokią ir tokią poetinę formą etc. etc.) sukuria 
įspūdį, kad poetas labai intensyviai kuria savąjį teigia-
mo herojaus mitą, bet skaitytojas ima justi tokio pasa-
kojimo spaudimą ir nori nenori – muistytis.

Knygos pavadinime minimas magnetas tinka apibū-
dinti jos skaitymą – knyga pritraukia ir išlaiko savo or-
bitoje per visus penkis šimtus puslapių. Kad ši trauka 
išties būtų stipri, siūlyčiau tokią strategiją: lėtas skai-
tymas, susirandant aptariamus Boriso Pasternako, 
Osipo Mandelštamo, anos achmatovos, Josifo Brods-
kio, Czesławo Miłoszo ir paties pašnekovo eilėraščius. 
Tai gali tapti ilgu ir įdomiu procesu, leidžiančiu geriau 
suvokti, kaip kultūrinė savivoka gali veikti ir formuoti 
politinę savimonę bei įtaigauti esminius gyvenimiškus 
apsisprendimus, taip pat – tai tikrai įdėtų pastangų 
vertas savišvietos nuotykis. Tokia skaitymo strategi-
ja aktualiausia antrajai knygos daliai, kurioje vyksta 
tykus ir nuoseklus pažinčių su disidentais mezgimas, 
kultūrinė savišvieta ir savimonės formavimas, esmin-
gai veikiamas tokių figūrų kaip Pasternakas, achmato-
va ar Brodskis (visų jų ryškesnius ar blankesnius port-
retus knygoje rasite). Be to, ji puikiai gelbėtų trečiąją 
knygos dalį, kurioje pasitaikančios jau minėtos apklau-
sos paeilėraščiui drauge skaitant komentuojamus eilė-
raščius įgautų visai kitą matmenį. !
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Vytautas Toleikis

Pasakojimai Prabudus
Atsiminimai 

tai neįprastai drąsūs, atviri, liūdni ir juokingi, gy vi ir skaidrūs atsimini-
mai apie gyvenimą XX a. septinto ir aštunto de šimtmečio tarybų Lietu-
voje. jųautorius grįžta į vaikystę ir jaunystę gimtuosiuose barvuose (Šilutės 
rajone). Net išvykęs gyventi į vilnių, jis sapnuodavo tik gimtąsias vietas, 
todėl knygoje, lyg prabudęs iš prisiminimų sapno, auto rius saviironiškai, 
sąžiningai ir kone etnografiškai detaliai aprašo to meto kasdienybę, artimuo-
sius ir vietinius gyventojus, buitį, si tua cijas, ga limybes ir pasirinkimus pro-

vincijos žmogui. o po kasdienybės paviršiumi atsiveria lietuviškojo identiteto formavimasis istoriškai 
unikaliu laiku kultūriškai unikalioje erdvėje – buvusiame klaipėdos krašte, apie kurio gyventojų patirtį 
sovietme čiu iki šiol žinoma dar labai mažai. Šio regiono likimas knygoje užčiuopiamas per išnykusios 
vokiško sios kultūros palikimą ir vokiškąją tapatybę tebesaugančius gyventojus. 
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Triukšmo gyvatė. Galvoju apie knygos pavadinimą. 
Ir iš karto galvon kniosteli biblinis kontekstas. Se-
nas kaip pats pasaulis pirmasis gundymas. Pažinimo 
geismas. Vaisius, kurio paskanavimas padėjo pama-
tą mūsų buvimui. Vaisius, kurio paragavę – praregė-
jome savo tamsai. Žaltys, kurio balsas skamba mūsų 
kauluose, kuris judina mūsų raumenis. šnypštūniškas 
garsas, nuo amžinybės nusidriekęs į konkretų laiką, 
sukėlęs didžiausią egzistencinį triukšmą. Nuodėmė, 
iš kurios gimė pretekstas šventybei – be pirmojo al-
kio, pirmojo nirtulio, pirmojo patirto lytiškumo nebūtų 
šventraščių intrigos. Galvoju. O pats autorius ištarmė-
je sako: „Triukšmo gyvatė – tai pastanga rašyti artimą 
religinei poeziją – pastanga, kuri radosi iš to, ką galima 
būtų pavadinti šventumo ilgesiu ir epifaniško pobūdžio 
patyrimais. šie dalykai nebuvo ir, galimas daiktas, ne-
galėjo būti tyri, tačiau sumišę su kasdienybės drums-
tumu – jos chaotišku triukšmingumu, aistrų logikos 
gyvatiškais gundymais raškyti ir ragauti kasdienio gy-
venimo, trupančio lyg Eucharistijos duona, vaisius“ (p. 
4). Ir man rodos, kad šventybė mūsų pasaulyje negali 
rastis be profaniškumo, be geismo, be žaidimo, be klai-
dos. Sušvytėjimai, gimstantys išvydus Kaino dėmę ir 
ant savo veido. Kai dalilos mums nukerpa plaukus. Kai 
neišvaikome prekijų iš savo šventyklų. Kai pirmieji me-
tam akmenis, kai neužtenka kvapiųjų aliejų nuplau-
ti nuodėmėms, kai trisdešimt sidabrinių pavirsta krū-
va pelų. Todėl Tomo Petrulio poezija man atrodo tikra. 

Jos pastanga šventybei yra autentiška, nesumeluota, 
atpažįstama. Paradoksalu, kad tas tikrumas gimsta 
žaidžiant, klaidinant, ironizuojant, juokiantis. Prasmė, 
esanti plyšyje. Mano akim – bene vienintelė galimybė 
tikėti, kaip knygos įžanginiame žodyje įvardija Marius 
Burokas – nebetikint.

Petrulio eilėraštis gimsta sandūroje, vienai prasmei 
keičiant kitą, eilėraštis, nuolatos tampantis, tekan-
tis, kaip gyvatė, ryjantis savo uodegą, demaskuojantis 
ankstesnę eilutę, paneigiantis pats save. Konstruojanti 
dekonstrukcija. Konstruktyvi destrukcija. Burokas tei-
gia: „Svarbiausia šiuose tekstuose – siūlės, neatitiki-
mai, sudūrimai ir susidūrimai, ribos. Būtent šiose zo-
nose „vyksta“ Petrulio eilėraštis. Jo tekstai – filosofinės 
miniatiūros apie neatitikimą ir neatitaikymą“ (p. 6).

Centrinis Triukšmo gyvatės motyvas esti užduodan-
čiame toną, savotiškai programiniame prologo eilėraš-
tyje. Čia žadama, kad gyvatė gali būti „švelni“ (p. 10) – 
jei kuriantysis ir skaitantysis nesislėps nuo jos akių. 
Nuo poetinio melo ir tiesos akių. Žaidimas „va bank“, 
nežinant, ar kartais ši gyvatė nepretenduoja būti bazi-
lisku. Mums patinka pavojingi žaidimai. Net jei knygos 
pabaigoje užsilenksime, pamatę tik savo pačių atspin-
dį. Baziliskas, nugaišęs nuo nuosavų akių nuodų. Nuo 
savinaikos ugnies.

Knyga regisi gerai struktūriškai sudėliota – skyrių 
pavadinimai taiklūs, tikslūs, bet kartu užmenantys 
mįslę. Slėpinys ir atvertis drauge. „Žalią odą“ veja „la-
bas, aš ikona“, ikonas keičia „fokusas“, šventybė ero-
tiškai skanaujama „amžinųjų tiesų skanavime“, die-
vybės prarastis fiksuojama „išnašoje apie mirštantį 
dievą“. Žaidimas prasideda – gyvatė išsineria. Skau-
da keičiant odą. Esminga keisti odą. Pradėjusi skai-
tyti, atsiduriu sukeistintame pasaulyje su absurdo 
logika, nonsenso poetika, alisa suaugusiems, Češyro 
katino šypsniais. Čia „kriuksi šuneliai“, „lėkštės befor-
mės / o votys malonios / ir kirminas margas / ištiškęs 
dainuoja“ (p. 13). Pirmoji „Odė džiaugsmui“ prasideda 
sinestezija – minimas „geltonas garsas“, „apsiniauku-
sios kojos“. Pabaigoje įsipina mitinė, biblinė konotaci-
ja – atsiranda šernai (blogio, demoniškumo simbolis) 
ir šermukšnis (mitologijoje – gebantis nuvaikyti tam-
sos jėgas). Tamsa ir jos įveika Petrulio poezijoje egzis-
tuoja greta, vienoje erdvėje. Perskaitau ketvirtąją odę 
ir pagalvoju, kad eilėraščiams labai būdinga antitezių 
dermė – siaubo tyrumas ir grožis, tamsos šventumas, 
chaoso tvarka. Tokias paradoksalias dermes patvirtina 
ir pokalbiai su autoriumi knygos pristatyme – Petrulis 
mini, kad jo pasaulėvaizdžio formacijoms turėjo įtakos 
ir filosofai, mistikai, autentiški religiniai išgyvenimai, 
ir erotinės patirtys, pornografija (pokalbyje buvo mini-
mi de Sade’as ir Masochas). Petrulio poetinio mišinio 
sudedamosios dalys regisi tokios: chaotiški, alogiški 
vaizdiniai, brutalumas, atmieštas švelnumu, atviras 
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kūnas, aprengtas tyčiomis parinktu „padėvėtu“ įvaiz-
džiu, ir štai – smūginė eilėraščio pabaiga: „parūkyk ir 
iškosėk / man kraujo zuikutį“ (p. 21).

Kančia ir malonumas Triukšmo gyvatėje dažnai kyla 
vienas iš kito ir man susidarė įspūdis, kad Petrulio poe-
zijoje šmėsteli teigiamos, o kartu ironizuojamos religija 
aprengtos sąmoningos kūno kankinimo patirtys, pati-
riant ekstazę (prisimenu, ką apie tai rašė algis Mickū-
nas knygoje Summa erotica). Tik čia šie įvaizdžiai mo-
difikuojami, vietomis pasitelkiamos ir pasaulifikuotos 
metaforos: „kur elektrinis magnetas / įtraukia nuogą 
tave / lyg nupeštą vištą / priplojęs prie / savojo disko / 
ir piešia ore / tavo kūno žemėlapį / tavo kūno eksta-
zę / ir tu jautiesi / laimingas“ (p. 24–25). Toji laimė kyla 
iš to, kad „pakliūvama ten kur negalima“, – tyrinėja-
mos skausmo ir ekstazės ribos, prigimties pakraščiai. 
Petrulio poezijoje atskleidžiamos ir dviveidiškos šven-
tybės manifestacijos, vėl susijusios su sadomazochisti-
niu koloritu: „per taikos karalienės šturmą / sopulinga-
jai motinai imant mane / ir guldant veidu į grindinį / 
užlaužtom maldai rankom [...] taikos karalienė pistels 
tiktai / atlaidų elektra kad primintų“ (p. 42–43).

Petrulio eilėraščiuose labai svarbus kūnas – kiek sau-
kiškas, atviras, dažnai atgrasus, komiškas, ironiškas, 
tačiau ir kitoniškas, – siaube išryškėjantis slėpiningas 
sutaurinimas, sąmoningas supoetinimas, kuris kitoje 
eilėraščio eilutėje tuoj vėl sugriaunamas: „negu šiaip 
sau šviesa / jos žarnomis klaidžiojo“ (p. 28), „o vėliau 
kiek labiau įsidrąsinus / savo tiesiąją žarną / susipynu-
sius organų kamuolius / savo skrandžio turinio pynę / 
ir mažus papukus viršuje“ (p. 36–37). Kūniškos duotys 
Triukšmo gyvatėje tarsi ir natūralios, vartojamas nu-
asmeninantis, objektifikuojantis medicininis diskur-
sas, tačiau šis kūnas apšviečiamas komizmo, groteskiš-
kumo šviesa: „kol dailiai stovėdams / rodei sau bybį“ 
(p. 48). Kūnas išrengiamas iki fiziologinių duotybių, 
o paskui aprengiamas siurrealizmu, impresijomis, me-
taforomis.

Poetinį pasąmonės srautą knygoje keičia naratyvinės 
strategijos (eil. „dvi tiesos“). Paradoksali logika regima 
abiejų tipų eilėraščiuose. Pasąmoninė – simboliškesnė, 
labiau reikalinga šifravimo. Daugiau išorinio nuosek-
lumo reikalaujančiuose eilėraščiuose tai, kas svarbu, 
išreiškiama akivaizdžiau: „nėra svarbių dalykų / ir vis-
kas yra svarbu“ (p. 29).

antrasis knygos skyriaus pavadinimas „labas aš iko-
na“ konotuoja šventybės ir profaniškumo santykį: fik-
suotinas ikonos polisemantiškumas – ir religinis objek-
tas, ir ironiška šventybės profanacija. Tokiu dualizmu 
paremtas karnavalinis juokas skamba daugelyje kny-
gos eilėraščių – juokas siaubo akivaizdoje, juokas, kuris 
nuvainikuoja šventybę, tvarką ir apvainikuoja pasau-

lį, chaosą, nes kartais viskas, ką galime, yra tik „klie-
dėt ir kvailioti“, kaip sako Petrulis. šis juokas anuliuo-
ja įprastą tvarką, tačiau steigia tvarkingą anarchiją: 
„tai žinodamas pats kikenu“, – sako lyrinis subjektas. 
Knygos eilėraščių pasaulį dažnai keistina, aukštyn ap-
verčia su karnavališkumo fenomenu glaudžiai susijęs 
triksteris – psichikos figūra, kuri niekam netarnauja, 
tačiau mėgsta krėsti įvairiausius pokštus, apverčia gy-
venimą aukštyn kojom, atveria prieštaringas patirtis, 
sviedžia už įprasto pasaulio ribų.

Filosofiniai minties kvadratai, perversijos, paradok-
sai, alogiškumo steiginiai, o gal net labiau stebiniai, 
taip pat labai svarbūs Petrulio poezijoje. Pavyzdžiui, 
eilėraštyje „vėjas“ vėjas apsimeta vėju prieš patį save 
ir taip pat apsimeta mergina, kad galėtų flirtuoti pats 
su savimi – vėju, apsimetusiu vėju, o eilėraštyje „apie 
erdvės nebuvimą“ paneigiamas erdvės egzistavimas. 
Dievo savivoka, galios begalystė gražiai atskleidžiama 
šiomis eilutėmis: „dievas taria žodžius / ir supranta / 
akimirkom / kad nebūna o dieve / nebūna taip kaip jis / 
ta ria“ (p. 112).

„amžinųjų tiesų skanavime“ susijungia juslinis malo-
numas ir šventybė. Fiksuotinas šventvagiškas intymu-
mas – su šventybe susiduriama skanaujant „skaisčiai 
rusvas vinis“, kyla asociacijos, kad tai kruvinos vinys, 
nuo kryžiaus, ant kurio buvo prikaltas Kristus. Erotiš-
kas įsisotinimas Dievu. Žmogui prieinamas absoliuto 
pažinimas per subjekto jusles. Būtinybė perleisti duo-
tybes per save. Taip pat Petrulio eilėraščiuose fiksuo-
jama įtampa – sunkumas išgryninti mintis, pagauti jų 
pirmapradiškumą, nes būtis yra kontekstinė, tinklinė, 
apaugusi išankstiniais žinojimais ir struktūromis: „ir 
kas man galėtų suduot / tokį smūgį / po kurio atsijung-
čiau / nuo sąsajų“ (p. 74). atrodo, kad vienas iš Petrulio 
poezijos tikslų yra atsikratyti žinojimų, akivaizdybių, 
banalybių stagarų. Kitas tikslas – atskleisti skausmin-
gą būtybės santykį su Dievu – mesta pirštinė, žaidy-
biškas revanšas už dogmas, būties neišsprendžiamybę, 
žmogiškąjį aklumą, ribotumą, nežinojimą – gal ši pla-
neta yra geriausias įrodymas, kad dievybės nėra-nebė-
ra? Tai rodo ir vienas iš knygos skyrių pavadinimų – 
„išnaša apie mirštantį dievą“.

Epilogas vykusiai įrėmina Triukšmo gyvatės paradig-
mą – gyvatė susinaikina. Gyvatė-feniksas, atryjanti 
pati save, atgimstanti iš kūno išėdų: „atsižadu to ką sa-
kiau / prieš užmigdamas naktį“ (p. 125).

Savo recenzijos epilogui panaudosiu Tomo Petrulio 
poezijos eilutę – „svaiginkimės, kad nemirtume“. Nea-
titikimais, įtampomis, žaidimais, eilėraščiais, žmogaus 
ir Dievo buvimo (ne)įrodymais. Ką pamatėte, pažvelgę 
į akis savo gyvatėms? aš pamačiau, kiek geismo slypi 
mano tuštumose. !
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šios recenzijos pavadinimas – perfrazuota Henriko ra-
dausko eilėraščio „Klio, istorijos mūza“ eilutė „O sena 
prostitutė Klio, / Pardavėja vartotos tiesos“ – skaityto-
jui tebūna užuomina apie aptariamos knygos autoriaus 
glaudų ryšį ne tik su istorija, bet ir su didžiąja literatū-
ra. Dvigubas malonumas skaityti informatyvų, ne tik 
istorinę, bet ir literatūrinę klausą turinčio autoriaus 
stipriai stilistiškai žymėtą tekstą. Sąmoningai veikalo 
autoriaus kuriamas literatūrinis mokslinio teksto pa-
mušalas – tai ir mokslininko priminimas apie archa-
jinius istorijos ir literatūros, retorikos ryšius. Be to, 
galima spėlioti, kad ateities istorijos, nagrinėsiančios 
postfakto ir potiesos epochą, kaip pagrindinį pasakoji-
mo instrumentą, ir vėl pasitelks literatūrą ir metaforą.

Galima ir dar viena paralelė: senovės graikai tapo 
tauta teatro dėka, lietuviai – dėka istorijos studijų! Si-
monas Daukantas, istorijai suteikęs transistorinį tiks-
lą, padarė ją lietuvio saviugdos ir saviauklos priemo-
ne tada, kai nebuvo ypatingo Lietuvos istorijos lietuvių 
kalba poreikio. Negalėdamas lietuviams įteikti valsty-
bės valdymo skeptro, į rankas įdėjo istoriją, taip laiki-
nai valstybę pakeisdamas biblioteka. Jis lietuvius iš-
mokė save pamatyti didingos kunigaikščių Lietuvos 
istorijos dalimi, mokė keistis, tobulėti, tapti kilnios is-
torijos vertais.

šiandien, kai lietuvio materialinė gerovė tiesiogiai 
proporcinga jo tamsumui, sunku patikėti, kad kuris 
nors ne profesionalas humanitaras atsisakys savaitei 
apleisti feisbuko parapijos reikalus ar įprastą tviteriui 
140 ženklų iškeisti į nesuskaičiuojamą jų daugybę ir 
perskaityti daugiau nei 600 puslapių mokslinį, bet ma-
nieringai parašytą veikalą. Jei toks savanoris atsiras, 
nesigailės, kaip nesigailėjo knygos pratarmės autorius 
Zenonas Norkus skaitydamas „patyręs tapatybinį („eg-
zistencinį“) šoką“ (p. VII). Beje, puikus Norkaus įverti-
nimas yra geriausia reklama šiai knygai. O knygos gale 
pateikta bibliografija užima per 120 puslapių – puikus 
katalogas pradedančiajam domėtis istorika. Be to, kny-
ga estetiškai apipavidalinta, ją tinkamai papuošia ke-
liolika iliustracijų.

autoriaus įvadas (p. 1–49) – vienas iš retesnių moks-
linės knygos įvado pavyzdžių – ne bekraujis, formalus 
struktūros vienetas, o kvėpuojantis gyvybe, polemika. 
Brėždamas prieškario Lietuvos istorijos recepciją so-
vietizuotos istoriografijos lauke Gieda sako, kad „tam 
tikra prieškarinio profesinio paveldo gija tuo laikotar-
piu buvo išlikusi“ (p. 10). autorius labai taikliai pastebi, 
kad prieškarinės ir dar ankstesnės istoriografijos tra-
dicijos pažinimas buvo atveriamas sovietmečiu ėjusių 
leidinių ir raštų serijų, kuriose neretai pasirodydavo 
istoriografijos raidos pažinimui svarbių šaltinių (pvz., 
Iš lietuvių kultūros istorijos (1958–1989), Acta histori
ca Lituanica (1967–1988), Lietuvos mokslo paminklai 
(1982–1996), Lituanistinė biblioteka (1966–2001)). Gie-
dos paminėti sovietiniai leidiniai ir po 1988 m. pamažu 
vis labiau prieinami prieškario ir išeivijos istoriografi-
niai tekstai tapo laisvėjančią bendruomenę konsoliduo-
jančiais tekstais: „[p]rieškario bei išeivijos istorikai ir 
jų veikalai buvo pasitelkti (perteikiant to meto emoci-
ją – pašaukti) dar kartą (per)tvarkyti visuomenės isto-
rinį sąmoningumą“ (p. 13). Tokiu būdu Giedos tyrimas 
skaitytojui atskleis ne tik 1883–1940 m. profesionalė-
jančios istorijos pobūdį, bet ir atsakys į klausimą, kodėl 
1988–1992 m. visuomenė, apeidama vietinių istorikų 
tekstus, dar kartą vartojo kartą jau pavartotą tiesą?

Giedos knyga sudaryta iš keturių dalių, kuriose auto-
rius, nepretenduodamas kalbėti vienintelės galimos tie-
sos vardu, seka profesionaliosios lietuvių istoriografijos 
raidą, pasiūlydamas argumentuotą jos chronologiją ir, 
suprasdamas didžiules medžiagos apimtis, susitelkda-
mas į istoriografinių manifestų istoriją.

Pirmoji knygos dalis „Nacionalinė istoriografija ir jos 
pažintinių interesų klostymasis“ (p. 52–115) skirta lie-
tuvių istoriografinio pažintinio intereso genezei ir sklai-
dai. autorius atkreipia skaitytojo dėmesį į tai, kad, kai 
XIX a. antros pusės Vakarų ir Vidurio rytų Europoje 
ir rusijoje susiformavo ir išaugo istorijos mokslas, „Lie-
tuvoje ūkinę baudžiavą pakeitė kultūrinė baudžiava“ 
(p. 54); kai „daugelyje Europos kraštų prasidėjo istori-
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jos mokslo institucionalizacija, besiformuojanti lietuvių 
inteligentija dar entuziastingai rašė pamfletus, pavyz-
džiui, apie „Kaizerį Fridrichą II ir Imperatorienę Kata-
riną II, išdraskiusius lenkų-lietuvių respubliką ir už tai 
pakliuvusius į pragarą““ (p. 55). Vis dėlto atkreiptinas 
dėmesys į Giedos užčiuoptos paralelės tarp 1832 m. Ka-
raliaučiaus universitete įvesto pirmojo istorijos semina-
ro ir tais pačiais metais uždaryto Vilniaus universite-
to! Jeigu antrojo ir trečiojo dešimtmečių sandūrą, pasak 
Giedos, laikytume savotiška lūžine riba istoriografijos 
profesionalizacijos ir istoriko profesijos tapsmo proce-
suose, tai turėdami tuo metu Daukanto lietuvių kalba 
parašytą istoriją, galime save guosti, kad, pasak Egidi-
jaus aleksandravičiaus, „tikroji istorija – svarbiausia 
yra idėjos atsiradimo ir idėjos būties faktas“ (p. 71).

antroji knygos dalis „Intelektualinių manifestų lai-
kas: 1904–1915 metai“ (p. 118–188) – koncentruota lie-
tuvių istorijos moksliškėjimo analizė, kai lietuvių tarpe 
jau kūrėsi samprata, kokia turėtų būti istorija iš tikrų-
jų. Motyvuotai atmetęs trafaretinę ir tradicinę profe-
sionaliosios lietuvių istoriografijos chronologinių ribų 
pradžią nuo 1918 m., Gieda savąją poziciją sustipri-
na Zenono Ivinskio autoritetinga mintimi: „Panaiki-
nimas lietuvių spaudos draudimo (1904 m.) ir vis pa-
mažu didėjantis lietuvių studentų skaičius rusijos ir 
Vakarų Europos universitetuose sudarė palankesnes 
sąlygas kultūriniam bei moksliniam kilimui Lietuvoje“ 
(p. 122). Gieda primena, kad būtent 1904 m. Jonas To-
toraitis Fribūre „apgynė istorinės tematikos disertaciją 
apie karalių Mindaugą“, o Plimute pasirodė Jono šliū-
po Lietuvių Tauta senovėje ir šiądien. Be to, tais pat 
metais išėjo ir Vinco Pietario Algimantas, ir augusti-
no Janulaičio išverstas Komunistų partijos manifestas 
(p. 124). „šie keturi reiškiniai vienais metais gali būti 
savotiška, gana talpi prasidedančio permainingo, konf-
liktiško, o kartu ir kūrybingo laikotarpio (o gal net am-
žiaus?) metafora“ (p. 124). Na, o 1915 m. – tai sumany-
mų ir planų griuvimo prasidėjus karui metai. Tais pat 
metais Lietuvių mokslo draugija, nuo 1907 m. buvusi 
„savotišku organizaciniu istoriografijos raidos centru“ 
(p. 126), tapo nefunkcionali. Gieda pabrėžia, kad LMD 
„kūrė deramas prielaidas Lietuvos istoriografijos aka-
demizacijai ir akademinei specializacijai“ (p. 133), nors 
aptariamu laikotarpiu LMD sąrašuose nefigūravo nė 
vieno vis dar rizikingos žinojimo srities – istorijos – pro-
fesionalaus istoriko. Gieda nurodo, kad 1906 m. Ignas 
Jonynas, Maskvoje studijuodamas istoriją, teiravosi 
Vilniaus mokslo apygardos globėjo, ar baigęs universi-
tetą galės tikėtis gauti tarnybą Lietuvoje, sulaukęs at-
sakymo, jei nedėstys istorijos ir literatūros (p. 136). 

Trečioje dalyje „akademinės disciplinos link: 1915–
1929 metai“ (p. 192–329) skaitytojo laukia įdomus tyri-
mas, atskleidžiantis, kaip Lietuvoje nuo istoriografijos 
be istorikų būsenos buvo pereita prie istorijos institu-

cionalizacijos. Tiriamas keturiolikos metų laikotarpis, 
kai „istorijos mokslas Lietuvoje žengė normalaus moks
lo kryptimi“ (p. 192) ir istorikai pagaliau turėjo visas 
institucines sąlygas profesionaliai veiklai. Vis dėlto 
pirmiesiems lietuvių politikams, panorėjusiems Lietu-
vos ateities perspektyvas įrodinėti solidesnėmis, rafi-
nuotesnėmis argumentacijomis iš praeities, dar teko 
kreiptis į istoriko išsilavinimo neturinčius, pavyzdžiui, 
į Pet rą Klimą. Gieda pateikia daug įdomios medžiagos 
apie laikotarpį, kai susidarius galimybėms studijuoti 
užsienyje, lietuviai vis dėlto neskubėjo rinktis istoriko 
kelio, o rinkosi praktiškesnes specialybes. Neskubėta 
studijuoti istorijos ir jau įsikūrusiame Lietuvos uni-
versitete. Pirmųjų Lietuvoje parengtų absolventų gy-
venimo ir veiklos apžvalga parodė, kad iš pradžių is-
torikai buvo rengiami ne mokslui, o mokyklai. Gieda 
nepalaiko Ivinskio, maniusio, kad mokykla buvo neiš-
vengiamas blogis, sunaikinęs istoriko mokslinį poten-
cialą (p. 220). Gieda mano, kad „buvo būtent atvirkš-
čiai – istoriko išsilavinimą ir specialybę įgiję asmenys 
vykdavo į provinciją būtent dėl to, kad galėtų dirbti pa-
gal specia lybę“ (p. 220). O kad jie tikrai buvo puikūs 
mokytojai, iliustruoja knygoje pateiktos mokytojų isto-
rikų biogramos ir darbai: verčiami ir naujai rengiami 
vadovėliai, mokymo priemonės ir pan.

Trečios dalies poskyris „augustinas Voldemaras: 
tarp kritinės istorikos peržiūros ir istorijos atnaujini-
mo“ (p. 223–259) laikytinas argumentuota, nešališka 
Voldemaro kaip istorijos mokslo teorijos ir metodologi-
jos specialisto reabilitacija. Gieda atkreipia dėmesį, kad 
1925 m. Voldemaro paskelbtame darbe apžvelgiami ir 
interpretuojami tie Vakarų istorikos raidos kontekstai, 
kuriuos Lietuvoje Norkus aptarė 1996 m. (p. 227). Gieda 
pirmasis savo monografijoje atkreipė dėmesį į Voldema-
ro narystę Istorinės sintezės sekcijoje, naujosios istori-
jos tėvo Henri Berro 1925 m. įkurtame Tarptautiniame 
sintezės centre (p. 241). Lietuvių istoriko priklausymas 
prestižiniam Vakarų Europos mastu istorijos teoretikų 
centrui rodytų gana anksti besimezgusį Lietuvos istorio-
grafijos konceptualizavimo bandymą, taip ir nesulauku-
sį tęstinumo, nes ilgainiui lietuvių istoriografija vėl kaip 
ir XIX a. suvedė save į šaltiniotyrą (p. 247). 

Ketvirta dalis „Išbandymų ir brandos dešimtmetis“ (p. 
332–452) skirta profesionaliosios istorikų kartos ieško-
jimų ir abejonių istorijai. Gieda pateikia vyresniosios ir 
jaunesniosios istorikų kartos susidūrimus, jaunųjų ragi-
nimą nesekti istorikais epigonistais, amatininkais, po-
pieristais, kurių darbai tik mažina visuomenės interesą 
istorija (p. 348). Jaunoji istorikų karta lietuviškojoje isto-
riografijoje pasigedo estetinio, meninio kūrybinio prado.

aurelijui Giedai pavyko mane įtikinti 1883–1940 m. 
lietuvių istorikų pasaulio realumu, bet pavyko pasėti ne-
rimą, kad istorija ir vėl neaplenks istorikų ir jiems teks 
dar ne kartą perrašyti kartą jau prijaukintą praeitį.
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Naujoji dailėtyrininkės Tojanos račiūnatės knyga yra 
atvejo studija, skirta visapusiškai atskleisti iš esmės 
vieną objektą, susidedantį iš dviejų, tarpusavyje glau-
džiai susijusių dalių – Lukiškių Dievo Motinos atvaiz-
do ir ją lydinčios stebuklų knygos Mistinis fontanas 
(1737). Knygoje nuosekliai ir išsamiai atskleidžiama 
atvaizdo istorija, kontekstas, restauracijos atodangos, 
meninės ir ikonografinės ypatybės, pateikiama ste-
buklų knygos analizė, faksimilė ir vertimas. Vilniaus 
dominikonų šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje 
esanti ikona tokio išskirtinio dėmesio nusipelnė dėl ke-
leto priežasčių – tai yra seniausias šiandien žinomas 
kilnojamasis tapybos paminklas Lietuvoje, datuojamas 
XV a. pabaiga – XVI a. pradžia. atvaizdas reikšmin-
gas istoriniu, meniniu ir religiniu požiūriais. Lietuvos 
artilerijos generolo, Lazdijų ir rumbinių seniūno Mo-
tiejaus Korvino Gosevskio (?–1683) iš rusijos atvežta 
ikona, keletą kartų pakeitusi savo buvimo vietą ir ga-
liausiai atsidūrusi Vilniaus dominikonų globoje, gar-
sėjo stebuklais ir tapo tikinčiųjų traukos centru. ryš-
kiausias patirtų stebuk lų liudijimas – knyga Mistinis 

fontanas, kurios leidyba Vilniaus jėzuitų spaustuvėje 
pasirūpino Smolensko vyskupas Boguslavas Korvinas 
Gosevskis (1660–1744).

Lietuvos menotyros lauke ikoninei tapybai ilgą laiką 
nebuvo skiriama pakankamai dėmesio, dažniausiai ap-
siribota bendraisiais pastebėjimais apie ikonų funkcio-
navimą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų 
bažnyčiose arba graikiškojo stiliaus apraiškas „lotyniš-
kosios manieros“ atvaizduose. Tačiau pastaruoju metu 
vis daugiau dėmesio skiriama ikonų ar „graikiškosios 
manieros“ sienų tapybos, kaip LDK religinės kultūros 
dalies, tyrimams. Minėtini Giedrės Mickūnaitės, tyri-
nėjusios Trakų bažnyčios freskas ir stebuklingąjį Die-
vo Motinos atvaizdą, darbai. reikšmingą indėlį inici-
juojant ir vykdant šio pobūdžio tyrimus yra padariusi 
pati račiūnaitė – ikonoms dėmesio skirta šios tyrinėto-
jos sudarytame leidinyje Kultiniai atvaizdai Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida (2013); 
ikonų funkcionavimo ir asimiliacijos katalikų bažny-
čiose klausimai vystomi račiūnaitės monografijoje At
vaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų 
atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystė
je XVII–XVIII a. (2014). Studijoje apie Lukiškių Dievo 
Motiną, atlikdama atvejo analizę, autorė toliau plėtoja 
anksčiau tik paliestus ar konstatuotus kontekstinius 
aspektus. Knygą toliau apžvelgsiu nuosekliai remda-
masi jos struktūra.

Graikiškaja maniera tapytų ikonų sklaidos LDK ir 
Lenkijoje fenomenas gilinamas pirmame studijos sky-
riuje. Tyrinėtoja atskleidžia, kad Lukiškių Dievo Mo-
tinos atvaizdas iliustruoja pavyzdį, kai „rutėniškosios“ 
ikonos, dažniausiai atgabentos iš rusijos kaip dovanos 
arba karo grobis, „prigydavo“ ir buvo garbinamos kata-
likų bažnyčiose. Nuo kontekstinės dalies nuosekliai pe-
reinama prie išsamaus Lukiškių Dievo Motinos atvaiz-
do istorijos atskleidimo – kilmės legendos, patekimo į 
Vilniaus dominikonų bažnyčią ir funkcionavimo kon-
krečioje aplinkoje analizės. šiame kontekste naujais 
duomenimis praturtinama ne tik kūrinio, bet ir visos 
bažnyčios interjero kaitos istorija nuo XVII a. antros 
pusės (kai bažnyčioje jau buvo atvaizdas). Paliečiamas 
ir Lukiškių Dievo Motinos kartočių klausimas – tyri-
mas atskleidžia, kad tokių nebuvo gausu, didesnioji 
dalis tokių atvaizdų koncentruojasi pačioje Vilniaus 
šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje.

Tačiau originalusis račiūnaitės kaip tyrinėtojos „bal-
sas“, jo savitumas geriausiai atsiskleidžia tolesniuose 
studijos skyriuose. antrajame analizuojama stebuklų 
knyga Mistinis fontanas, kuri, kaip rašo autorė, ir ins-
piravo šiuos tyrimus bei visos knygos leidybą. Tyrinėto-
ja skaitytojams šaltinį atveria kaip savarankišką religi-
nės patirties ir kultūros istorijos atvejį, kai tuo tarpu iki 
šiol Lietuvoje dominavo metodologinė tradicija tik pa-
siremti stebuklų knygomis atskirų švč. Mergelės Ma-
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rašė regina Koženiauskienė,
vilnius: vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 
2017, 514 p., iliustr., 400 egz.

dizaineris Gedas čiuželis



73100 atKurtai lietuvai   /  1918–2018

rijos paveikslų tyrimuose. Pasitelkdama sociologinę, is-
torinę, teologinę ir literatūrologinę prieigas, račiūnaitė 
žingsnis po žingsnio skaitytojui atskleidžia veikalo ir 
paties stebuklo struktūros bei jo patyrimo ypatumus, 
chronologinę ir geografinę dinamiką, stebuklus patyru-
sios bendruomenės sudėtį bei socialinį statusą. Išryš-
kėjo, kad Mistiniam fontanui būdinga bendra XVII–
XVIII a. leistų stebuklų knygų schema, kurią sudaro 
ne tik stebuklų išvardijimas, bet ją papildo ir specialios 
intencijos: pradžią ženklina Gosevskių giminės pašlo-
vinimas, toliau pateikiama paveikslo kilmės legenda ir 
pagaliau išdėstomi simboliniu penkių fontano ar šalti-
nio srovių vaizdiniu paremti stebuklų sąrašai. Fontano 
srovės simbolizuoja penkias Kristaus žaizdas, kaip rašo 
autorė, „[s]užaloto Kristaus kūno „fontanas“ – gyvybės 
ir amžinojo gyvenimo šaltinis – tapo esminiu krikščio-
niškojo pasaulio stebuklu“ (p. 125). Mistiniame fonta
ne stebuklai klasifikuojami ne chronologiškai, o simp-
tomatiškai – pagal ligas. Tad analizuodama stebuklo 
patirtis ir veikimą, autorė pasitelkia ir medicinos isto-
rijos žinias. Galima sakyti, kad račiūnaitė yra pirmo-
ji Lietuvoje, įsiliejusi į negausų užsienio autorių ratą, 
siejančių meno istoriją ir mediciną. Toks kompleksinis, 
visa apimantis požiūris mokslinę knygą daro įdomia ir 
patrauk lia tiek specialistams, tiek platesniam skaity-
tojų ratui.

Trečioje dalyje vėl sugrįžtama prie atvaizdo, šį kartą 
kruopščiai atveriant jo kaitos, užtapymų skluoksnius ir 
galiausiai – tikrąjį veidą. Kūrinio restauravimo procese 
(restauravo Janina Bilotienė, technologinius tyrimus 
atliko Dalia Panavaitė) buvo atidengtas autentiškas 
ikonos sluoksnis. Lyginamieji, formalieji ir ikonografi-
niai tyrimai atskleidė, kad Lukiškių Dievo Motina yra 
sietina su Smolensko Hodegetrijos ikonografiniu tipu, 
kūrinys priskirtas XV a. pabaigos – XVI a. pradžios 
Maskvos ikonų tapybos mokyklai, ikonų meistro Dio-
nisijaus aplinkai. račiūnaitė neapsiribojo vien tradici-
niais tyrimų metodais ir, remdamasi Hansu Beltingu, 
atvaizdą integravo į atvaizdo antropologijos diskursą: 
„šventojo asmens atvaizdas interpretuotas kaip veidas, 
kuris ikonos atveju turi savo formalųjį kanoną, grįstą 
teologinėmis tikrojo veido ir tikrumo kategorijomis. už-
tapyta ikona tapo LDK bažnytinei dailei būdingu altori-
niu paveikslu ir kartu portretišku atvaizdu, su kiekvie-
nu užtapymo sluoksniu vis kintančia panašybe“ (p. 170).

Mintis autorė dėsto jai būdinga sklandžia moksline 

ir turtinga kalba, todėl knygos tekstas lengvai skaito-
mas ir įsisavinamas. Panaudotos literatūros ir šaltinių 
sąrašas rodo platų tyrinėtojos apsiskaitymą, o taikytos 
tyrimo metodologijos – įvairiapusį bei gilų mąstymą ir 
aukštą interpretacijos lygį.

račiūnaitės studiją papildo Lukiškių Dievo Motinos 
knygos Mistinis fontanas publikacija – fotografuotinis 
leidimas ir vertimas iš senosios lenkų bei lotynų kalbų 
(į lietuvių kalbą vertė Eglė Patiejūnienė ir regina Ko-
ženiauskienė). Tokiu būdu skaitytojas turi retą galimy-
bę išsamiai susipažinti su XVII a. pabaigos originaliais 
tikėjimu pagrįsto stebuklo patirties liudijimais, pajusti 
autentiškos laikotarpio dvasios alsavimą. Mistiniame 
fontane užrašyti nuo 1684 iki 1689 m. įvykę stebuklai.

Kadangi recenzavimo tradicija reikalauja įvardyti ir 
problemines bei diskutuotinas vietas, keletą jų, kaip 
neišvengiamai kiekviename darbe, galima pastebėti. 
Tekste ne visur nuosekliai pateikti lotyniškų sentenci-
jų, posakių vertimai (tiek studijoje, tiek ir šaltinio ver-
time). Galbūt tokia metodika turėjo savo logiką, tuomet 
skaitytojui būtų pravertęs paaiškinimas. Tekstą kiek 
apsunkina smulkmeniškas atvaizdo restauravimo pro-
ceso aprašymas. antra vertus, atidus skaitytojas gali 
kantriai stebėti, kaip sluoksnis po sluoksnio vėrėsi iko-
nos tikrasis veidas, tam labai padeda ir vizualinė kūri-
nio užtapymų etapų atidengimo išklotinė. Diskutuoti-
nas viso šaltinio faksimilės, užimančios didelę knygos 
dalį, būtinumas, kai šalia pateiktas beveik pilnas teks-
to vertimas į lietuvių kalbą (dėl susiklosčiusių aplin-
kybių neišversta tik dedikacija Boguslavui Korvinui 
Gosevskiui). Iš kitos pusės – mokslo žmonėms, specia-
listams liks patogi galimybė lyginti, vertinti, analizuoti 
originalą ir vertimus.

apibendrinant galima pasidžiaugti, kad šviesą išvy-
do puikus leidinys, reikšmingas istorijos, kultūros ir 
meno požiūriais. Jau iš ankstesnių publikacijų visuo-
menei gerai pažįstama ir pripažinta autorė dar kartą 
įrodo savo kompetenciją, naujomis žiniomis ir savitu 
požiūriu praturtindama Lietuvos meno ir kultūros is-
torijos barus. Leidinys neabejotinai reikšmingas ir re-
liginiu aspektu, kadangi, kaip rašo autorė, „Lukiškių 
Dievo Motinos ikona – ne tik iškalbingas paminklas, 
bet ir šiuolaikinę kultūrą savaip veikiantis gyvas reiš-
kinys“ (p. 30). Tikriausiai neapsiriksiu teigdama, kad 
tikinčiųjų bendruomenei ši knyga – tarsi dar vienas 
Lukiškių Dievo Motinos stebuklas.
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ankstyvą žiemos rytą gausiai sningant užsukau į 
šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią antakalnyje. 
Vyko ankstyvos Mišios, lempų šviesa ir giesmės kėlė 
aukštyn baltais ornamentais ir skulptūromis aplipu-
sius skliautus, o šoninio presbiterijos altoriaus nišoje 
tarsi šiek tiek atšlijusi nuo centre vykstančio liturginio 
veiksmo stovėjo Nazariečio statula: audeklinis drabu-
žis, priekyje sunertos rankos, plaukų perukas, kietai 
užveržtas metalinis erškėčių vainikas, žemyn į save 
nukreiptas, nuo aplinkos atsiribojęs žvilgsnis. Į alto-
riaus garbę pakelta, bet nuo šiandienos religingumo 
atitolusi barokinė XVIII a. figūra. Keistoka, neįprasta, 
išvietinta skulptūra. Meno istorikai kartais vartoja šį, 
tremtinių būseną apibūdinantį, terminą, kai kalba apie 
į kitą bažnyčią, muziejų ar kolekciją patekusią, kilmės 
istoriją ir prasmės ryšį su autentiška aplinka praradusį 
sakralų atvaizdą. Tiesa, Antakalnio Jėzaus statula jau 
labai seniai stovi dabartinėje savo vietoje. 1864 m. ru-
sijos valdžiai uždarius antakalnio trinitorių vienuolyną 
ir jo bažnyčią pavertus cerkve, čia gerbtas Jėzaus Na-
zariečio atvaizdas perkeltas į tais pat metais iš laterano 
kanauninkų atimtą šv. Petro ir Povilo bažnyčią. Kaip 
rašo dailėtyrininkė regimanta Stankevičienė, XIX a. 
pabaigoje ir netgi XX a. pirmoje pusėje, katalikams at-
gavus buvusią trinitorių šventovę, vilniečių kartos dar 
prisiminė ypatingosios statulos kilmę ir svarbą, galvota 
ją grąžinti į pirmykštę vietą. Tačiau užgriuvus antra-
jam pasauliniam karui, o po jo įsitvirtinus sovietams, 

mieste dar kartą sunaikintos beatsigaunančios katali-
kiškos tradicijos. Iš esmės pasikeitė ir Vilniaus gyven-
tojų sudėtis. Antakalnio Jėzus nugrimzdo į savotišką 
užmarštį – nebeliko jo aplinkos, žmonių, kurie žinojo ir 
savastimi laikė jo istoriją.

regimanta Stankevičienė, kaip pati teigia knygos 
įvade, su skulptūra pirmą kartą susidūrė 1981 m.: „eg-
zaltuoto veido, audekliniais drabužiais aprengta statu-
la tuomet man pasirodė keista, neskulptūriška, veikiau 
egzotiška, nei meniška“ (p. 8). Ilgus metus trukęs, ko-
legų seniai lauktas, vis kitokių darbų pertraukiamas, 
tačiau niekada nepamirštas mokslinis darbas pagaliau 
įsikūnijo į realų knygos pavidalą. Tai solidus mokslinis 
veikalas apie Vilniaus antakalnio trinitorių vienuoly-
ne gerbtą stebuklingąjį Jėzų Nazarietį ir kituose LDK 
trinitorių vienuolynuose buvusias tokias pat statulas 
ir gausias jų kopijas bei kartotes. Tačiau labai sumen-
kintume šios knygos aprėptį rašydami, kad joje min-
tis sukasi vien tik apie atvaizdus. Vita brevis, ars lon
ga... Kūrinys, pasitelkus didžiulę tyrėjos kantrybę ir 
ilgametę patirtį, paskui save iš užmaršties ūko ištrau-
kia visą nugrimzdusią atlantidą – išpirktųjų Europos 
krikščionių, Madrido procesijų, šv. Joakimo provinci-
jos trinitorių, XVIII a. vilniečių ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės tikinčiųjų pasaulį su jų vienuolynais, 
bažnyčiomis, gyvenimo istorijomis, nuveiktais dar-
bais, siekiais ir praradimais. Stankevičienė su jai bū-
dingu profesiniu įkarščiu ir uolumu ėmėsi uždavinio 
rekonstruoti aplinkybes, kurios lėmė, kad marionetės 
pavidalo, romoje paskiromis dalimis išdrožta, peruku 
ir audek liniais drabužiais aprengta statula atsidūrė 
Vilniaus bažnyčios altoriuje, čia išgarsėjo malonėmis, 
o jos antrininkės veikiai paplito šimtuose LDK bažny-
čių (knygos prieduose pateiktos kelios šį procesą visais 
pjūviais atspindinčios statistinės lentelės).

Būtina įspėti skaitytoją, kad knyga tikrai nepriskir-
tina prie atpalaiduojančių ir malonių savaitgalio skai-
tinių. šios dailėtyrininkės moksliniai tekstai visuo-
met pasižymi nuodugniu ir įvairiapusišku problemos 
aptarimu, o Jėzaus Nazariečio tema jai iš tiesų gerai 
pažįstama. Skaitytojo laukia informacijos prisodrin-
ti puslapiai, kuriuose dėstoma daugybė nagrinėjamos 
temos aspektų ir visa paletė galimų įžvalgų. Informa-
cijos gausa ir siekis tikslinti mintį gerokai apsunkina 
skaitymą, o įsibėgėjančią mintį vis stabdo naujas faktų 
srautas ar išlygų barikada. autorei nebūdinga nagrinė-
jamą objektą paprastinti, gryninti ar bandyti pritaikyti 
jį kuriai nors žinomai schemai, atvirkščiai – žvelgiant 
į objektą ji užduoda sau maksimalų kiekį klausimų ir 
uoliai ieško atsakymų, kurie skatina ją eiti vis toliau 
vedančiomis paieškomis. Daugelis tų paieškų knygoje 
galiausiai „įžeminamos“ gausiomis, dažnai pusę pus-
lapio siekiančiomis išnašomis. Tačiau galiu tvirtai pa-
reikšti, kad norintieji ką nors sužinoti apie LDK vei-
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vilnius: lietuvos kultūros tyrimų 
institutas, 2017, 528 p., iliustr., 
400 egz.

dailininkė skaistė ašmenavičiūtė
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istorija Lietuvoje buvo pradėta rašyti XIX a. viduryje 
(Józefo Ignaco Kraszewskio, adriano Krzyżanowskio, 
Eustachijaus Tiškevičiaus veikalai), tačiau iki XX a. 
paskutinių dešimtmečių šiai temai skirtų pub likacijų 
beveik nebūta (jeigu neminėtume pažintinių leidinių, 
žinynų ir Leonido Žilevičiaus 1972 m. apginto, bet ne-
publikuoto diplominio darbo apie antakalnio trinitorių 
bažnyčią). Didelė dalis Stankevičienės knygoje skelbia-
mos istorinės informacijos pagrįsta ilgais tyrinėjimo 
metais surinktais istoriniais šaltiniais, taigi skelbiama 
pirmą kartą.

Kartu tenka pastebėti, kad uždavinys rekonstruo-
ti trinitorių Jėzaus atvaizdo istorinį kontekstą į antrą 
planą nustūmė menotyrinį naratyvą, vaizdo ir plasti-
kos aptarimui visame tekste palikta visai nedaug vie-
tos. šiek tiek gaila, nes Stankevičienė pasižymi dideliu 
jautrumu meno kūrinio formai, pastabumu ir maksi-
maliai išlavintais ekspertiniais gebėjimais. ši kom-
petencija jai, be abejo, padėjo datuoti daugybę pirmą 
kartą šioje knygoje publikuojamų kūrinių ir pateikti 
reikšmingų įžvalgų. aukšto lygio dailėtyrininko kom-
petenciją ir profesinį patyrimą demonstruoja antakal-
nio trinitorių švč. Trejybės, atpirkėjo Jėzaus Nazarie-
čio ir švč. Mergelės Marijos Gimimo titulo bažnyčios 
interjero ikonografinės programos analizė, patiksli-
nanti kitų autorių teiginius, paremta iš dalies išliku-
sia pastato įranga ir dekoru bei rašytiniais šaltiniais. 
Tiriančio žvilgsnio kibumas atsiskleidžia aptariant 
Jėzaus Nazariečio grafinių atvaizdų ikonografinę rai-
dą arba apibūdinant kūrinius: „Madrido Jėzaus Naza
riečio veidas platesnis, stambesnių bruožų, su ryškiai, 
bet jautriai ir be perdėjimo perteiktu kančios drama-
tizmu. Natūralistinį traktavimo pobūdį čia paryškina 
polichromija, ypač sumušto kūno spalvomis nudažytos 
plaštakos. romoje matomąsias Antakalnio Jėzaus da-
lis išdrožęs meistras buvo Giovanni‘o Lorenzo Bernini‘o 
sekėjas. Jis pakartojo ryškiausius originalo mimikos 
ir plaštakų bruožus, bet plaukų neišdrožė, o veidą pa-
vaizdavo jaunesnį, dailesnį, apimtą alpuliui artimos 
kančios ekstazės. Siekiant natūralumo iliuzijos, anta-
kalnio statulos akys ir dantys inkrustuoti alebastru ir 
pusbrangiais mineralais“ (p. 43).

Ispanijos religinių procesijų tradicijoje užgimusi, Ba-
roko laikų romoje savo istoriją pradėjusi, Vilniaus baž-
nyčios altoriuje atsidūrusi „keistoka“ statula paskatino 
knygos autorę užduoti sau klausimus ir leistis į tolyn 
vedančias atsakymų paieškas. Jos parašytos knygos 
puslapiais mums sugrįžo ryškus ir efektingas baroki-
nės kultūros epizodas, be kurio Vilniaus ir visos Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės istorija būtų netekusi 
tikrai sodraus atspalvio.

K n y G ų  a i d a i

!

kusį trinitorių vienuolių ordiną ir jų aplinkoje gerbtą 
Jėzaus Nazariečio atvaizdą (bent kol kas) niekur neras 
daugiau ir išsamiau pateiktos informacijos.

Jau nuo pirmojo skyriaus esame panardinami į dau-
gialypio tyrimo gelmes. Čia pristatomas XVII a. pa-
baigoje – XVIII a. pirmoje pusėje beveik vienu metu 
daugelyje Europos šalių suvešėjęs, Ispanijos trinitorių 
vienuolių išplatintas kristologinis pamaldumas, ku-
rio centre – kartu su krikščionių belaisviais 1682 m. 
išvaduota, Madrido vienuolyno bažnyčioje stovėjusi 
ste buk lingoji Jėzaus Nazariečio statula. Kituose sky-
riuose nuosekliai ir kruopščiai atskleistas šios prakti-
kos atkeliavimas į abiejų Tautų respubliką ir LDK, jos 
įsitvirtinimas Vilniaus antakalnio ir dar septyniuose 
Lietuvos trinitorių vienuolynuose, pasakojama Mad-
rido Jėzaus Nazariečio atvaizdo kopijų plitimas LDK 
kitų vienuolijų ir parapinėse bažnyčiose, nagrinėjama 
šių skulptūrų-relikvijorių ir skulptūrų-marionečių spe-
cifika, meninė raiška, kiekvienos žymesniosios istorija, 
apie jas susiformavusios pamaldumo praktikos, statu-
loms skirtų bažnyčių erdvių ikonografinis sutvarky-
mas, gilinamasi į Jėzaus Nazariečio kulto ypatybes, 
anuometinį jo suvokimą, maldų, švenčių ir atlaidų spe-
cifiką, šio vardo altorius globojusių brolijų veiklą. Pri-
statoma aptariamo kūrinio skulptūrinių, grafinių ir ta-
pytų kartočių įvairovė. Daugiaaspektis, atvejo studiją 
toli praaugęs tyrimas koncentruojasi į žymiausią LDK 
Antakalnio Jėzaus statulą ir trinitorių bažnyčioje jai 
sukurtą aplinką. Kartu neišleidžiama iš akių visa LDK 
ir net skirtingu laiku jai priklausiusių žemių teritori-
jos. Daugiausia kalbama apie romos apeigų katalikų 
tradicijas, tačiau minima ir šio pamaldumo plėtra uni-
tų aplinkoje.

Būsimasis skaitytojas galbūt nusistebės, kad dailė-
tyrininkės parašytoje knygoje apie meno kūrinį tiek 
daug vietos skirta istorijai. Tačiau bažnytinės dailės 
objektas savo esmę atskleidžia išsiaiškinus jo sukūri-
mo aplinkybes, religinę prasmę, paskirtį liturgijoje ir 
kultinį statusą. Taigi prieš tyrinėjant atvaizdo istoriją 
reikia žinoti jo autentiškos aplinkos istoriją, foną, ku-
riame jis „veikė“. Lietuvos istoriografijoje šioje vietoje 
dažniausiai žioji smegduobė, atsivėrusi tarp XIX a. ant-
ros pusės – XX a. pradžios gana sėkmingai pradėtų, vė-
liau iš esmės nutrūkusių Lietuvos bažnytinės istorijos 
ir LDK dailės istorijos studijų ir išaugusių, nuolat kin-
tančių nūdienos mokslo reikalavimų. Ją ir tenka užpil-
dyti dailėtyrininkui, rašančiam apie LDK bažnytinės 
dailės paveldą. Toli gražu ne visos Lietuvoje veikusios 
vienuolijos „turi“ bent kiek gausesnį istoriografijos są-
rašą ir vis dar palyginti retos tame sąraše būna pozici-
jos lietuvių kalba. Kaip matyti iš Stankevičienės knygo-
je pateiktos literatūros apžvalgos, trinitorių vienuolijos 
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Leidykla Jonas ir Jokūbas šiandieniniame pragmati-
niame pasaulyje yra žavi išimtis. Ji leidžia filosofinę li-
teratūrą, kuri akivaizdžiai negali turėti komercinio pa-
sisekimo. Linkėdamas šiems leidėjams sėkmės noriu 
pasidžiaugti naujai išleistu iš Lietuvos kilusio filosofo 
Emanuelio Levino (1906–1995) knygelės Laikas ir ki
tas vertimu.

Levino knygos pasirodymas – tai proga dar kartą 
perskaityti ne kartą jau skaitytą tekstą. Kaip dažnai 
būna, skaitydamas gimtąja kalba jį supranti kitaip. 
Kita vertus, gal aš pats jau esu kitoks ir todėl atrandu 
naujus šios knygos anksčiau nepastebėtus prasminius 
niuansus. Levino transcendencijos samprata ir Kito ki-
toniškumo radikalios interpretacijos kritika buvo vie-
nas iš impulsų man rašant knygą Patirtis ir refleksi
ja (2009). Dabar skaitydamas Leviną mėgavausi naujo 
vertimo šviežumu ir kartu suvokiau, kad skaitau šią 
knygą šiek tiek iš kitos perspektyvos nei anksčiau. Tai 
apie ką gi ši nedidelė knygelė kalba?

atrodytų, kad Levinui rūpi klausimas, kurį kėlė dau-
gelis egzistencialistų. Kaip įveikti vienatvę ir tapti sa-
vimi neprarandant sąryšio su Kitu? Levinas šį klausi-
mą susieja su paradoksaliu žmogiškos subjektyvybės 
pobūdžiu. Jis atskleidžia dialektinę įtampą ir virsmus, 

kurie yra reikalingi norint įveikti būties anonimišku-
mą. Subjektyvumo virsmų istorija nėra paprastas at-
sivėrimas kitam ar kito įsisavinimas. Savastis randasi 
ne tapatybės patvirtinimu, o jos praradimu. Savastis 
turi būti išsaugota ne kaip nenutrūkstamas būdravi-
mas, bet kaip toks atsitraukimas, kuriame susiduria-
ma su kitybės paslaptimi.

Knyga parengta remiantis 1948 m. skaitytomis pas-
kaitomis, tačiau daugelis čia pateikiamų idėjų yra Levi-
no apmąstytos karo metais. Knygelės planas gan pap-
rastas. autorius siekia aptarti žmogaus kaip asmens 
socialumą, tačiau išvengti Edmundo Husserlio, Marti-
no Heideggerio ir Jeano-Paulio Sartre’o klaidų. Pasak 
Levino, Husserlis santykį su Kitu asmeniu aiškina per 
daug susiedamas su pažinimo klausimais, Heideggeris 
intersubjektyvumą supranta kaip vieno greta kito są-
jungą aplink kažką, kas juos suvienija, o Sartre’as Kito 
problemą susieja su galios ir laisvės santykiais. Visuo-
se šiuose santykio su kitu aprašymuose Levinas pasi-
genda asmeniško santykio veidas į veidą. Toks santy-
kis negali būti redukuotas nei į pažinimą, nei į galios 
demonstravimą paneigiant kito laisvę, nei į paprastą 
buvimą ar veikimą kartu, petys į petį. (Dėl vietos sto-
kos nenagrinėsiu klausimo ar ši Levino kritika yra pa-
matuota, ar paties Levino prieiga prie intersubjektyvu-
mo analizės paneigia kitų fenomenologų įnašą, ar jį tik 
papildo.) Levinas apmąsto kolektyviškumą, bet ne ta-
patybių bendrystę. Kaip įmanomas kolektyviškumas, 
bet išvengiant redukavimo į bendrumą. ar galimas 
pliuralus kolektyviškumas?

Levino knygos pavadinime atsiradęs laiko terminas 
gali pasirodyti atsitiktinis, nes apie laiką knygoje be-
veik nekalbama. Bet šis įspūdis apgaulingas, nes laiko 
tema yra esminė svarstant asmens tapatybės ir santy-
kio su kitu klausimus. Tik apmąstydami laiko plotmę 
galime suprasti, kaip įvairiuose pakitimuose galima iš-
laikyti tai, kas nekinta, ir kaip šis savasties pastovu-
mas yra susijęs su kitybe. Laikas yra ne subjekto da-
bartis, o dabarties transcendencija. Susidūrimas su 
kitokybe. Todėl Levinas akcentuoja ne dabartį ir ne 
praeitį, o ateitį. „ateitis yra kitas. Santykis su ateitimi 
yra santykis su kitu. Kalbėti apie laiką vien remiantis 
subjektu, kalbėti grynai apie asmeninę trukmę mums 
atrodo neįmanoma“ (p. 47). Tiesa, akcentuodamas atei-
ties nepažinumą ir nesuplanuojamumą Levinas laiką 
traktuoja ne kaip uždarytą atskirų monadų vienišume, 
bet kaip jų intersubjektyvų sąryšingumą. Jei dabartis 
yra visada pažeista ateities, tai laikas yra ne subjekto 
faktas, o intersubjektyvus įvykis. „Laiko sąlyga yra ry-
šyje tarp žmonių, arba istorijoje“ (p. 49). Levinas lyg ir 
apverčia laiko analizės perspektyvą. Jis pradeda anali-
zę ne nuo atskiro subjekto laiko išgyvenimų, o nuo in-
tersubjektyvios istorinės ir generatyvinės sąmonės są-
ryšių eksplikacijos.

pliuralaus kolektyvumo 
galimybės

DaLIuS JONKuS

emmanuel levinas,
laiKas ir Kitas,
iš prancūzų kalbos vertė 
viktoras Bachmetjevas,
vilnius: jonas ir jokūbas, 
2017, 61 p., 700 egz.

dailininkė laura Klimaitė
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Pirminė šios Levino knygos interpretacija galėtų būti 
siejama su Kito kitoniškumu ir trimis jo aptariamomis 
temomis. Levinas remiasi fenomenologine prielaida, 
kad kito patirtis niekada negali būti man duota taip pat 
kaip manoji patirtis. Kitas yra neredukuojamas į mane 
ir jo kitoniškumas negali būti pažintas, kaip negali 
būti suplanuota ir racionaliai numatyta ateitis. Mir-
tis, erotiškumas ir vaisingumas yra trys Levino nag - 
rinėjami pavyzdžiai, kurie akivaizdžiai demonstruoja 
tam tikrą paslapties esamybę. Tai, kas susiję su kiek-
vieno asmens savastimi, tačiau nėra redukuojama į jo 
tapatybę. Mirties negalime suplanuoti, erotiškumas 
remiasi Kito kitoniškumo paslaptimi, o tėvystės san-
tykis su vaikais negali būti traktuojamas kaip savinin-
kiškas. Mirties, kitos lyties ar savų vaikų paslaptin-
gumas – štai kas įkvepia Leviną kalbėti apie pliuralų 
kolektyvumą. „Tėvystė yra santykis su svetimu, kuris 
būdamas visiškai Kitu, yra manimi; tai mano santykis 
su manimi pačiu, kuris, nepaisant to, yra man sveti-
mas. Sūnus iš esmės nėra tik mano veikla, kaip kad 
eilėraštis ar pagamintas objektas; jis nebėra mano 
nuosavybė. Nei galios, nei turėjimo kategorijos negali 
apibūdinti santykio su vaiku. Nei priežasties sąvoka, 
nei nuosavybės sąvoka neleidžia sugriebti vaisingumo  
fakto“ (p. 58).

Levinas siekia atskleisti tokias socialumo formas, ku-
rios neredukuojamos į subjektą ir jo vienatvę. Tačiau 
kaip mirtis ir žmogaus mirtingumas gali būti bendri-
jos forma? Galime prisiminti alphonso Lingio knygelę 
Nieko bendra neturinčiųjų bendrija, kurioje jis šią temą 
apmąsto ir net pateikia atskirą esė pavadinimu „Mir-
ties bendrija“. Tai ne atsitiktinumas, nes Lingis buvo 
ne tik Levino vertėjas į anglų kalbą, bet ir įdėmus skai-
tytojas bei interpretuotojas. Mirties bendrija yra pava-
dinimas, kuris nukreiptas prieš Heideggerio mirties 
sampratą. Pastarajam mirtis buvo vienišumo sinoni-
mas. Mirtis kiekvieną uždaro savajame baigtinume ir 
ne sieja, o atskiria. Levinas mirtyje įžvelgia socialumą. 
Mirtingumas suvokiamas pozityviai kaip gimimo gali-
mybė. Tad vėl sugrįžtant prie laiko temos galima kar-
tu su Levinu teigti: „Būdamas daugiau nei mūsų sielos 
būsenų, mūsų savybių atnaujinimas, laikas iš esmės 
yra naujas gimimas“ (p. 51).

Kaip jau minėjau, Levinas ieško tokių kolektyvinio 
pliuralumo formų, kurios keičia tradicinę asmens tapa-
tybės ir kolektyvumo sampratas. asmens sąmonė trak-
tuojama ne kaip uždara esybė, kuri sutampa su savo 
materialumu, bet kaip visuma, kuri negali būti redu-
kuota į tapatybės bendrybę. Subjektas savo egzistavi-
mą gali išlaikyti tik būdamas atstu nuo savęs. Sąmo-
nės tapatybė pasireiškia ne kaip sutapimas su savimi, 
o kaip kitokybės įsiveržimas, kaip atsipalaidavimas 
nuo savęs ir sugrįžimas į save. Levinas nagrinėja mė-
gavimosi pavyzdį, kai subjektas tarsi užmiršta save ir 
atsiduoda savimaršai orgiastiniame malonumo paty-
rime: „Pasaulis siūlo subjektui dalyvauti egzistavime 
mėgavimusi ir taip leidžia jam egzistuoti atstu nuo sa-
vęs“ (p. 40). Kančia, pasak Levino, priešingai, neleidžia 
atsitraukti nuo savęs. Ji padaryta kaip negalimybė pa-
bėgti ir pasitraukti. Taigi Levinas sąmonę supranta ne 
kaip uždarą vienetą, o kaip esmiškai susijusią su ki-
tokybe. Ta kitokybė yra pačioje sąmonės šerdyje kaip 
galimybė būti atstu nuo savęs. šį pirmapradį sąmonės 
pliuralumą siekia pademonstruoti ir pasyvios patirties 
arba miego pavyzdys. Miegą Levinas supranta pozity-
viai, kaip nemigos įveiką. Nemiga pririša prie būdra-
vimo ir besitęsiančios dabarties, o miegas išlaisvina ir 
leidžia atsitraukti. Sąmonė būtų negalima, jei negalė-
tų atsiplėšti nuo būdravimo. Pats būdravimas galimas 
tik dėl miego. „Iš tikrųjų, sąmonė jau dalyvauja būdra-
vime. Bet ją specifiškai apibūdina tai, kad ji visuomet 
išsaugo galimybę sugrįžti „už“, užmigti. Sąmonė yra 
galia miegoti. šis nuotėkis iš visumos yra sąmonės pa-
radoksas“ (p. 25).

Pabaigoje reikia tarti keletą pagiriamųjų žodžių kny-
gos vertėjui Viktorui Bachmetjevui. Nesiimu vertinti 
visų vertimo niuansų, tačiau galiu drąsiai teigti, kad 
vertimas atliktas apmąstant Levino sąvokų turinį ir 
tinkamai ieškant lietuviškų atitikmenų. šiuo atveju 
Bachmetjevas vaisingai derina vertėjo ir Levino inter-
pretatoriaus vaidmenis. Pritariu ir vieno svarbiausių 
šioje knygoje termino, kuriuo yra apibūdinamas beas-
menis egzistavimas, il y a vertimui kaip „Esama“. Ma-
nau, kad jis tiksliau perduoda egzistavimo anonimiš-
kumą nei arūno Sverdiolo „Tai yra“ Levino Etikos ir 
begalybės vertime (1994). !
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Aleksijevič, Svetlana, Cinko ber
niu kai, iš rusų kalbos vertė algiman-
tas Mikuta, Vilnius: alma littera, 
2017, 288 p., 2000 egz.

Kai baltarusių rašytoja Svetlana 
aleksijevič 2015 m. pelnė Nobelį, lie-
tuvių skaitytojams ji buvo šiek tiek 
žinoma. Tada turėjome dvi jos knygas 
lietuviškai. Dabar − penkias. Kaip ir 
kitose, Cinko berniukuose pasakojama 
pasitelkus rašytojos gerai įvaldytą sa-
vitą, retą dokumentinės prozos žanrą, 
kuriame susipina žmonių pasakoji-
mai, prisiminimai ir autorės meniškas 
požiūris, jos moralinė pozicija. Knyga 
byloja apie vieną tamsų Sovietų Sąjun-
gos istorijos epizodą – 1979–1989 m. 
karą afganistane. apie jį tuo metu so-
vietų žiniasklaidoje buvo draudžiama 
kalbėti taip, kaip kalbama šioje kny-
goje: kad ir nedrąsiai, bet atveriant 
širdį, išryškinant žmonių gyvenimo 
dramas, oficialų melą ir baisią to karo 
realybę. Čia pasakoja tie, kurie, nors 
ir suluošinti, iš to karo grįžo ne cinko 
karstuose. Bet pasakoja ir žuvusių ar-
timieji. Tai vertingų liudijimų knyga. 
Kad tais jau perestrojkos laikais šią 
tiesą atidengti dar buvo nelengva, rodo 
čia publikuojami dokumentai iš teismo 
bylos, kuri rašytojai buvo iškelta tuoj 
po knygos pasirodymo 1989 m.

Dalia Zabielaitė

Aš esu Etmės Evė: Ieva Simonaitytė 
amžininkų liudijimuose: Simonaitis-
tikos šaltinių publikacija, liudijimus 
užrašė, rinkinį sudarė ir parengė leisti 
Domas Kaunas, Vilnius: VšĮ akademi-
nė leidyba, 2017, 330 p., 400 egz.

Domo Kauno parengtą knygą suda-
ro 1978–1983 m. užrašyti 57 asmenų 
liudijimai, iš kurių didelė dalis iš naujo 
buvo su liudytojais suderinta rengiant 
knygą. Knyga vertinga, nes po rašy-
tojos mirties 1978 m. buvo apklaus-
ti artimiau su ja bendravę skirtingų 

visuomenės sluoksnių ir profesijų 
atstovai (Mažosios Lietuvos lietuviai, 
rašytojai, literatai, artistai, muzikolo-
gai, dailininkai, žurnalistai, kultūros 
darbuotojai, mokslininkai, namų šei-
mininkės, artimos aplinkos žmonės). 
Knygos rengėjo formuluotų klausi-
mų dėka liudijimai turiningi. Vieni 
liudytojai prisimena rašytoją jauną, 
kiti – karo laikotarpiu, dar kiti – so-
vietmečiu. Knyga sugriauna daugelį 
iki šiol sklandančių apie rašytoją mitų 
ir pateikia skaitytojui įdomios medžia-
gos apie jos gyvenimo kelią, asmenis, 
dariusius jai įtakos, parodo rašytojos 
daugiabriaunio laisvo charakterio iš-
takas.

Roma Bončkutė

Kraszewski, Józef Ignacy, Vilnius 
nuo jo pradžios iki 1750 metų, iš lenkų 
kalbos vertė Kazys uscila, t. 2, Vilnius: 
Mintis, 2017, 472 p., 1000 egz. 

Garsiojo romantinio rašytojo Kra-
ševskio Vilniaus istorija lenkiškai 
pasirodė seniai, 1840–1842 m. ant-
ras tomas pateikia visokios vertingos 
informacijos, be kita ko – gausybę 
Kated ros inskripcijų originalo kalba, 
daugiausia lotyniškai. atrodo, daugu-
mą jų jis nurašė de visu. Deja, šiuolai-
kinis skaitytojas, retas bemokąs an-
tikos kalbas, lieka nuskriaustas, nes 
jų vertimai daug kur klaidingi. Visa 
knyga neperžvelgta redaktoriaus. Tad 
lieka pagailauti, kad geras darbas ne-
baigtas iki galo.

Pilypas Mikoša

Stankevičius, Rimvydas, Valha
la: Poezija, Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2018, 280 p., 500 egz.

Į šią Stankevičiaus knygą nugulė 
trys rinkiniai, kuriuos skaitytojai šluo-
te nušlavė ir kuriuos begalėtų surasti 
tik didelės aistros genamas bibliofi-
las – Laužiu antspaudą (2008), Patys 

paprasčiausi burtažodžiai (2010) ir Ry
šys su vadaviete (2012). Pastarosios ir 
buvo sumanytos kaip poetinė trilogija. 
Tai kertinė Stankevičiaus poezijos da-
lis – neabejotinai poetiškai stipriausios 
jo knygos, kuriomis, jau labai pana-
šu, poetas tvirtai įrašė save į lietuvių 
poezijos tradiciją. Iš gana tradicinių 
poetinių įvaizdžių autorius sudurstė 
savitą, gana niūrų metafizinės poezi-
jos pasaulį, kuriame nuolat bylojama 
tarsi nuo ribos tarp „šiapus ir anapus“. 
Maža to, tai turbūt geriausiai kalbos 
ritmą neklasikinėse formose valdan-
tis šiandienos autorius: „Lietus. O dar 
dažniau sniegas. / Į ritmą žingsnis, 
į rit mą skausmas, į ritmą miegas“.

Mantas Tamošaitis

Wilde, Oscar, Salomė: Vieno veiks
mo drama, iš prancūzų kalbos vertė 
Vytautas Bikulčius, Vilnius: Žara, 
2017, 200 p.

Nors ir ne pati populiariausia Wil-
de‘o pjesė, bet Salomė užima svarbią 
vietą Fin de siècle epochos literatūroje 
ir dažnai laikoma viena svarbiausių 
dekadentizmo dramų. ši mitinė Bibli-
jos gražuolė paverčiama demoniška 
femme fatale, kuri dėl savo geismo ir 
įgeidžių, manipuliuodama Erodo ir 
Erodiados konfliktu, atmeta tikėjimą 
ir moralę. Kūrinys primena gotikinę 
literatūrą, yra perpildytas simbolių. 
šios tragedijos dėka sužinome Septy-
nių veidrodžių šokio pavadinimą, ap-
tinkame ir stebėtinai nuvalkiotą cita-
tą: „Meilės paslaptis didesnė už mirties 
paslaptį“. Salomė, 1892 m. parašyta 
prancūzų kalba, beveik iš karto susi-
laukė pripažinimo, XX a. tapo tipine 
teatrų repertuarų pjese, statoma dau-
gelyje pasaulio šalių. šis leidimas – tri-
kalbis, įtrauktas ir plačiausiai paplitęs 
alfredo Bruce‘o Douglaso vertimas į 
anglų kalbą.

Titas Krutulys
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Jonas nuo Kryžiaus

Jonas Basanavičius gimė 1851 m. 
lapkričio 23 d. (senuoju stiliumi – lap-
kričio 11 d.), sekmadienį, Bažnyčios 
kankinio šv. Klemenso dieną. Kitą 
dieną naujagimis buvo pakrikštytas. 
Pats daktaras apie tai rašė: „Lapkričio 
24 d. 4 val. po pietų buvau Bartinin-
kų bažnyčioje klebono Jono Burdulio 
apkrikštytas, o kadangi tą dieną buvo 

Jonas nuo Kryžiaus, tai ir man Jono 
vardą suteikta. Bet tai buvo, rodos, 
nelemtas to šventojo vardas, kursai 
mano gyvenime tarytum man daug 
nelaimių atgabeno“.

Jo aiškinimas apie krikšto vardą ke-
lia abejonių. Basanavičiaus minimas 
„Jonas nuo Kryžiaus“ – tai šv. Kryžiaus 
Jonas (Juan de la Cruz, tikrasis var-
das – Juanas de yepesas alvarezas), 
XVI a. gyvenęs ispanų mistikas, kar-

melitų ordino reformatorius, poetas, 
ispanų literatūroje lyginamas su Migu-
eliu de Cervantesu. Tačiau liturginė šv. 
Kryžiaus Jono diena yra gruodžio 14-
oji. Greičiausiai krikšto vardas susijęs 
su minėto kunigo Jono Burdulio vardu 
(atrodo, jis bus gimęs birželio mėnesį). 
Tarkime, kad krikšto dieną jis užsiminė 
apie savo vardo kilmę ir pasiūlė krikš-
to tėvams, kuriais buvo dėdė Simonas 
Birštonas ir teta uršulė Basanavičiū-

daktaro jono Basanavičiaus ligonbutis

ELIGIJuS raILa

patriarcho užsklanda

petras Kalpokas. paveikslo „lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 1918 m.“ („signatarai“) nespalvota fotokopija. niujorko pasaulinės 
parodos lietuvių komisijos išleistas atvirukas (Bruklinas, albertype Company leidykla, 1939). vitos ir vaivos lesauskaičių archyvas
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tė, tuo pačiu vardu pakrikštyti leisgy-
vį naujagimį. Po septyniasdešimties 
metų, rašant atsiminimus, ši krikšto 
akcija pačiam Basanavičiui jau buvo 
tapusi asmeninės mitologijos mazgu.

Pirmasis lietuviškas žodis

Iš Marijampolės gimnazijos laikų 
yra išlikęs pirmasis būsimo patriarcho 
autografas. Tai – nedidelė užrašų kny-
gelė, kuria jis sąmoningai pradėjo net 
šešiasdešimt metų trukusią tradiciją: 
fiksuoti dienos įvykius, pastebėjimus, 
apmąstymus, nuotaikas ir savo svei-
katos reikalus. Knygelė rašyta lenkiš-
kai. Paradoksalu tai, kad joje rasime 
tik vieną Basanavičiaus užrašytą lie-
tuvišką žodį. Tai buvo epitetas, kuriuo 
jaunasis Basanavičius apibūdino II 
klasės mokinį aleksandrą Lapinskį 
dėl jo nederamo elgesio: bibis.

Muzikinė Maskva

Kai Basanavičius mokėsi Maskvos 
imperatoriškajame universitete, lais-
valaikį jis dažnai praleisdavo Didžiaja-
me teatre. Jaunasis medikas iš Ožka-
balių mėgo muziką. apskritai didesnis 
ar mažesnis polinkis į muziką tais lai-
kais buvo organiškai susijęs su pačia 
medicinine praktika. Norint tinkamai 
išklausyti ligonio kūno kalbą ir nusta-
tyti kuo tikslesnę diagnozę, reikėjo tu-
rėti jautrią klausą. Tai ypač buvo svar-
bu auskultacijos seanso metu. Kitaip 
tariant, puikiai savo amatą išmanantis 
gydytojas tam tikra prasme buvo dar 
ir muzikinio meno gerbėjas. Muzikos 
klausymas, ypač – lankymasis operoje, 
turėjo nuolat palaikyti praktikuojančio 
gydytojo „vidinius dvasios išteklius“. 
Pagal Basanavičiaus užrašus išaiškėja 
Maskvos Didžiojo teatro repertuaras: 

Aida, Trubadūras, Rigoletas ir Tra
viata (Giuseppe Verdi), Lucia di Lam
mermoor ir Don Pasquale (Gaetano 
Donizetti), Puritonai (Vincenzo Belli-
ni), Halka (Stanisławas Moniuszko), 
Undinė (aleksandras Dargomyžskij), 
taip pat baleto kūriniai Satanella (Na-
poléonas Henri reberas ir François 
Benoist) ir Koniok Gorbunok (Cesare 
Pugni).

Margiris iš Bartninkų valsčiaus

Auszros ketvirtame numeryje buvo 
pradėta spausdinti kunigo Simono 
Norkaus išversta Ludwiko Kondra-
towicziaus poema Margiris. Prie jos 
buvo pridėtas štai toks Lietuvos istori-
ją paaiškinantis prierašas: „Weikalai 
czionai apraszomi atsitiko Peleniu pi-
lėje ant upės aistos kranto užgirinia-
me Trake (Suwalku gub. Wilkawiszkio 
paw. Bartniku walst.) pabaigoj wasario 
1336 m.; raszėjas perkeitė pilės wietą, 
ją apraszydamas, kaipo ant Niamuno 
kranto gulinczią. (red.)“.

redaktorius Basanavičius ištaisė 
„raszėjo“ klaidą ir Margirio istoriją su-
grąžino į savo vaikystės peizažą.

Patriarcho nuotakos

Vienas didžiausių gyvenime patirtų 
Jono Basanavičiaus sukrėtimų – tai 
1889 m. žmonos Gabrielos Eleonoros 
mirtis. Ją daktaras itin stipriai išgy-
veno. Laiške bulgarų mokslininkui ir 
publicistui Ivanui šišmanovui Basa-
navičius prakilniai rašė, kad su Lom 
Palanka jį sieja „žmonos kapas“. Po 
šios netekties kai kurie daktaro bi-
čiuliai ėmėsi jam ieškoti naujos žmo-
nos. Bene aktyviausiu Basanavičiaus 
piršliu tapo pažįstamas nuo Auszros 
laikų Mečislovas Davainis-Silvestrai-

tis. Pastarasis laiške labai delikačiai 
bandė daktarui išpiršti Konstanciją 
Skirmuntaitę, kurią apibūdino taip: 
„p. Skirmuntaite tur dabar 37 metus, 
vidutinio ugio, geltonplauke (blondyn-
ka), aukštai mokyta, lanke svetimas 
žemes; tur vienok savo pinigų ant 
kelių desetkų tukstančių rublių, leto 
budo ir geros širdes. Gerai ir dorai 
butu, kad aukštai pastatits Lietuvis 
apie ją pamįslitų, tai ir del saves ir 
del Lietuvos didelę milestą padaritu“. 
Kartu Davainis-Silvestraitis nutarė 
parūpinti ir kitą partiją – gydytojo ir 
aušrininko Jono Spudulio seserį ro-
zaliją, kurią taip pristatė: „Pažinstu 
aš labai dailę merginą rožę Spudulikę 
iš šiaulių, kuri nesenei pabaige moks-
lus Mintaujoje, jauna ir daili mergina, 
jegut Tamsta butumei akivas, tei aš 
pasirupinčiau jos paveikslą“. 

Tačiau daktaras Basanavičius liko 
ištikimas vasario 16 d. mirusiai Gab-
rielai Eleonorai.

Lietuvos sužieduotinis

1939 m. Niujorke vyko Pasaulinė 
paroda. Ta proga Petras Kalpokas Lie-
tuvos paviljonui nutapė drobę, skirtą 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbi-
mui 1918 m. vasario 16 d. šis kūrinys 
žinomas pavadinimu Signatarai. Pa-
veikslo centre – impozantiška daktaro 
Jono Basanavičiaus figūra, rankose 
laikanti Vasario 16-osios aktą. ant 
patriarcho dešinės rankos bevardžio 
piršto dailininkas užmovė sutuoktuvių 
žiedą. reikia pasakyti, kad po žmonos 
mirties nerasime nė vienos Basanavi-
čiaus nuotraukos, kur ant jo rankos 
matytųsi sutuoktuvių žiedas.

Turbūt dailininkas patriarchą pa-
vaizdavo susituokusį su Lietuva. !

patriarcho užsklanda
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