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Laiškas Redaktoriui
Lietuvos scenarijus ir personažai

Haroldas Mackevičius

Mielas redaktoriau,
jei manęs paklaustum, ką reiškia rašyti scenarijus Lietuvai ir apie Lietuvą, atsakyčiau, kad tai pirmiausia reiškia stebėjimą. Štai kovo 15 d. prie Seimo įvyko
mitingas „Mes kaltinam!“ Jo metu tris kartus apžiūrėjau susirinkusius žmones:
pirmą kartą apėjau mėgindamas suvokti dydį ir tankį, antrą kartą užlipau ant
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos laiptų ir akimis nufotografavau visus
vienoje krūvoje, o trečią kartą pavaikščiojau tarp žmonių, kad pajusčiau atmosferą
ir nuotaikas.
Stebėtojas aš kartais būnu pasyvus, o kartais – aktyvus.
Nuo vaikystės man patinka stebėti žmones ir juos analizuoti. Tai labai padeda
kurti satyros laidą, rašyti scenarijus, išrasti personažus. Jeigu nori sukurti įtikinamą personažą, turi įsigilinti į jo mąstymą, bent kiek su juo sutapti ir pabandyti
nuspėti jo elgesio motyvus. Turi jį išanalizuoti, t. y. dekonstruoti realybę tam, kad
sukonstruotum personažą. Tai nėra vien sąmoningos pastangos, nes daug kas
ateina savaime – iš lėto, instinktyviai. Kai kurie žmonės yra sunkiai suprantami,
kai kurie – iš karto tampa aiškūs, kai kurie sugeba nustebinti, kai kurie tave paklaidina. Bet visada turi prie žmogaus priartėti – tai svarbu kuriant ne tik konk
retaus žmogaus personažą, bet ir socialinį tipą. Pavyzdžiui, mes galėjome rašyti
apie bratkas, nes jie buvo artimi Vytautui Šerėnui, mat tai jo šnekta, ir jie buvo
artimi man, mat tai buvo mano prosenelės šnekta.
Mėgstu stebėti žmones važiuodamas troleibusu ar sėdėdamas kavinėje. Vogčia į
juos šnairuodamas kuriu galvoje jų biografijas, spėlioju vardus ir užsiėmimus, kur
jie važiuoja ar apie ką kalbasi, – iš čia kyla minčių, jas rašausi, kaupiasi personažų ar bent idėjų personažams kolekcija, kuria pasinaudoti galiu kitą dieną ar po
metų. Taip ir Dviračio žiniose atsiranda konkretūs personažai. Pavyzdžiui, ultrapatriotas Patrijonas Bugailiškis-Prūdas. Atgimimo metais ėmė šmėžuoti daug pagyvenusių žmonių su pseudokarinėmis uniformomis – tuo metu buvau studentas
ir savo akimis juos mačiau. Dalis jų buvo tikri partizanai, bet jų atsirado tiek daug,
kad man atrodė, jog šiek tiek per daug – įtartina. Paskui spaudoje pasirodė aprašyti keli atvejai, kaip žmogus visą gyvenimą buvo profsąjungos lyderis, tarnavo
sistemai kaip konformistas, o atėjus Atgimimui, staigiai persidažė ir tapo ultrapat
riotas. Mūsų Patrijonas buvo kvintesencija tokių žmonių, kurie sovietmečiu buvo
sraigteliai, o paskui nusprendė save realizuoti patriotizmu, kalbėdami lozungais
„Istorijos nesuklastosi!“ Panašiai iš stebėjimų atsirado Zita iš Mažeikių – personažė, atstovavusi naujųjų verslininkų sluoksniui, t. y. klasikiniams nuvorišams. Jie
dabar sėkmingai išnyko iš Lietuvos ir iš mūsų laidos, bet savo laiku verslininkai
raudonais švarkais atrodė labai juokingai. Jeigu kokiame miestelyje pakliūdavai
į pirmuosius „Rotary“ klubus, galėdavai pamatyti labai gerą cirką.
Tokie stebėjimai teikia tikrą malonumą. Tokie personažai patenka į laidą be
jokio vargo. Bet laikai keičiasi, keičiasi ir personažai, ir scenarijai jiems. Ir verslininkai pasikeitė – darosi įvairesni, sunkiai apčiuopiami. Anksčiau jie visi atrodė
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tarsi aprengti vienu rūbu (vienu švarku!), o dabar tapo individualybėmis. Tiesa, turime ir modernaus verslininko tipą – Pošką, visišką prisitaikėlį ir ciniką, bet ir jis, aišku, užaštrintas, nes
po tuo cinizmu juk visada slypi geri norai.
Personažai keičiasi, nes keičiasi visuomenė – ji tampa brandesne ir socialinių tipų daugėja. Šią
Lietuvos kaitą geriausia pamatyti kas dvejus trejus metus važiuojant į Palangą, Basanavičiaus
gatvę, karštą vasaros savaitgalį. Nuvyksti ir stebi: kaip žmonės apsirengę, kaip elgiasi kavinėse, kaip eina prie jūros, kaip mušasi. O jei nori pamatyti Vilnių, turi nuvažiuoti rugpjūtį į Nidą,
nes Vilniuje vilniečių nepamatysi – čia daug studentų iš visos Lietuvos, o ten pamatysi: kas yra
vilniečiai, kaip jie atrodo ir kaip elgiasi.
Bet kai kas šioje kaitoje lieka, tarsi amžina, tarsi mūsų konstanta. Iš tokių socialinių tipų
skaudu matyti provincijos inteligentus, kurių lūpomis mėgstu kalbėti. Įsivaizduokime tuos
mokytojus, kurių vaikai, t. y. antra karta, šiuo metu jau yra tapę Vilniaus elitu. Šitie žmonės
truputį pamiršti – man jų gaila. Mėgstu kalbėti ir kaimo žmogaus vardu. Dažnai sakoma, kad
kaimas prasigėręs ir nieko gero ten nelikę, bet iš tiesų dažnas girtuoklis yra filosofas. Jo mokslų ir knygų nesugadintas požiūris visada yra labai įdomus. Ne mažiau man patinka iš kaimo
atvykę kultūrininkai. Jie staigiai perskaito metrą knygų be didesnės atrankos. Po to jų galvoje
viskas ima sproginėti ir, sulaukę 40–50 metų, pajunta nepasitenkinimą prabėgusiu gyvenimu,
todėl pasuka kažkokiu nuoskaudos kupinu keliu. Mes turime daugybę gyvų pavyzdžių. Kodėl
protingi žmonės atsiduria Klonio gatvėje ir pradeda kovoti su oru, su nesamu priešu, kurį patys
susikuria?
O iš šiuolaikinio jaunimo dar sunku sukurti personažus. Kol kas matau tik išorinius bruožus – barzdos, drabužiai, kavytė latytė, bet viduje – nieko įdomaus. Mes kartais bandome kurti,
bet mums neišeina. Pavyzdžiui, kažkada kūrėme personažus „blondinės“. Dabar jos turėtų būti
užaugusios ir būti supermamomis. Bet vos tik pradedame rašyti apie supermamas, mus pačius
apima nuobodulys. Tokiu atveju sakome: „Negalima sukurti parodijos iš Aliukų dainos“. Šis
posakis atsirado, kai būdamas dvidešimtmetis bandžiau tai padaryti – bandžiau parašyti parodiją iš Brolių Aliukų dainų kvailų tekstų. Buvau jaunas ir nepatyręs – man nieko neišėjo. Tada
klaidos būdu priėjau prie išvados, kad parodijuoti reikia rimtą reiškinį, kuris yra daugiabriaunis,
nes tik tada gali rasti įdomių dalykų.
Bet visada sunkiausia parodijuoti jokį žmogų. Ačiū Dievui, kad politikoje neliko Eligijaus Masiulio. Mes jam taip ir neradome personažo.
Ne visi scenarijai, ne visi personažai atsiranda iš stebėjimo. Kartais juos pasiūlo patys aktoriai.
Atsimenu, kaip atėjo Rolandas Kazlas ir pasakė, kad suvaidins Vytenį Andriukaitį. Mes jam
įrodinėjome, kad jie neturi nieko bendro, bet jis nenusileido: „Pamatysite“. Kazlas nuėjo, uždarė
duris, užsidėjo šiaudinę skrybėlę, o kai grįžo, mes iš juoko nukritome nuo kėdžių. Kitus personažus ar aktorius pasiūlo žmonės, nesusiję nei su televizija, nei su kinu ar teatru. Taip netyčia
suradome, kas galėtų vaidinti Arūną Valinską, kurį puikiai pažįstu, bet niekada nebuvo šovę į
galvą, kas jį galėtų vaidinti. Bet kartą man paskambino mama ir sako: „Pažiūrėk, čia rodo tokį
serialą, ten Ramūnas Šimukauskas vaidina. Man atrodo, kad jis į Valinską panašus“. Šimukauską aš gerai pažįstu, bet man jis visai nebuvo panašus į Valinską. Tačiau pamatėme, kad
jie labai tinka vienas kitam – Šimukauskas metams bėgant priartėjo prie Valinsko personažo.
O Remigijaus Vilkaičio ir Viktoro Uspaskicho atveju įvyko priešingas procesas – ne personažas
priartėjo prie originalo, bet originalas priartėjo prie personažo.
Uspaskichą mums, žinoma, dažnai prikaišioja – esą išpopuliarinome jį. Bet Uspaskichas išpopuliarino save pats – mes tik padėjome jam kilti liftu, o ne laiptais. Tiesa, jau kildamas jis
turėjo žinoti, kad nukris. Ir nukrito. Jau be mūsų pagalbos. Socialdemokratai sako, kad mūsų
sukurtas personažas sutrukdė Vyteniui Andriukaičiui laimėti prezidento rinkimus. Bet kas čia
blogo – jis tapo eurokomisaru. Dar juokingiau. Komunizmo šmėkla klaidžioja po Europą – viskas pagal kanoną. O jei rimtai – stengiuosi vengti minties, kad savo laidomis norime padaryti
pasaulį geresnį. Auklėti turi šeima, mokykla ir bažnyčia, o ne politinės satyros laida. Satyra tik
atspindi kaip veidrodis ir daugių daugiausia gali paskatinti mąstyti.
Aišku, mes galime sunaikinti kokį politiką. Bet iš tikrųjų Dviračio poveikis vertinamas perdėtai.
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Laida nekeičia pasaulio. Pasaulis keičiasi pats.
Lietuva – taip pat. Ir ne tik jos personažai.
Vienas didžiausių pokyčių – kad galime sakyti, ką norime, ir nebeturime bijoti. Prisimenu,
kaip vėlyvuoju sovietmečiu nuvažiuodavome į kolūkius. Per pasirodymą visada matydavome
priekyje sėdintį kolūkio pirmininką. Ir niekas nesijuokdavo, kol jis nesijuokia. Tada penkiolika
minučių turi tarsi daužyti į pagalvę, kol pramuša didžiausiam viršininkui – jis pradeda juoktis,
visi atsidūsta ir taip pat ima juoktis. Tai tokie mažieji Naisiai. Panašią sceną mačiau ne vieną
kartą. Kai pradėjome kurti Dviračio šou, žmonės piktindavosi, kaip mes galime šaipytis iš vieno
ar kito politiko. Prisimenu, kaip, regis, iš Ukmergės „Vienybės“ fabriko profsąjungos gavome
laišką su 150 parašų. Darbininkai piktinosi: kas mes tokie ir kas mums suteikė teisę šaipytis iš
gerbiamo Algirdo Brazausko? Dabar taip keliamo klausimo mes net neįsivaizduojame.
Mielas redaktoriau, manęs dažnai klausia, koks yra lietuviškas humoras? Tautinio humoro
jausmo nėra, jo neįmanoma apibrėžti. Visada sakau, kad humoras yra pati subjektyviausia iš
žmogui Dievo dovanotų ar aukščiausios evoliucijos duotų – čia pasaulėžiūros klausimas – savybių. Juokiamės kiekvienas labai individualiai ir įvesti tautos humoro kategoriją būtų pernelyg
didelis apibendrinimas. Humoro jausmas priklauso žmogui, ne tautai. Kai studijų metais pradėjau rašyti juokus ir kai ką kalbėti ant scenos, turėjau tris koleges – viena iš jų buvo labai juki,
viena per vidurį, o trečia labai rimta. Jos visą laiką pas mus kultūros klube ant sofos sėdėdavo.
Kai parašydavau ką nors naujo, joms visoms trims paskaitydavau. Viena visą laiką juokdavosi,
antra – rečiau, o trečia paprastai likdavo labai santūri. Mes jas vadindavome šviesoforu: jeigu
užsidega visos trys spalvos, tada viskas gerai, gali tą juoką sakyti publikai, bet jeigu juokiasi tik
viena, dar turi padirbėti.
Tad užuot ieškoję tautinio humoro, geriau prisiminkime, kad esama universalių temų, kurios
visur ir visada prajuokina – tai šnapsas, kurvos ir „Žalgiris“.

Vilnius, 2018 m. kovo 16 d.
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Nustebimai

Mokslas – žmogiškieji ieškojimai ir
mokslininkų būdas
Guoda Azguridienė

Dabar daug kalbama apie aukštąjį mokslą – permainų poreikį, būdus ir kaip kas į juos reaguoja. Tema neišsemta, bet
šiek tiek panaši į prisemtus batus – bala pasirodė giloka.
Ta proga noriu pakalbėti apie mokslą tiesiog: be universitetų administracijų, pastatų, finansavimo, prestižo ir socialinių garantijų. Sakysit, o kas lieka? Lieka esmė – žmogaus
mokslininko pašaukimas, siekiai ir principai, motyvacija ir
vidiniai konfliktai.
Kokį žmogų vadiname mokslininku, jei kalbame atsietai
nuo profesinio konteksto? Juk net vaikai naudoja šį žodį
pravardei. Truputį kitoks, smalsus ir mąslus, gal kiek atsiskyręs vaikas su akinukais tokią pravardę užsitarnauti
netrunka. Kuo jis kitoks? Proto kibumu visų pirma, ir ant
ra – to proto pajėgumu išgvildenti tai, į ką įkibo, bei padaryti išvadas.
Moksliškumo reikalai iš esmės nepasikeičia ir suaugusiųjų pasaulyje. Bent jau neturėtų pasikeisti. Mokslininkas,
kaip visuomenei reikalingas ir kultūriškai įprastas veikėjas, išsiskiria entuziazmu aiškintis pasaulio tiesas ir atkaklumu jas ginant. Sokratas ir Galilėjus yra garsūs ne tik
savo pasiekimais, bet ir tuo, kad ypač gerai atspindi mokslininko proto susitelkimą į tiesą, nepaisant visko (beje, ir jų
tiesos gynimo būdai labai skiriasi). Tokių mokslininkų norime ir šiandien, nes jie suranda, ko kiti nemato, ir apgina
tiesą, kai kiti tik sklendžia ant viešųjų nuomonių bangų.
Bet ar visuomenės sąranga palaiko tokį mokslininko „modelį“? Pirmas dėmuo – smalsumas ir naujovių paieškos –
yra aiškus, tai ir oficialiai pripažintos, ir realiai skatinamos
vertybės. Visuomenė nori išmanių žmonių, nes be jų ir nuobodu, ir skurdu. Juolab kad ir ekonomikos pagrindas yra inovacija – visada buvo, tik šiandien
tai labai gerai matyti ir jau nebėra kur dangstytis už aukso kasyklų, naftos gręžinių, derlingos žemės ar industrinių pajėgumų. Todėl kad ir
kaip švietimo sistemai sunku toleruoti tuos „į rėmus netelpančius“, programai per lėtus arba per
greitus vaikus, tie vaikai užauga. Užaugę jie keičia sistemą, idant ji priimtų šį faktą domėn: tiesos ieškotojai paprastai yra nepatogūs rutinai ir
daugumai aplinkinių žmonių. Tiesą pasakius, net
nustembu, kaip gerai kūrybinis ugdymas ir vaikų
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žingeidumo skatinimas yra įsipynęs į mažų vaikų ugdymą
Lietuvoje. Negaliu pasakyti, kiek tam įtakos turi programos
ir sisteminiai sprendimai, kiek konkretūs pedagogai, kurie
praktiškai susidurdami su ta kūrybiškumo stichija, kas ir
yra maži vaikai, prisitaiko ir ugdo žmones laisvus kurti. Sakysite, oi ne visur – žinoma, ne visur. Bet 100% gyvenime
ir nebūna.
Tačiau juo mokslai darosi rimtesni, juo jauniesiems mokslininkams tampa sunkiau. Pažaidėt, ir gana, – sako: dabar
malonėkite išsitekti standartiniuose testuose, kirčiavimo ir
rašinių reikalavimuose ir visuose kituose švietimo sistemos
kasdienybės atributuose. Yra šioje vietoje daug ką aptarti, tačiau judėkim toliau – prašokę studijas aukštojoje mokykloje, pažvelkime į jauno žmogaus tapimo mokslininku
reikalavimus. Kokių savybių reikia norint apginti mokslinį darbą? Apsiskaitymo savo srityje, darbštumo, tikslumo,
kruopštumo, gebėjimo naudotis šaltiniais, techniškai ir politiškai korektiškai pasirinkti temą, pritaikyti metodą ir cituoti literatūrą. Dar sklandžiai kalbėti ir daryti gerą įspūdį.
Gilių įžvalgų paprastai nereikalaujama, pageidaujama plataus žvilgsnio ir pataikymo į madą temos, metodo, naudotų
teorijų, cituotų autorių prasme.
Ar tai panašu į savybes to mokslininko, kuris vidinio impulso vedamas ieško tiesos ir gina ją visomis išgalėmis? Nė
iš tolo. Tokios savybės akademinėje bendruomenėje neskatinamos ir visai suprantama, kodėl: patiems reikės paskui
kartu sugyventi ir dirbti. Todėl geriau, kad vizionierių ir
kūrėjų būtų mažiau, o daug profesionalių ir protingų techninių vykdytojų.
Savybės, kurių šiandien iš mokslininko reikalauja akademinė aplinka, geriausiai apibūdina
biurokratą. Nevartoju to žodžio blogąja prasme.
Biurokratai yra reikalingi kiekvienai sistemai
bei organizacijai, svarbu, kad ne jie grotų pirmais smuikais. O moksle, deja, groja. Net ne atskiri žmonės dėl savo asmeninių savybių, o visa
mokslo sistema yra tapusi didžiai biurokratine,
paverčiančia biurokratu ir spontaniškai kūrybišką žmogų, ir toli gražu ne vien Lietuvoje.
Pirmoji ir esminė to priežastis yra finansavimas. Moderniose valstybėse šiais laikais moks-
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las iš esmės finansuojamas valstybės (JAV yra šiokia tokia
išimtis, kuri tik patvirtina taisyklę). O finansavimas vienas
niekada nevaikšto, jis vaikšto kartu su kontrole. Ir finansų (ar ten pinigai sunaudojami, kur priklauso), ir veiklos
kokybės. Kokybės kontrolės klausimą spręsti niekur nėra
lengva. Paprastai naudojami standartai: pavyzdžiui, x%
kakavos šokolade, interneto garantuota sparta y, išlaikyta z
egzaminų iš specialybės. Ir vertinamas vartotojų pasitenkinimas: šokoladas skanus arba ne, internetas yra pakankamas, kada man reikia, egzaminai buvo protingai organizuoti
ir žinios įgytos vertingos. Mokslinės veiklos srityje vartotojo
pasitenkinimą išmatuoti itin sunku. Ypač tai sunku padaryti socialiniuose ir humanitariniuose moksluose (techninių
mokslų vertė apsibrėžia rinkoje). Todėl pastaruoju metu
ypač stipriai nueita į standartus. Mokslinius straipsnius,
duombazinius žurnalus, citavimo indeksus ir kitus matmenis, kurie, visiškai įmanoma, neturi nieko bendro su tiesos
paieškomis ir drąsa ją apginti. Nes nei viena, nei kita jokiais
formaliais rodikliais neišmatuojama.
Turint gilias kultūrines tradicijas, tą kietą formalumą galima būtų kompensuoti kitais, minkštais turinio vertinimo
būdais. Iš esmės tai turėtų būti akademinės bendruomenės
principai bei etalonai, kurie neleistų įsigalėti mokslininkams tik pagal formą, bet ne su turiniu. Galime įsivaizduoti tokį modelį veikiant prieš kokį šimtą metų, bet šiandienos visuomenė yra ne tik griežtai formali ir techniška, bet
ir neutrali vertybiškai bei politiškai korektiška. Taigi labai
sunkiai įmanomas netgi teorinis modelis, kuomet akademinė bendruomenė išmestų gylio standartų neatitinkantį
mokslininką, kuris pakankamai gerai apsiginklavęs reikiamais techniniais įgūdžiais bei atributais. Mūsų mokslininkų sovietmečio patirtis prideda šiam paveikslui savų
štrichų, ypač gerai išryškindama mokslininko karjeristinę
versiją ir dilemą tarp tiesos gynimo bei karjeros siekimo.
Įdomu, kad mokslo formalizavimas toli gražu neapsistoja išorine sąranga, bet įsismelkia ir į mokslines metodikas. Prof. Alvydas Jokubaitis plačiai ir išsamiai kalba apie
problemą, kai humanitariniuose moksluose taikomi gamtos mokslų metodai, kurie pašalina apčiuopiamą prasmės
kiekį iš humanitarinių temų ir iškraipo jų tiesas. Jokubaitis kartais vadina tai ekonomizacija, esą ekonomika dominuoja prieš kitus mokslus. Dėl metodikų sutinku, tik noriu
patikslinti dėl ekonomikos. Ji pati yra užgrobta kiekybinių
metodų ir labai stipriai praradusi savo, kaip mokslo apie
žmogų (jo veiklą), prigimtį. Drįstu teigti, kad būtent dėl to
ekonomika šiandien tokia neproduktyvi ir dažnai klysta,
aiškindama socialinius reiškinius.
Judėčiau dar toliau – tie patys gamtos mokslai, medicina
visų pirma, lygiai taip pat neišsitenka įprastuose eksperi-
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mento bei formalaus skaičiavimo metoduose ir yra vidujai
stipriai susiskaldžiusi.
Gali kilti klausimas – kodėl tie kiekybiniai metodai tokie
galingi. Pirmoji priežastis jau minėta – finansavimas. Kai
finansuotojas vienas, jis diktuoja finansavimo sąlygas ir atsiskaitymo rodiklius. O jie kitokie, nei skaičiuotini, vargiai
tegali būti. Kas keičiasi, jei finansuotojas yra fondas, įmonė ar privatus žmogus? Veikiausiai jis taip pat iškels skaičiuotinus tikslus, tačiau su juo galima aptarti nukrypimus,
išimtis ir niuansus, nes procesas turėtų šeimininką (finansuotoją). Valstybė, kaip finansuotojas, yra ne tik vienas, didžiulis, inertiškas, biurokratiškai valdomas, bet dar ir neturi šeimininko. Kas sprendžia dėl projektų? Institucijos
vadovas? Veikiausiai ne, jei nenori būti apkaltintas korupcija. Sprendžia kokia nors komisija ar kita formali grupė,
su kuria nebus galimybės pasiaiškinti eigoje, kas ir kodėl
ką nors tyrė ar vertino kitais būdais, nei buvo reikalaujama
arba pateikė nevienareikšmes išvadas.
Kita skaičiavimų manijos priežastis yra egzistencinė –
žmogus nori būti bent jau dėl ko nors tikras, o šiandienos
sekuliariame ir informacijos užtvindytame pasaulyje žmogus, jei tik susimąsto apie tai, dėl nieko tikras nebėra. Todėl
žmonės nesąmoningai nori susitarti, ką laikysime žinojimu
ir dėl ko nebesiginčysim. Taip pasaulis vėl taps pažinus ir
suprantamas. Nesvarbu, kad jaučiame (o kartais ir žinome),
kad tai nėra teisingas atsakymas. Fizikoje, medicinoje, psichologijoje, ekonomikoje. Neatsakytų klausimų yra gausybė,
tik mokslo biurokratija to viešai nepripažįsta, nes sumenks
jų galia, o žmonės tik dar labiau blaškysis, kaip avys be piemens. Šiame kontekste man labai keistas ideologinių ginčių
paskutinis nebeginčijamas argumentas „mokslas tai įrodė“.
Mokslas nieko neįrodė – įrodė atskiri mokslininkai ar jų grupės, ir labai gali būti, kad skirtingi tokios pačios krypties
ir rango mokslininkai įrodė skirtingus dalykus. Kodėl vienus žinome, o kitų ne? Todėl, kad kurią nors pusę paėmė ir
kaip tiesą įtvirtino mokslo (ar net valdžios) institucijos. Tarsi
uždėjo antspaudą. Keisčiausi šioje situacijoje laisvos rinkos
gynėjai – šiandien nesurasi labiau suvalstybintos, monopolizuotos ir toliausiai nuo žmogaus padėtos veiklos kaip mokslas, o daugelis jų oficialaus mokslo rezultatus traktuoja kaip
objektyvius faktus. Ne tik nemoksliška, netgi nelogiška.
Kokios perspektyvos? Manau, tokiame mokslui imliame
amžiuje susilydęs valstybės–mokslo blokas turėtų skilti į
smulkesnius, lankstesnius ir tarpusavyje konkuruojančius
subjektus. Nes to reikalaus tas pats žmogiškas interesas gauti sprendimus bei atsakymus. Tada mokslas, kaip žmogiškoji
veikla, galės atgauti savo įvairiapusį veidą, dinamiką, rizikos
prisiėmimą ir aistrą tiesos ieškojimams. Juolab kad taip puikiai matyti, kiek visko daug žmogus nesupranta.
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Lietuvos gynyba
Tomas Daugirdas

Kiek žmonių eitų ginti Lietuvos? Kokios agresijos sąlygos paskatintų žmones aukotis dėl tėvynės? Kaip geriausiai identifikuoti ir nepasiduoti užsienio priešams ir
grėsmėms? Būtent tokie klausimai užduodami dažniausiai. Tai svarbu, kaip ir mokymasis kariauti. Tačiau nemažiau svarbu ginti Lietuvos vidinę laisvę, kuri vienintelė Lietuvą mums daro svarbia ir sava šiandien.
Lietuvoje mažėja laisvės, ir į tai ne vienas yra atkreipęs dėmesį. Regisi, vis daugėja reglamentavimų ir draudimų. Beveik neįmanoma tikėtis, kad koks draudimas
ar baudimas gali būti sušvelnintas. Tenka būgštauti,
kad jis dar labiau sugriežtės. Ir sugriežtėja. Tai sukelia
pasipiktinimą, kad valstybėje vis daugiau taisyklių ir
„sistemos“ ir vis mažiau žmogaus laisvės. Įdėmiau pažvelgus, taisyklių daugėja ne tiek dėl piktos ir stiprios
valios, kiek dėl bevališkumo ir neprincipingumo. Griežtos taisyklės ne tiek įveikia piktnaudžiavimus (ar korupciją), kiek sudaro sąlygas jiems reikštis.
Ar taisyklės reikalingos? Joks sveiko proto žmogus
nesakytų, kad taisyklių, kurios galiotų visiems, nereikia. Jei staiga jos dingtų, netrukus kaip visuomenė pereitume į laukinę būklę, kur stiprieji (fiziškai, psichologiškai ar turtiškai) engia silpnuosius. Tokioje būklėje
niekas negali būti saugus, o yra priverstas burtis į gaują. Taisyklių gerumas ar blogumas gali būti išmatuotas
pagal tai, ar jos gina visų, ar vien kurios nors grupės
interesą. Pavyzdžiui, jei alkoholio akcizas padidintas
taip, kad vyno butelis kainuoja tiek pat, kiek degtinės
butelis, galima įtarti, kad taisyklė naudinga degtinės gamintojams.
Taisyklės svarbios ne vien kaip saugumo garantija, bet ir kaip įrankis keisti ir formuoti ar
vien palaikyti visuomenės kultūrą bei įpročius.
Kai visuomenėje suvartojama daug alkoholio,
nuo to kenčia šeimos, netekdamos nemažai pinigų, daugėja smurto ir savižudybių, todėl yra pateisinama nustatyti ribojančias taisykles. Amerikiečių filosofui Johnui Rawlsui rūpėjo klausimas,
kaip ir kokiu būdu visuomenė gali sutarti dėl
taisyklių, kurios daliai ar net kiekvienam visuomenės nariui gali būti asmeniškai nepriimtinos,
skatinančios keisti gyvenimo būdą ar koreguoti
lūkesčius. Jo, kaip ir dalies kitų filosofų, prakti-
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nis optimizmas dėl visuomenės rėmėsi tuo, kad žmonės
racionaliai gali suvokti, kas gera ir kas bloga, net jei
praktiniame gyvenime laikosi kitų taisyklių. Pavyzdžiui, gali suvokti, kad rūkymas kenkia sveikatai ir
pritarti rūkymo vietų ribojimui, net jei pats intensyviai
rūko ir linkęs rūkyti ten ir tuomet, kai patinka. „Bend
rasis gėris“ ir kiekvieno mūsų racionalus supratimas
leistų priimti ir kitas taisykles, skatinančias mus keisti
savo būdą, net jei tai atrodytų asmeniškai nepatogu ir
net savo viduje ar išorėje skatintų piktintis.
Remdamiesi tuo pačiu bendrojo gėrio pagrindu, žmonės gali suvokti ir pritarti neturtingųjų būklės gerinimui, net jei tai vyksta jų sąskaita. Lietuvoje vidurinioji
klasė pritarė (ar bent neprieštaravo) valstybiniam minimalios algos kėlimui. Net jei viešai ir buvo pateikiama
daug klaidinančios informacijos, remiantis sveiku protu
buvo nesunku nuspėti, kad dėl to greit pakils paslaugų,
o vėliau – ir prekių kainos, didės infliacija. Vidurinioji
klasė už tai moka, taip gyvenimo lygiu priartėdama prie
mažiausiai uždirbančių. Tačiau galima tikėtis, kad nuo
to laiko visuomenėje bent kuriam laikui randasi daugiau socialinio solidarumo, ji pati tampa draugiškesne
ir mažiau konfliktiška bendruomene. Visuomenė, pritardama tam tikroms taisyklėms, nustato ir bendrą gyvenimo būdą, net tam tikrą keitimosi programą.
Klausimas, ar ir kiek žmogus gali pritarti įstatymams,
apribojantiems jo laisvę, kada jis turėtų priešintis, kur
ir kaip brėžtina riba net žvelgiant iš bendrojo gėrio pozicijų, yra aktualus nuo tada, kai prasidėjo pirmosios idėjos apie demokratiją. Būtų pernelyg
naivu siūlyti paprastus sprendimus. Juolab kad
ne ši problema aktualiausia Lietuvoje.
Mat čia į akis krenta tai, kad taisyklių yra per
daug ir jos per griežtos, jos suprantamos kaip
baudžiamosios, o ne ugdomosios, jų nesilaikoma, jų gausybė skatina piktnaudžiavimą.
Iš sovietinių laikų prisimename posakį: „duokite žmogų, o straipsnį atrasime“. Totalitarinė sistema pasižymėjo tuo, kad ji labai stipriai
reglamentavo žmonių veiklas. Be to, įstatymai
buvo surašyti labai nekonkrečiai. Tai visus sovietinės valstybės gyventojus darė potencialiais
nusikaltėliais. Tomis sąlygomis laikytis visų tai-
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syklių buvo neįmanoma. Tai formavo baimės ar tam tik
ro nerimo atmosferą. Kiekvienas, neįtikęs viršininkui,
užkliuvęs kokiam pareigūnui, pernelyg arti priartėjęs
prie paskyros butui ar mašinai, galėjo būti „nubaustas“.
Kuris žmogus baudžiamas, lėmė ne prasižengimas, už
kurį baudžiama, o visai kiti dalykai: laisvesnis poelgis,
laimingesnis gyvenimas, nepadaryta paslauga ir pan.
Taisyklių gausa dabartinėje Lietuvoje jau veda į tą
patį efektą. Klausimas, kurį sau nejučia imi kelti, nėra
tas, ar tikrai laikaisi bendrų taisyklių, nes taisyklių yra
tiek, kad jas, ir ne vien išimtinėse situacijose, sunku
visas žinoti ir laikytis. Klausimas yra, ar „neužkliūsi“.
Ypač tuomet, kai taisyklių nesilaikymas ypač griežtai
baudžiamas, pavyzdžiui, už kanapių vartojimą. Taisyk
lių griežtumas ir gausa sukuria sąlygas piktnaudžiauti.
Jos ne tiek ugdo, kiek demoralizuoja visuomenę. Pareigūnai negali sukontroliuoti visko ir visų. O jei jiems
pavyktų, tai valstybė turėtų turėti daug didesnį sekimo
ir kontrolės aparatą, nei tai priimtina demokratijoms.
Tačiau pareigūnai, siekdami parodyti, kad dirba, gali išsirinkti vieną ar kitą asmenį parodomajai baudžiamajai
ir atgrasomajai akcijai. Savo gyvenimo jau beveik neįsivaizduojame be parodomųjų skandalų, kai staiga paaiškėja, kad kažkas pažeidė taisykles. Kertama iš peties.
Tie, kurių akcijos nepaliečia, jei nenori veidmainiauti,
susigūžia apimti siaubo iš netikėtumo ir tikisi, kad bausmės banga praeis nepalietusi. Taisyklių gausa formuoja įsibaiminusią visuomenę, kuri pasveria visas naujas
idėjas ir iniciatyvas galimomis sankcijų reakcijomis.
Kai yra daug taisyklių, nukenčia pirmiausia tie, kuriuos jos turi ginti. Žmonės išmoksta taisyklių apskritai
nevertinti kaip jiems svarbių ir reikšmingų, kaip prasmingų tam, kad visuomenėje būtų įtvirtinamas gėris
ir teisingumas. Pavyzdžiui, net jei sudaromos sutartys
tarp darbdavių ir darbuotojų atstovų, nėra jokios garantijos, kad tų sutarčių bus laikomasi. Kilus konfliktui
ginčas veikiausiai bus sprendžiamas formaliai, reikalaujama teisinę raidę atitinkančių pagrindimų ir panašiai. Taisyklių gausa ištrina supratimą, kad bendrasis
gėris yra ar turi būti bet kurio reguliavimo pagrindas.
Kuo daugiau ir kuo smulkesnių taisyklių, tuo pagal jas
sprendžiantys žmonės tampa asmeniškai tarsi neatsakingesni už priimamus sprendimus, veikia kaip akli
sistemos įrankiai. Geranoriškumas ir atjauta neišvengiamai pažeistų kurią nors iš taisyklių.
Kodėl kuriama tokia gausa taisyklių ir draudimų?
Taisyklės sukuria tvarkos iliuziją. Jos sukuria didelės
tvarkos lūkestį. Kai vieni nepajėgia jų laikytis, o kiti
taiko jas savo naudai, jos tikslinamos ir griežtinamos.
Taisyklių mašina gamina vis daugiau taisyklių, jos
vis menkiau atitinka žmogišką tikrovę ir praktiką. Už
lengvų narkotikų vartojimą galima taikyti ir kalėjimo
bausmę iki gyvos galvos. Sveikas protas sakytų, kad
pats tikslas siekiant šiuos narkotikus visai išstumti iš
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žmonių gyvenimo yra menkai perspektyvus, o bausmės
jau dabar neadekvačios. Verčiau reikėtų bausmes mažinti ir užsiimti įkliuvusių žmonių privalomu švietimu,
kita edukacija. Vis dėlto taisykles gaminanti mašina
turi savo logiką. Ji galima ten, kur visuomenė suvokiama kaip nusikaltėlių ar už savo elgesį negalinčių
atsakyti individų gauja. Tokių individų, kuriuos reikia
gydyti arba griežtai disciplinuoti.
Šiais šventiniais metais sau keliant klausimą, kas
galėtų būti praktinio, kasdienio patriotizmo pagrindas,
atsakymų daug nėra. Šventės praeis, kaip ir emocinis
pakilimas. Ar po to neseks gilus nusivylimas atsigręžus
į kasdienybės rutiną? Didžiuojamės Lietuva, jos praeitimi. Jaučiame pareigą protėviams Lietuvą gerinti.
Nenorėtume, kad išnyktų lietuvių kalba. Branginame
simbolius, kaip ant žirgo į mūšį lekiantį raitelį, Gedimino kalną ir kitus. Tačiau ne vien tradicijomis Lietuva brangi. Jei tektų ją ginti, neišvengiamai iškeltume
klausimą, kuo ji man asmeniškai šiandien tokia brangi
vieta gyventi, kad būtų verta dėl jos fiziškai aukotis.
Su Lietuva gyventi nėra paprasta. Tačiau būtų sunkiai
pakeliama, jei ji taptų beveide baudžiančia ir reguliuojančia sistema, kur taisyklės skirtos ne bendrai gerovei
kurti, o baimei diegti. Dar Sąjūdis skelbė, kad Lietuva
bus tokia, kokią ją sukursime. Brangiausia yra Lietuva, kurią mes galime kasdien bendrai kurti ir keisti.
Meilė Lietuvai neatsiejama nuo asmeniškumo, geranoriškumo, erdvių laisvai veikti ir kurti, kurių neužgožia
taisyklių sistemos mechanizmas.
Vienas patriotiškiausių pastaruoju metu matytų filmų yra Trys stendai prie Ebingo, Misūryje. Mildred
Hayes paskelbia asmeninę kovą prieš anoniminę sistemą, kuri iki galo neištiria jos dukters nužudymo. Ji
pastato stendus, susipriešina su jai nepritariančiais
miestelio gyventojais. Ji pridaro ir baisių dalykų, padegdama policijos nuovadą ir beveik nužudydama žmogų.
Lietuviška nuojauta sakytų, kad „sistema“ jai turėjo
atsakyti tuo pačiu, trenkti dar stipresnį smūgį atgal,
už nusikaltimus bausdama visu griežtumu. Tačiau sistema atsigręžia į Mildred ir jos skausmą žmogiškais
veidais. Ji susitinka žmones, kurie daro daugiau nei
leidžia ribotos galimybės, net aukojasi, kad nebūtų sunaikinta jos dukters nusikaltimo byla. Sistema pasirodo
kaip žmonių sukurta sau patiems. Mildred ją pakeičia,
tačiau kartu pasikeičia ir ji pati. Žmonių gerumas ir gebėjimas keistis veikia sistemą ir taisykles.
Žvelgiant iš lietuviškos varpinės, filme pasakojama
istorija atrodo utopija. Galbūt ji utopija yra ir Jungtinė
se Valstijose. Tam ir yra kuriami filmai. Tačiau tokia
utopija apie žmogų ir sistemą, apie vienišą kovotoją ir
valstybę yra tai, ko verta siekti ir Lietuvoje. Tą galim padaryti kiekvienas asmeniškai, savo valios neatiduodami
taisyklių anonimiškumui, o laisvės – į kalėjimą panašiai
sistemai. Tai būtų geriausia Lietuvos gynyba.
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Odisėjas Elitis
Iš naujosios graikų kalbos vertė Elžbieta Banytė

Raudosiu visada – ar girdi? – dėl tavęs,
vienas, Rojuje

I
Kitur pasuks delno
Linijas Lemtis it raktininkas
Akimirkai net laikas nesipriešins
Kaip kitaip, kai žmonės vienas kitą myli
Dangus pažvelgs į mūsų vidų
Ir pasaulį sukrės nekaltumas
Su juodu mirties atšiaurumu.

II
Apraudu saulę ir metus apraudu kurie ateina
Be mūsų ir apdainuoju jau praėjusius
Jeigu yra tiesa
Pasikalbėję kūnai ir valtys slystančios saldžiai
Iš vandenų gelmės gitarų ataidai
Visi „tikėk manimi“ ir „tikrai ne“
Vienas ore, o kitas aiduose
O mūsų rankos du maži žvėreliai
Kurie spurdėjo kad slapta vienas ant kito užsiliptų
Pelargonija vazone prie atvirų vartelių
Ir jūrų bangos, susiliejusios
Ant akmens sienų, už tvorų
Už anemonės tavo rankoje
Ir suvirpėjo violetas triskart po kriokliù
Jeigu yra tiesa aš apdainuoju
Medinį kraigą ir keturkampį audeklą
Ant sienos, Gorgonę palaidais plaukais
Katės žvilgsnį į mus patamsiais
Vaiką su smilkalais ir su raudonu kryžium
Valandą kai atsainumas vakarėja ant uolų
Apraudu rūbą kurį paliečiau ir pas mane atėjo pasaulis.

III
Taip kalbu apie tave ir mane
Kadangi tave myliu ir mylėdamas galiu
Kaip Pilnatis pakilti
Iš visur, tavo mažutei kojai tarp didžiulių patalų
Priskinti jazminų – ir turiu jėgų
Įmigusių, papūtęs tave pernešti
Per mėnulio perėjas ir per paslėptas jūros kolonadas
Apžavėtus medžius su sidabruojančiais voratinkliais
Apie tave girdėjo bangos
Kaip glostai kaip bučiuoji
Kaip pašnibždom sakai „ką?“ ir „a“
Aplink stiebą užutėkyje
Visada mes šviesa ir šešėlis
Visada tu žvaigždelė ir visada aš tamsus laivas
Visada tu uostas ir visada aš švyturys dešinėje
Įdrėkusi prieplauka ir švytėjimas virš irklų
Aukštai name su vynuogynais
Pririštos rožės, užšąlantis vanduo
Visada tu akmens statula ir aš didėjantis šešėlis
Pakrypusi langinė tu atplėšiantis ją vėjas aš
Kadangi tave taip myliu
Visada tu moneta o aš meilė kuri ją pasidabruoja
Tokia naktis, toks vėjo gausmas
Tokia drėgmė ore, tokia tyla
Aplink despotę jūrą
Žvaigždėtas dangaus skliautas
Toks lengvas tavo atodūsis
Kad man neliko daugiau nieko
Tarp keturių sienų, lubos, grindys
Tik šauktis tavęs ir kad mane daužytų mano balsas
Kvepėti tavimi ir kad žmonės išsigąstų
Kadangi nebandyto ir svetimo
Žmonės nepakenčia ir per anksti ar girdi mane
Dar per anksti šiame pasaulyje meile mano
Kalbėti apie tave ir mane.
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IV
Dar anksti šiame pasaulyje, girdi mane
Pabaisos neprisijaukintos, girdi mane
Mano pralietas kraujas ant smaigalio, girdi mane
Peilis
Kaip avinas kuris bėga danguje
Ir laužo žvaigždžių šakas, girdi mane
Tai aš, girdi mane
Myliu tave, girdi mane
Laikau tave ir vedu tave ir tau nešu
Baltą Ofelijos nuometą, girdi mane
Kur mane palieki, kur eina ir kas, girdi mane
Tavo ranka laikosi virš audrų
Begalinės lianos ir ugnikalnių lavos
Ateis diena, girdi mane
Mūsų palaidoti, o vėliau tūkstantmečiai
Mus pavers baltom iškasenom, girdi mane
Kad virš jų švytėtų nejautrumas, girdi mane
Žmonių
Ir mus išmestų tūkstančiais dalelių
Į vandenis po vieną, girdi mane
Skaičiuoju savo karčius akmenėlius, girdi mane
O laikas yra didžiulė bažnyčia, girdi mane
Kur kartais figūros, girdi mane
Šventųjų
Verkia tikromis ašaromis, girdi mane
Varpai atveria aukštį, girdi mane
Kad žengčiau plačiu praėjimu
Ten laukia angelai su žvakėmis ir laidotuvių giesmėmis
Niekur neisiu, girdi mane
Arba nei vienas, arba kartu, girdi mane
Čia audros gėlė, girdi mane
Ir meilės
Bet kartą ir visiems laikams mes ją nuskynėm
Ir darkart ji nebepražydės, girdi mane
Kitam pasauly, kitoj žvaigždėj, girdi mane
Ten nėra žemės, nėra vėjo
Kurį palietėm, net jo, girdi mane
Ir joks sodininkas niekada nebuvo toks laimingas
Per tokią žiemą ir iš tokių šiaurių, girdi mane
Išsupti gėlę, o vien mudu, girdi mane
Pačiam jūros vidury
Vien iš noro mylėti, girdi mane
Iškėlėm visą salą, girdi mane
Su grotomis ir kyšuliais ir žydinčiom pašlaitėm
Klausyk, klausyk
Kas kalba gelmėse ir kas verkia – girdi?

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

Kas ieško kito, kas šaukia – girdi?
Tai aš kuris šaukia ir verkia, girdì
Myliu tave, myliu tave, girdì.

V
Apie tave kalbėjau anais laikais
Su išmintingomis žindyvėmis ir atkakliais
maištininkais
Iš kurgi galėtų būti tavasis laukinio žvėries liūdesys
Ribuliuojančio vandens atspindys ant veido
Ir kodėl tuomet man lemta žengti greta tavęs
Nors nenoriu meilės bet noriu vėjo
Noriu šuoliuoti ant piestu stojusios nebalnotos jūros
Ir niekas negirdėjo
Apie tave nei raudonėlis nei grybas
Kretos aukštumose nieko
Tik Dievas sutiko dėl tavęs vedžioti mano ranką
Tai čia, tai ten, atidžiai ratu
Pakrantės veidu, įlankom, plaukais
Ant kalvos pamodamas kairėn
Tavo kūnas sustingęs kaip vieniša pušis
Akys išdidumo ir perregimõs
Gelmė̃s, namo viduje sena indauja
Iš kipariso su geltónais nėriniais
Kad vienas laukčiau tavęs pirmąkart apsireiškiant
Aukštai terasoje ar už akmenų kieme
Su Šventojo žirgu ir Prisikėlimo kiaušiniu
Tu lyg iš sugadintos freskos
Didinga kokios ir troško tas menkas gyvenimas
Kad sutalpintum griaudžiančią ugnikalnio liepsną
					
į žvakelę
Kad nė vienas nebūtų matęs ar girdėjęs
Apie tave nieko sugriuvusių namų dykynėse
Nei kiemo pakrašty palei tvorą palaidotas protėvis
Nei žiniuonė su savo žolelėm
Vien tik aš, gal dar muzika
Kurią varau gilyn į save bet ji vis garsesnė sugrįžta
Tik nesubrendusios dvylikametės krūtys
Atsuktos į ateitį raudonu krateru
Tik kaip smeigtukas aštrus kvapas
Esantis kūne ir skrodžiantis prisiminimą
Ir štai grumstas, štai balandžiai, štai mūsų senoji žemė.
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VI
Esu daug matęs ir žemė prisiminimuose atrodo gražesnė
Auksinėj migloje gražesnis
Aštrus akmuo, gražesnės
Tamsmėlynės sąsmaukos ir stogai bangose
Gražesni spinduliai kuriais žengi kojom neliesdama
Nenugalima kaip Samotrakės deivė virš jūros kalnų

Eik, eik nors aš jau būsiu dingęs
Pats sau, ir tebūna saulė tavo rankose naujagimis
Pats sau, ir tebūsiu aš raudanti tėvynė
Pati sau, ir tebūna mano žodis kurį siunčiau kad tau
laikytų lauro lapą
Pats sau, o vėjas stiprus ir pats sau vienas apvalainas
Akmenėlis tamsių gelmių mirksėjime –
Žvejys kuris užlipo ir nusviedė atgal į laiką Rojų!

VII

Taigi pamačiau tave ir man užtektų
Kad visas laikas taptų vėl nekaltas
Sodelyje kur liaujas tavo žingsniai
Kaip nepatyręs delfinas sekti paskui

Rojuje nusitaikiau į salą
Visai kaip tu ir namą pajūry
Su mažom durim ir didžiule lova
Įmečiau aidą į bedugnę
Kad kiekvienąryt žvalgyčiausi nubudęs

Ir žaisti su baltumu ir su žydryne!
Pergalė, pergalė kurią nugalėjau
Dar iki meilės ir su ja
Kinrože ir meilės gėle

Kad matyčiau pusę tavęs brendant į vandenį
O pusę tavęs apverkčiau Rojuje.

Artuma

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

Šiais metais
NORIME¬LABIAU¬SUSIPAäINTI¬
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬SU¬ÁVENTæJA¬$VASIA
Kas iš tiesų yra ta paslaptingoji, Jėzaus žadėtoji ir Tėvo siųstoji Dvasia Guodėja, Užtarėja, Gaivintoja,
kuri pučia kur nori?.. Žinome apie Ją Šventraštyje kalbant, tačiau, ar Ji veikia mūsų kasdienybėje, čia
ir dabar? Kokias dovanas Ji dalija ir už ką? Ar galime prašyti Jos, ko panorėję?..
O švenčiant atkurtos Valstybės 100-metį bei Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo
300 metų jubiliejų, Artumoje daug dėmesio skiriame gyvenimo džiaugsmo mūsų Lietuvoje –
Marijos žemėje – paieškoms, stipriname meilę sau, artimui ir Tėvynei!
Na, o belaukdami popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje, susipažįstame su jo asmenybe,
mintimis ir rodoma kryptimi Bažnyčiai.

Artumos žurnalus galite įsigyti redakcijoje, bažnyčiose ir katalikiškuose knygynuose visoje Lietuvoje!
Užsisakyti galima nuo kiekvieno numerio savo parapijoje,
bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje, internetu (prenumeruok.lt, indeksas 5010)
arba redakcijoje (Rotušės a. 23, Kaunas, tel. 8 37 20 96 83, 8 673 13 303).

www.artuma.lt
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LAUDATIO NERIJUI ŠEPEČIUI
Už narsą šiauštis

Rimvydas Petrauskas

Elektroninis lietuvių kalbos žodynas – šaltinis, kuriam
šiųmetinis Gailių klano premijos laureatas tikrai nėra
abejingas, – žodžio „šiauštis/pasišiaušęs“ tipinį pavyzdį
nurodo „pasišiaušę (nesušnekami) vaikai“. Vaikai turi
ryškų ir nedangstomą ego, savitą požiūrį į gyvenimą.
Šia prasme laureatas į juos panašus. Tad ir kalbėsiu toliau apie Nerijaus Šepečio ego – dėstytojo, redaktoriaus,
tyrėjo ir autoriaus.
Jei būčiau galėjęs parodyti Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto pirmo kurso studento, kokį 1991 m. pirmą kartą (būdamas metais vyresnis) pamačiau, nuot
rauką, tai „pasišiaušęs“ būtų galima suprasti dar ir
pažodžiui: netvarkinga vešli plaukų kupeta šiam buvusiam Kauno metalistui suteikė priešgyniaujančio ir
kartu gerokai išsiblaškiusio vaikino įvaizdį, kurį kaskart sėkmingai patvirtindavo kalbomis ir veiksmais.
Į atmintį ne vienam dalyvavusių įsirėžė jaunuolis besiplaikstančiais plaukais liūdnu Busterio Keatono veidu,
mėginantis pavyti nuvažiuojantį autobusą Krokuvoje.
Universitete šiaušėsi prieš ribotus dėstytojus, nelanksčią administraciją, o kurį laiką ir prieš asmeninį priešą
Artūrą Vasiliauską, su kuriuo ilgainiui susiejo glaudus
(nors kiek ir specifinis) ryšys – kultūros istorijos studentus jie iki šiol glumina ir linksmina dviprasmybių bei
intelektualaus sąmojo kupina diglosija, seminaruose
keisdamiesi referencijomis vienas kito atžvilgiu. Pirmasis didesnis iššūkis akademiniams įpročiams buvo
praėjusio amžiaus dešimto dešimtmečio viduryje Naujųjų amžių istorijos katedroje apgintas chronologiniu ir
teminiu požiūriu visiškai neįtikėtinas bakalauro darbas
Kristaus prisikėlimo istoriškumo klausimu. Suprantama, kad niekad iki tol ir niekad po to tokių temų toje
(juk Naujosios istorijos) katedroje ginama nebuvo. Tiesa, tai liko ir vienintelis autoriaus darbas iš senosios
istorijos.
Tam, kas kada nors rašys intelektualinę Nerijaus Šepečio biografiją, bus lengva – medžiaga pirminei analizei patogiai guli tekstuose. Kiti Lietuvos istorikai savo
nuomonę ir interpretacijas mėgsta paslėpti po tariamai
„Ne trys ultimatumai“, in: NŽ-A, 2001, Nr. 5, p. 234. Čia ir toliau
išnašose nurodomi tekstai – Nerijaus Šepečio.
1

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

objektyvistine neutralia forma (kurios tobuliausia išraiška yra pluralis maiestatis „mes“ – „manome, ištyrėme, parašėme“), o Nerijus savo tekstus suasmenina
iki kraštutinumo. Pavyzdžiui, štai kaip jis, gal kiek koketuodamas, pradeda itin konceptualų straipsnį apie
„tris ultimatumus“ tarpukario Lietuvos valstybės saulėlydyje: „Esu vienas nedaugelio istorikų, kurie neturi
patikimos ir turtingos faktų bei datų saugyklos – atminties. Tad ne ką teatsimenu iš universitetinių studijų“1.
Toks pasirinkimas kalbėti asmenine forma yra ne tik
ir ne tiek stiliaus dalykas, kiek santykio su istorija atspindys. Rinkdamasis analizei iš esmės vien „sunkias“
temas – nuo Birželio sukilimo ir Holokausto iki lietuvių kalbos ir Naisių vasaros – visur aiškiai pasako ir
parodo, kad tai būtent jo, Nerijaus Šepečio, tekstas ir

Rimvydas Petrauskas sako laudaciją. 2018-03-06.
Violetos Boskaitės nuotrauka
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interpretacija. Prieš dominuojančias akademines tradicijas jis šiaušiasi ir dar vienu būdu – nepublikuodamas
storų monografijų ar straipsnių vadinamuosiuose prestižiniuose žurnaluose. Geriausius tekstus nuosekliai
skelbia Naujajame Židinyje-Aiduose. Už juos nepelno
akademinių taškų, bet gauna skaitytojų.
Taip pat ir recenzuoja jis tokius, kaip jis pats – provokuojančius ir nestandartinius autorius, kaip antai
Užkalnio knygas apie sovietmetį2. Šiaip palankiai nusiteikęs, sukala pretenzingą Užkalnio Evangelijų pavadinimą, pakeliui glaustai ir didaktiškai nepriekaištingai paaiškindamas Evangelijų sąvoką, kam reikia,
ir šio žodžio tradiciją modernios Lietuvos raštijoje, kam
įdomu. Rašydamas apie istoriją, Šepetys iš tikrųjų visuomet mąsto apie dabartį. Jo klausimas radikalus –
kodėl mes tokie, „tylinčios, prisitaikiusios, išlikti mėginusios Lietuvos palikuonys“? Tyrinėdamas praeitį,
mėgina diagnozuoti jos poveikį dabarties būklei, o visų

pirma tiksliai įvardyti dalykus ir reiškinius – Nerijui
gali būti tik „sovietų“, o ne „tarybų“ Lietuva, kolchozai,
o ne kolūkiai, gėbistai, o ne saugumiečiai. Nerijus yra
kalbininkas pačia giliausia šio žodžio reikšme – žmogus,
kuris siekia „tiksliai pavadinti, tinkamai apibrėžti, pavaizdžiai nusakyti“3. Tokia yra jo kalbos ideologija, jos
„švara“, kurios neprimeta kitiems. O ištyrus ir apibrėžus, galima žengti žingsnį toliau, prie apibendrinimų.
Ir štai skaitome (būdingai ne straipsnyje, o interviu)
ryškią originalią istoriniu stebėjimu paremtą dabarties
interpretaciją – šiuolaikinę lietuvių tautą Nerijus atskleidžia kaip savotiškus atėjūnus, siūlydamas sau ir
kitiems „tapatybės iššūkį – priimti tuos, kurių nebeliko,
kaip savo dalį. Lietuvos žydai, Vilniaus lenkai, lietuvių
išeiviai, partizanai ir tremtiniai mums dažnai vis dar
yra „jie“ [...]. Šitų „jų“ įsisavinimas – labai svarbus“4.
Istoriniame tyrime Šepetys yra toks, apie kuriuos pats
labiausiai mėgsta skaityti, – detektyvas, iš menkų įkal-

„Šepetys recenzuoja Užkalnį“, in: Knygų aidai, 2015, Nr. 2, p.
19–25.
3
„Auroros šešėlyje. Šimtas Rusijos revoliucijos metų“, in: NŽ-A,
2017, Nr. 6, p. 24.

4
„N. Šepetys: esame tylinčios, prisitaikiusios, išlikti mėginusios Lietuvos palikuonys“, 2017-03-09, in: https://www.delfi.lt/veidai/kultura/
n-sepetys-esame-tylincios-prisitaikiusios-islikti-meginusios-lietuvospalikuonys.d?id=73980730.

2

Gailių klanas ir Nerijus Šepetys. 2018-03-06. Violetos Boskaitės nuotrauka
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čių / praeities pėdsakų (tai gali būti tiesiog lapų skaičius
ar skaitytojų įrašų sutikrinimas byloje5) siekiantis atskleisti tiesą. Apibūdindamas vieno iš savo neakivaizdžių mokytojų – vokiečių istoriko Ernsto Nolte‘s veikalus kaip „istorinę kriminalinę psichologiją“6, Nerijus
nusako ir savo paties prieigą. Nuo kriminalinio detektyvo istoriką, tiesa, skiria santykis su liudininku – kaip
pastebi vienoje apžvalgoje, istorikui jis veikiau „natūralus priešas“7. Tačiau ir istorikui, ir detektyvui svarbiausia suprasti veikėjų mąstymą ir motyvus. Natūralu, kad Nerijų domina ne herojai, o veikėjai, kuriuos
kiek eufemistiškai galėtumėm pavadinti probleminiais.
Šioje istoriko kaip „amžino ikiteisminio tyrimo teisėjo“
(Marcas Blochas) kovoje su melu, nuslėpimu ir paviršutiniškumu Nerijus vadovaujasi 3D principu – diagnostika, demaskavimas, dekonstrukcija8.
Ir čia Nerijus yra jau nebe filosofas mąstytojas, o grynų gryniausias istorikas – šaltinotyrininkas. Gal todėl
jam patinka medievistai, kuriems irgi įprasta domėtis
tariamai nesvarbiais dalykais. Nerijui tai yra archyvinių fondų (Laikinosios vyriausybės, sovietų saugumo)
ir jų dokumentų proveniencija, taigi informacija, kurią
skubantys mokslininkai pernelyg lengvai pražiūri ir po
to jau daug ko nepastebi. Jo tikslas – rasti tą pirminį
šaltinį (ar net jo užuominą) ir jį savarankiškai suprasti, paaiškinti, tegu ir šiaušiantis prieš dominuojančią
istoriografijos liniją. Tuomet pasirodo, kad trys garsieji
(Lenkijos, Vokietijos, Sovietų Sąjungos) ultimatumai
Lietuvai – tai visai ne ultimatumai, o lietuvių kalba sovietinėje Lietuvoje galėjo būti ir „būdas, kelias bei įrankis sovietizuojant žmonių elgesį“9.
Taip giliai kapstant galima ir užsižaisti detalėmis, rafinuotomis išlygomis (į ką, reikia pasakyti, Nerijus yra
linkęs), ir čia jį gelbsti dar vienas judesys, ryški jo auto
rinė savybė – pastabumas ir ironija. Kažkodėl niekas
iki jo per dvidešimt metų deramai neįvertino 1992 m.
Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos žodyno leidimo unikalumo – pasirodo, šis išskirtinis leidinys, kaip juodu
ant balto nurodyta pagrindiniame priešlapyje, buvo
kartu ir pataisytas, ir fotografuotinis10. Didžiųjų raidžių
rašybos sovietiniais laikais mikrotyrimą (medievistų
vardu dėkoju, Nerijau, už Viduramžius iš didžiosios
raidės) jis pavadina „Kaip komunistams (ne)pasisekė
sumažinti Kalėdų“. Ir galiausiai visą teoriją apie žydus, lietuvius ir Rūtą Vanagaitę sutalpina į meistrišką keturių žodžių kombinaciją – „Jūsiškiai – mums ne
mūsiškiai“11.

Demaskuotojo vaidmenį Nerijus prisiima ir universitete. Inspektorius Šepetys ir jo tamsą skrodžianti lemputė pirmuosius plagiatus išryškino dar tada, kai nebuvo jokių akademinės etikos inspektorių ir plagiato
patikros sistemos. Bet Nerijaus akademinis sąžiningumas ir netgi savotiškas totalumas siekia dar toliau – jis
pasižymi tuo, kad kasmet, ruošdamasis gynimo komitetų posėdžiams, perskaito visus iki vieno baigiamuosius
darbus, taip stebindamas kolegas ir keldamas siaubą
studentams. Tačiau jo laiku ištarta pastaba ar komentaras ne vienam studentui buvo lemiamas postūmis, užbaigęs diplominio gimdymo kančias. Kaip kad trumpa
žinutė bakalaurantui: „Esmė yra teksto psichinė nast
roikė, kuri turi būti up“. Ar legendine tapusi ištarmė
katedros posėdyje: „Gyvenimas yra kur kas įvairesnis,
taigi disertaciją iš esmės galima ginti“. Universitete
Nerijus šiaušiasi prieš dogmatizmą, akademiniame pasaulyje paplitusią stabmeldystę metodui, kuri verčia
humanistiką negyvų tezių rinkiniu, nes juk ne metodas
yra svarbiausia, o problema ir klausimas. Universitete
Nerijus yra ne tik inspektorius, bet ir kovotojas, kuris
skvarbiu argumentu ir (jei reikia) atšiauriu žvilgsniu
(ar gestu) nuginkluoja oponentus. Tik iš pasakojimų
žinau istoriją, kaip prieš keliolika metų iš vienos institucijos visiškai nepagrįstą išvadą gavę Istorijos fakulteto vadovai į kitą posėdį su savimi atsivedė Šepetį. Kas
įvyko paskui, nesunku numanyti. Netrukus atėjo neformalus atsakymas – sprendimas bus persvarstytas, tik
daugiau nebesiveskite Šepečio.
Pagaliau Nerijus Šepetys yra pasišiaušęs redaktorius,
kuris ištaiso ne tik gramatikos, bet ir logikos klaidas.
Skaitytojai jam amžinai turėtų būti dėkingi už lengva
ranka nubrauktus perteklinius puslapius įsijautusių
autorių, iš kurių neretai galima išgirsti – Šepetys vėl pasiautėjo. Bet skaitydamas galutinius redagavimo „produktus“ – Zenono Norkaus imperiją, Nerijos Putinaitės Europą, Loretos Vaicekauskienės lietuvių kalbą ar
Guodos Azguridienės maistą – žinai, kad narsos šiauštis
prieš Autorius pagrindinis naudos gavėjas yra Skaitytojas. Redaktorius jis ir žurnalo, pritraukiantis ar net
išrandantis autorius, neretai vėlgi tokius kiek panašius,
linkstančius prieštarauti ir šiauštis, kaip kad liūdnai
pagarsėjęs Pastabusis.
Nerijaus Šepečio universalumas stebėtinas. Kartu su
filologais užbaigęs lietuvių kalbos ideologijos bylą, filosofų grupėje imasi projekto apie postsekuliarųjį būvį,
lygia greta su menotyrininkais tyrinėdamas Teodorą

5
„Kova dėl istorijos: nenutylėti ir nenukalbėti“, in: NŽ-A, 2001, Nr.
6, p. 299.
6
„Ernsto Nolte‘s (1923–2016) nepraeinančioji praeitis“, in: NŽ-A,
2016, Nr. 6, p. 18.
7
„Atmintis prieš istoriją“, in: NŽ-A, 2004, Nr. 9–10, p. 490.
8
„Nacionalkomunizmas: liga, kuri (tene)sugrįžta iš šalčio“, in: NŽ-A,
2015, Nr. 7, p. 4.

9
„Sovietinis kalbos narvas – tvirtesnis, nei Lietuvos okupacijos laikais“,
2014-01-02, in: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2014/01/02/
news/sovietinis-kalbos-narvas-tvirtesnis-nei-lietuvos-okupacijos-laikais-4752574.
10
„Kaip komunistams (ne)pasisekė sumažinti Kalėdų“, in: NŽ-A,
2012, Nr. 8, p. 530.
11
„Jūsiškiai – mums ne mūsiškiai“, in: NŽ-A, 2016, Nr. 2, p. 10–16.
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Kazimierą Valaitį. Tai, kad jis kaip aistringas sporto
mėgėjas yra dar ir dopingo specialistas, tik patvirtina
apgaulės demaskuotojo etosą. Ir visur jis kelia nepatogius klausimus. Vienos knygos, skirtos iškiliam asmeniui, sudarytojai net tenka praleisti ilgas valandas
raminant susijaudinusius giminaičius, kurie tikėjosi
atrasti tokiose knygose taip įprastą apologetiškai idealistinį savo herojaus vaizdinį. Šepetys yra labai nepatogus: vieniems lietuvių nacionalistas, nes drįsta šaltinotyriškai kvestionuoti kai kurių Laikinosios vyriausybės
dokumentų autentiškumą, kitiems – lietuvių tautos
niekintojas, nes turi ryžto ir kantrybės nuobodžiuose
dokumentuose atrasti sovietines Lietuvių kalbos komisijos šaknis. Bet Šepečio metodas visuomet tas pats:

iš pradžių klausimas, toliau „loginis samprotavimas
ir reiškinių lyginimas“, o pabaigoje visuomet – narsus
(dažnai kartu netikėtas, paradoksalus) sprendimas.
Mūsų kultūrinės ir akademinės visuomenės sveikata
priklauso nuo tokių narsiųjų šiauštis, kovotojų prieš
veidmainystę – tą mūsų paveldėtą „širdies ir lūpų“ dichotomiją, kuriems laisvė išsakyti nuomonę į (asmens,
auditorijos ar feisbuko) akis svarbiau už pasekmes (asmeniui, institucijai, žurnalui).
Linkiu, Nerijau, ir toliau šiauštis (akivaizdu, kad
temų ir objektų nepritrūks, gyvenimas, kaip pats sakai,
tikrai įvairus), kalbėti ir rašyti taip, kad jiems ir mums
plaukai pasišiauštų ir dar ilgai stovėtų.

Dainuoja choras „Aidija“. Gailių klano premijos teikimo ceremonijos akimirka. 2018-03-06. Violetos Boskaitės nuotrauka

14

naujasis židinys-aidai 2018 / 2

Humanitarika

Ateities iššūkiai visuomenei ir
humanitariniai mokslai
Mantas Adomėnas

Apgulties jausmas, kurį išgyvena mokslininkai humanitarai, nėra naujas. Nuo gamtos mokslų iškilimo ir
industrinės revoliucijos XIX a., per visus praėjusio amžiaus revoliucingus pokyčius (kai šalia gamtos mokslų
ir technologijų raidos iššūkį humanistikai metė ir socialiniai mokslai) humanitarai ieškojo pagrindimo ir
pateisinimo savo disciplinoms – mokslams, kurios nuo
pat pradžių sudarė universitetinių mokslų branduolį,
tačiau dėl Vakarų civilizacijos raidos teliko vis labiau
besitraukiančios ir marginalizuotos intelektinės teritorijos šeimininkais1.
Humanitarinių mokslų prasmės įteisinimo strategijos
aprėpia platų diapazoną argumentų – nuo jų savaiminės vertės iki nešamos ekonominės naudos, nuo svarbos
demokratiją palaikančioms vertybėms ugdyti iki įnašo
į gyvenimo kokybės užtikrinimą2. Aš siūlau į šį įsiprasminimo klausimą pažvelgti iš kitos perspektyvos – per
dabarties visuomenės laukiančių iššūkių prizmę. Kai
kalbame apie humanitarinių mokslų krizę, svarbu įvardinti ne tik jiems patiems kylančius sunkumus, bet ir
konkrečius šiandienei visuomenei kylančius bei kilsiančius iššūkius, į kuriuos atsakymą rasti gali padėti humanitariniai mokslai.

Be abejo, ateityje Vakarų visuomenių – ir Lietuvos
visuomenės – gali laukti ir tikriausiai lauks iššūkiai
ir grėsmės, apie kurias nė nenutuokiame – Donaldo
Rumsfeldo „nežinomi nežinomieji“. Tačiau jau dabar
prieš akis plyti platus laukas iššūkių, kurie niekur nesitrauks. Aš juos kildinčiau iš trijų plataus masto, tektoninių procesų: globalizacijos, technologijų kaitos ir
kultūrinių transformacijų.
Be abejo, šie trys procesai tarpusavyje susiję, vienas
kitą įtakoja ir spartina. Globalizacija nebūtų galėjusi
susiformuoti kaip nauja globalios sąveikos, komunika-

cijos ir mobilumo kokybė be technologijų raidos poveikio ir be kultūrinių procesų, išardžiusių vertybinius bei
tarpkultūrinius barjerus. Technologijų raida ir globali
komunikacija veikia mentalitetus bei vertybes ir įtakoja
kultūrinius pokyčius. Atsivėrusi globali mokslo ir technologinės konkurencijos erdvė greitina inovacijų plėtrą.
Kokie gi tie iššūkiai? Globaliai problemiška (1) pati
globalizacija, (2) bendruomeninės tapatybės aižėjimas
ir (3) nauji pasauliniai konfliktai. Technologijų raida
atsiskleidžia kaip (4) sparčios žmogaus pasaulio struktūros kaitos, (5) visuomenės institucijų trapumo, (6) visuomenės inertiškumo, (7) informacijos pertekliaus,
(8) robotizacijos ir dirbtinio intelekto iššūkiai. Kultūros
transformacijos iššūkius apibrėžčiau per (9) informacinius karus, (10) fake news ir racionalaus pasaulėvaizdžio suaižėjimą, (11) demokratijos krizę, (12) civilizacinių raidos standartų nykimą.
Dabar į kiekvieną šių iššūkių reikia pažvelgti atskirai, mėginant pasiaiškinti, kodėl ir kuria prasme tai
yra iššūkis visuomenei ir koks įmanomas humanitarinis atsakas?
Savaime suprantama, kad anaiptol ne visi iššūkio
ir atsako parametrai priklauso humanitarinių mokslų
sričiai. Pavyzdžiui, nemaža dalis globalizacijos keliamų
įtampų ir grėsmių yra politinio ir ekonominio pobūdžio,
ir atsakas į jas turi būti formuluojamas politinių, ekonominių, technologinių sprendimų keliu, remiantis atitinkamais mokslais bei inovacijomis.
Tačiau mus šiuose iššūkiuose domins pirmiausia tie
problemos aspektai, kurie susiję su humanitariniais
mokslais. Kaip rašė jiems skirtoji norvegų Baltoji knyga, „norint deramai [iššūkius visuomenei] suprasti, reikalinga juos aprašančio viešojo diskurso analizė, kadangi tai suformuoja pagrindą, kuriuo remiantis imamasi
veiksmų, politinių ar nepolitinių. Humanitariniai dalykai, kaip antai istorija ar komunikacijos studijos, šiuolaikinėje visuomenėje atlieka raktinį vaidmenį“3.

1
Noriu padėkoti Vytautui Ališauskui, Rimvydui Petrauskui, Nerijai
Putinaitei ir Mantui Tamošaičiui – su jais diskutuojant ir išsikristalizavo
šis tekstas, inkorporuojantis daugybę jų išsakytų minčių.
2
Plg. Helen Small, The Value of the Humanities, Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 2013; Martha Nussbaum, Not For Profit: Why Democracy
Needs the Humanities, Princeton: Princeton University Press, 2010.
3
The Humanities in Norway: Report to the Storting (White paper),
Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research, 2017, p. 10.
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Ši analizė padės apsispręsti, kaip traktuosime humanitarinių mokslų misiją: ar jie iš tikrųjų žaidžia didžiuosiuose klausimuose, klausimuose, kurie šiandien
aktualūs valstybei? Apskritai ar svarbus Lietuvai yra
humanitarų akademinės bendruomenės buvimas?

Globalizacija ir jos padariniai
1. Globalizacija. Kuo ir kodėl ji yra iššūkis? Pirmiausia reikia kalbėti apie ir kartu įsisąmoninti daug glaudžiau vidujai susisaisčiusį pasaulį. Prekių, paslaugų,
informacijos ir žmonių judėjimo dėka skirtingos pasaulio dalys tapo artimiau susijusios, negu bet kada anksčiau. Globalizacija įgalina kitų pasaulio įvykių tiesioginį poveikį mums. Išradimai ir procesai visai kitame
pasaulio gale mus paveikia iš karto.
Globalaus pasaulio atsivėrimo įgalinta žmonių, prekių ir informacijos judėjimo sąveika mūsų visuomenę
labiausiai veikia per emigraciją, protų nutekėjimą ir
konkurenciją dėl protų. Globalizacinis šokas Lietuvą
ištiko ypač po 2004 m., kai dramatiškai išaugo emigracijos mastai, tačiau visuomenė ilgai nebuvo pajėgi konceptualizuoti pasikeitusio Lietuvos būvio pasaulyje ir
jo implikacijų.
Nenoriu plačiau leistis į šią daug gvildentą temą. Be
abejo, didžioji dalis emigracijos problemos sprendimų
yra susiję su ekonomika. Tačiau neanalizuodami ir neapmąstydami vertybių ir socialinių praktikų, nepajėgsime paaiškinti, kodėl iš Lietuvos žmonės emigruoja
kur kas gausiau, negu iš daugelio kitų šalių, kuriose
ekonominės sąlygos panašios. O ligos priežasčių tyrimas susijęs ir su vaistų paieška. Būtina reflektuoti ir
kurti minkštąsias, vertybines, tapatybės struktūras.
Tai emigracijos problemos sprendimo neatskiriama dalis, ir būtent todėl šis sprendimas neįmanomas be humanitarinių mokslų, veikiančių išvien su socialiniais,
indėlio.
Kitas globalizacijos aspektas – ji mums siūlo universalius kultūros produktus. Tai yra ir gėrybė, ir kartu iššūkis. Atskirų šalių kultūroms tampa sunku įsiterpti su savo produktais ir paradigmomis į globalųjį
prasmių kūrimo ir vartojimo mechanizmą. Tautos ar
bendruomenės, negalinčios visavertiškai į tą kultūrinę
erdvę įsijungti, pasiūlyti savo kultūros produktų visuotiniam vartojimui, savo ruožtu jaučiasi kompleksuotos
ir provincialios. Imamės įsivaizduoti, kad esame tik
globalios kultūrinės produkcijos vartotojai. Tai sąlygoja perspektyvų didesnį monotoniškumą ir skurdėjimą,
užgniaužia impulsą konkuruoti. Žinoma, tai panašu į
procesus, vykstančius paralelinėse socialinėse srityse.
Globalūs standartai ateina su visu parengtu interpretavimo, adaptavimo, įgyvendinimo mechanizmu, ir vietinei bendruomenei labai sunku į jį įsiterpti ir kritiškai
apmąstyti savo santykį su juo.
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Todėl humanitariniai mokslai reikalingi net dviem
aspektais. Pirmiausia, gaudami globaliai parengtus
kultūros produktus, dažnai tiesiog esame nepajėgūs
jų kritiškai vertinti ir asimiliuoti, nes jie pateikiami su
didele reklamine kampanija, išankstine interpretacija,
iš anksto parengtu recepcijos modeliu. Reikalinga kultūrinė refleksija ir recepcijos kritika kaip nuolatinė pastanga, – o tai smarkiai ideologizuotame, ideologiškai
poliarizuotame lauke yra gana sunku. Antra, per kritinę refleksiją ir kultūrinės kūrybos standartų ugdymą
humanitariniai mokslai turi stimuliuoti universalesnei
kūrybai, per kurią tokios bendruomenės kaip Lietuvos
galėtų įsijungti į universalų tradicijos ir kūrybos procesą.
Kaip alternatyvą „plokščiam“ globalios kultūrinės
erdvės modeliui reikėtų kalbėti apie Lietuvos kultūros
vietą Vakarų civilizacijoje, suvokiant ją kaip tam tikrą
struktūruotą, hierarchinį darinį, kaip chorą ar orkestrą,
kur kiekvienas dalyvis turi savo partiją, prisidedančią
prie visumos kūrimo. Lietuvos kultūra jame, tame chore, turi atrasti savo balsą, ir su juo įsijungti į globalų
kultūros vyksmą.
2. Tapatybės aižėjimas. Dėl globalizacijos ir bendruomenių tapatybių ribos keičiasi. Desocializacija, bend
ruomeninių ryšių silpnėjimas ir trūkinėjimas migraciją
spartina ne mažiau, negu pasaulio atsivėrimas. Tai susiję ir su besikeičiančia socialine tikrove, ir su vertybių
kompleksų pokyčiais – juos apmąstyti ir įvertinti yra
svarbus uždavinys kultūrinei ir filosofinei refleksijai.
Tapatybės klausimas dar aštriau iškyla kalbant apie
nacionalinės savimonės pokyčius. Viena vertus, kai kurios gana gajos Europos integracijos koncepcijos, lydimos nacionalizmų ir nacionalinių valstybių baimės,
akino kurti vadinamąją „tėviškių Europą“, stiprinant
subnacionalinius darinius, regionines tapatybes (tokias
kaip Katalonijos, Baskijos, Škotijos) stiprinimą. Lygia
greta Europos tapatybė politizuojama, supriešinant ją
su, pavyzdžiui, JAV, kai vertinami kultūros reiškiniai
ar procesai – tuomet vertės pagrindu padaroma politinė
tapatybė, o ne Vakarų civilizacijai priimtini estetiniai ir
kultūriniai kriterijai.
Kita vertus, kaip atsakas į globalizaciją ir jos nulemtą
„tradicinės“ XIX a. susiformavusių tautinių valstybių
ir nacionalizmų tapatybės krizę, žlungant vieningos
nacijos ir valstybės idėjai, gimsta naujieji nacionalizmai. Kai kur jie lokalesni, regioniniai (katalonų, škotų,
žemaičių), kai kur – naiviai imperialistiniai (Lenkija),
kai kur – nostalgiškai neoromantiniai, su radikalumo ir
tautinio fundamentalizmo ženklu (Vengrija ir radikalioji dešinė daugelyje Vakarų šalių).
Nacionalinė tapatybė išgyvena krizę, ir naujieji nacionalizmai yra jos simptomas. Klausimas čia ne vien
kultūrinis; tautinė tapatybė konstituciškai susijusi su
demokratinės santvarkos prielaidomis, todėl jos transformacijos turi giluminių pasekmių valstybingumui.
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Tapatybės kaitos refleksija – didžiulis iššūkis būtent
humanitariniams mokslams: šiuo keliu eidami jie gali
įsijungti į sprendimą didžiųjų klausimų, kurie šiandien
aktualūs valstybei.
Kartu ši kritinė refleksija turi pakilti virš ryškaus
tapatybės politizavimo, grąžinti ir apginti objektyvius
vertybinius kriterijus, kurie neleistų politizuoti santykio „mes vs. jie“ ir išskirti, pavyzdžiui, JAV arba Jungtinę Karalystę kaip „svetimą“ ES atžvilgiu. Svarbu ir tai,
kokią bendruomenę postuluojame ir kokiai kultūrinei
tradicijai priskiriame Lietuvos tapatybę. Jei globaliame žaidime dalyvausime tik kaip lietuviai, galimybės
bus žymiai siauresnės negu tada, jei dalyvausime radę
savo vietą didesnėje ir stipresnėje Europos bendruomenėje. Aktualizuoti europietiškumą kaip neatskiriamą ir
esminį lietuviškosios tapatybės komponentą – svarbus
orientyras humanistikai dalyvaujant tapatybės atradime ir kūrime. Ne mažiau svarbu ir naujųjų nacionalizmų akivaizdoje kritiškai įvertinti ir, prireikus, dekonstruoti nacionalines fikcijas, mitus ir pseudomitus.
3. Nauji pasauliniai konfliktai. Dėl globalizacijos
paskiros visuomenės vis dažniau susidurs su naujais
saugumo iššūkiais – nusikaltimais be sienų, terorizmu, skaitmeninėmis atakomis, masine migracija, kova
dėl ribotų resursų. Nors šie iššūkiai humanitariniams
mokslams pasiekiami kiek menkiau, netgi čia jie gali
matyti svarbią savo misiją.
Aštrėjanti globali kova dėl ribotų resursų, stiprėjantis
poreikis gyventi pagal esamas jų išgales, tikėtina, pareikalaus fundamentalių pokyčių šiandieniuose gamybos

ir vartojimo santykiuose, kad šios sistemos išliktų tvarios. Tačiau tam reikia ne tik ekonominių bei valdymo
pokyčių, bet ir etikos paradigmos kaitos.
Pastarųjų metų pabėgėlių antplūdis į Europą parodė
kitą naujų globalių konfliktų keliamų iššūkių briauną.
Santykio su kitomis kultūromis pamokų aktualizavimas, kultūrinio konflikto prielaidų analizė, skirtingų
pasaulėžiūrų tolerancijos zondažas ir galimi kitų kultūrų žmonių integravimo scenarijai – visa tai reikalauja
refleksijos, kurią parūpinti gali humanitariniai mokslai. Juk vis labiau aišku, kad tokiose monolitinėse visuomenėse, kaip iki šiol, neturėsime prabangos gyventi,
nebent išties uždarytume sienas. Musulmonų bendruomenių buvimas greta bus nuolatinė gyvenimo Europoje
tikrovė. Nei chemikas, nei matematikas nepasakys, nei
ką daryti su tomis bendruomenėmis, kurios atsiranda
Europoje, nei ką reiškia Koranas. Tik humanitariniai
mokslai gali pasakyti, kaip rasti bendras vertybes tarp
Islamo ir vakarietiškos visuomenės. Tapatybių analizė
ir apmąstymas, sugyvenimo modelių (at)kūrimas filosofiniu, etiniu lygmeniu yra labai svarbus humanitarinių
mokslų uždavinys.

Technologijų raida ir jos padariniai
4. Sparti žmogaus pasaulio struktūros kaita. Ilgėjanti
gyvenimo trukmė, visuomenės senėjimas, besikeičiantis darbo pobūdis ir atveria naujas galimybes, ir kelia
naujas įtampas. Pokyčių tempas didžiulis, o pasekmės
ne visuomet nuspėjamos. Iššūkiai, kuriuos šie pokyčiai

Eglė Kuckaitė. Karalių pasaka. Sienos akcija. Vilnius, Valstybinis pažinimo centras. 2016. Siena, antspaudai, tušas

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

17

Mantas Adomėnas

kelia žmogaus pasauliui, yra dar beveik neapmąstyti.
Pavyzdžiui, jeigu daugumos žmonių darbo nebereikės –
ką tai reikš žmogaus įsiprasminimui, jo vietai visuomenėje, jos pačios struktūrai? Tai problemos, kurioms
reikia ir humanitarų įžvalgų.
Greita technologijų raida gilina susiskaldymus visuomenėje. Naujų technologijų genami pokyčiai rinkose
veda į didesnę turtinę nelygybę, iš kurios savo ruožtu
kyla naujų socialinių įtampų4. Visuomenėje randasi
susiskaidymas į tuos, kurie prisitaikė prie technologijų nešamų pokyčių, ir tuos, kurie to nesugeba ar net
atmeta. Ši poliarizacija gali turėti skaudžių socialinių,
psichologinių ir kultūrinių padarinių, o prisitaikymo
ar atmetimo prielaidos yra švietimo sistemoje ir visuomenės etinėse struktūrose. Kokia etika visuomenėje
dominuoja, kokia ugdoma? Ar esama empatijos ir integ
racijos prielaidų? Nors humanitariniai mokslai patys
nesukuria visuomenės etinių struktūrų, vis dėlto apmąstyti situaciją yra uždavinys ir jiems.
Komunikaciją greitinančių, darbo našumą didinančių ir nuo varginančios rutinos išlaisvinančių technologijų raida veda prie paradokso: laisvo laiko turėtų
gausėti, bet jis yra užkemšamas virtualiais surogatiniais turiniais, kuriuos tos pačios technologijos ir įgalina, daugina ir gamina. Laisvas laikas, kuris galėtų
būti skiriamas žmonių santykiams ir bendruomeniniam gyvenimui, atitenka bendravimo ir bendruomenės
surogatams. Nors atrodo moralistiška ir tamsuoliška
tai smerkti, vis dėlto potencialiai tai didelė problema.
Ateityje visuomenės užimtumas, tikėtina, ir toliau
mažės, o įsiprasminimo, socializacijos galimybės tik
traukiasi. Jeigu dabartinę būklę – nepaisant stiprėjančių priekaištų, kad socialiniai tinklai keičia bendravimą – dar galima būtų laikyti sukontroliuojamu status
quo, ateityje tikrai kils daugybė etinių ir psichologinių
įtampų.
Drauge bendruomenių silpnėjimas kelia visuomenės
ideologizacijos, ideologinės kontrolės grėsmę. Pakeisdamos tiesioginį žmogišką bendravimą virtualiais socialiniais kanalais, technologijos tampa labai pralaidžiomis
kontroliuojančiai ideologijai, sąmokslo teorijoms, fake
news ir sutarimo regimybę kuriantiems bendraminčių
burbulams.
Visuomenė tampa vienu metu ir ideologiškai labiau
susiskaldžiusi, ir nepakantesnė kitoniškumui. Ankstesnėje, „analoginėje“ visuomenės stadijoje paplitę tiesioginiai susidūrimai su kitokiomis nuomonėmis ir pasaulėžiūromis realiame gyvenime versdavo ieškoti sąlyčio
taškų ir racionalios diskusijos prielaidų. Intelektinio
ir socialinio gyvenimo, viešosios erdvės virtualizacija

bendro sutarimo dėl pamatinių prielaidų erdvę – kurioje gali vykti racionali demokratinė diskusija – pakeičia
save „užvedančių“, įaitrinančių vienminčių naratyvų
monadomis.
Patys technologizatoriai kalba, kad technologijų sporadiškas plitimas ir priėmimas yra grėsmė mąstymui,
refleksijai, humanitariniams įgūdžiams5. Tačiau Lietuvoje nėra artikuliuotos atsvaros vienkrypčiam gyvenimo technologizavimui. Akademinėje plotmėje – netgi
humanitariniuose moksluose – vyrauja prielaida, kad
studijų perkėlimas į internetą yra nekvestionuotinas
gėris. Nuotoliniai kursai, virtualios mokymosi aplinkos,
egzaminų ir jų vertinimo standartizavimas siekiant
mechaninio objektyvumo, – visa tai teikia ir neabejotinų privalumų, tačiau nėra kritinės refleksijos apie tų
laimėjimų kainą.
Nekritiškas susižavėjimas technologijomis trukdo pasiekti pusiausvyrą tarp jų raidos ir žmogaus pasaulio.
Ne mašinos ugdo žmones, o technologijos vertybių neformuoja. Tai veda į vis labiau ryškėjančias asmenybės
ugdymo ir tradicijos perdavimo problemas. Siauresniame kontekste tai gresia akademinės bendruomenės kaip tiesos paieškų ir vertybių perdavimo terpės
griūtimi.
Dilemą galima formuluoti ir dar radikaliau. Naujos
tikrovės įprasminimas ir humanizavimas nesuspėja
su technologijų raida. Maža to, humanizavimo pastanga sąmoningai stabdoma – bandymas etiškai svarstyti apie technologijų procesus laikomas retrogradišku
stabdymu, laikantis konceptualiai neapginamos, tačiau
plačiai paplitusios prielaidos, kad mokslo pažanga yra
savaime vertingas ar netgi pagrindinis etikos etalonas.
Šioje vietoje galima nebent nurodyti į Europos Komisiją, kuri kaip vieną pagrindinių uždavinių žmogaus
mokslams numato technologinės pažangos rezultatų
taikymo problemų sprendimą.
5. Visuomenės institucijų trapumas. Visuomenės tampa nepaprastai priklausomos nuo technologijų ir gerovės valstybės struktūrų. Autarkijos stygius yra ir vertybinių procesų, bet kartu ir vis sudėtingėjančių, vis
labiau tarpusavyje susaistytų sistemų padarinys. Sudėtingėjant technologijoms, auga ir kataklizmų – netyčinių ir dirbtinai sukeltų – galimybė. Jeigu 2007 m.
dar buvo sunku įsivaizduoti, kad internetinė ataka gali
„nulaužti“ valstybės sistemas, tai dabar ši grėsmė (kaip,
be abejo, ir apsauga) labai sustiprėjusi. Tolesnis judėjimas link e-valstybės didina ir e-perversmo galimybę.
Papildomą trapumo dėmenį įveda ir perdėtas sistemų
optimizavimas, apie kurį kalba Nassimas Nicholasas
Talebas6. Priklausomybė nuo technologijų didina ir as-

4
Klaus Schwab, Ketvirtoji pramonės revoliucija, iš anglų kalbos vertė
Milda Laučienė, Vilnius: Vaga, 2017, p. 111, 116.
5
Ibid., p. 120.

6
Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain From Disorder, London: Penguin, 2012.
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mens pažeidžiamumą – jo privati erdvė, savo gyvenimo tvarkymas, socialinis statusas tampa vis priklausomesni nuo daugybės jo nekontroliuojamų sistemų
ir posistemių, kurių pokyčiai gali esmingai paveikti jo
gyvenimą.
Humanitariniai mokslai turi kategorijas šitam trapumui pastebėti ir įvardinti, diagnozuoti jo ribas. Tokia diagnozė yra būtina prielaida diskusijai, kaip iš tos
trapumo būsenos išeiti – arba ko nors atsisakant, arba
imantis kurti apsaugines sistemas.
Diagnozavimo galimybė svarbi, bet kartu randasi ir
naujos etikos ir naujos raidos paradigmos poreikis. Dabar mes išliekame nereflektuojamo progreso paradig
moje. Atsakymas į trapumo būseną yra stoiško atsparumo ir autarkijos, galimybės nebūti priklausomam ir
stiprėti nuo streso ugdymas – tai, ką Talebas pavadina
„antitrapumu“.
6. Visuomenės inertiškumas. Nepaprastai greitos kaitos akivaizdoje atrodo paradoksalu kalbėti apie inerciją
ir stagnaciją. Tačiau toks paradoksas yra mūsų laikų
ženklas – pavyzdžiui, ketvirtosios pramonės revoliucijos
ideologas Klausas Schwabas panašiame kontekste kalba apie vienalaikę „dinaminę dviejų tendencijų sąveiką:
didėjimą ir mažėjimą“7.
Itin dinamiškame pasaulyje mes esame pernelyg
inertiški. Inertiškumas yra tęstinumo postulavimas,
ignoravimas to, kad viskas aplinkui keičiasi. Normaliomis aplinkybėmis inercija pasiteisina; esmė ir bėda
ta, kad labai dinamiškais laikotarpiais inercija virsta
stagnacija.
Pavyzdžiui, nors suprantame, kad žmogaus pasaulis
nepaprastai greitai keičiasi, tačiau pozicija naujos pramonės revoliucijos atžvilgiu lieka pasyvi: „O gal nieko
neįvyks? O gal pramonės revoliucija praeis pro šoną
arba nepasirodys tokia drastiška?“ Šiandien mes neturime aiškaus vertybinio kelio, kaip performuoti santykį
su darbu, senatve, jaunyste. Gyvename kaip anksčiau,
nors viskas jau yra pasikeitę arba kinta akyse.
Intercija, juoba stagnacija nelygu tradicija, nors populiarioje kalbėsenoje jos suplakamos. Tradicija kaip tik
yra santykis, kuris per nuorodą į praeities patirtį leidžia
struktūruotai įsivaizduoti ir asimiliuoti ateitį, sukuria
ateities pasitikimo galimybės sąlygas. Pasak Michaelo
Oakeshotto: „Nors elgesio tradicija yra išskydęs ir sunkiai apčiuopiamas dalykas, nėra taip, kad ji neturėtų
tapatybės, ir ją galimu pažinimo objektu padaro būtent
tas faktas, kad visos jos dalys nekinta tuo pačiu metu
ir kad pokyčiai, kuriuos ji patiria, tūno pačioje tradicijoje kaip galimybės. Jos principas yra tęstinumo principas: autoritetas išsklaidytas tarp praeities, dabarties
ir ateities; tarp to, kas sena, to, kas nauja, ir to, kas dar
ateis. Ji pastovi, kadangi, nors ir juda, niekada nėra
visa apimta judėjimo; ir nors ji rami, niekada nėra visa
rimties būsenoje“8.
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Ir atvirkščiai – mąstymo tradicijos netektis palieka
mus be ateities galimybių įsivaizdavimo ir pasitikimo
prielaidų. Tai lemia lietuviškosios patirties kontrastus
ir paradoksus. Viena vertus, esame viena dinamiškiausių bendruomenių pasaulyje, per 28 metus išgyvenę ir
įvykdę daugybę didžiulių transformacijų. Kita vertus,
vis tiek galvojame apie kolūkius ir nuoskaudas, susijusias su netektais rubliniais indėliais. Viena vertus,
emigrantai atlieka ir patiria drastišką egzistencinį pokytį, drąsiai leisdamiesi į visiškai kitokią kultūrinę ir
visuomeninę terpę. Kita vertus, nemaža diasporos dalis nori ne tik gyventi saviškių apsuptyje, bet ir mąstyti
lygiai taip, kaip mąstė Lietuvoje. Tai savotiška nuolatinė lietuvių mentaliteto neurozė – Nerijos Putinaitės
žodžiais, „lietuviai yra mobili tarptautinė tauta, bet su
kaimiečių mentalitetu“.
Kontrastas lietuviškam mentalitetui galėtų būti Iz
raelio pavyzdys, kai žmonės ateina į priešišką nežinomybę, sukuria valstybę tuščioje vietoje ir nepaliauja
galvoti apie ateitį. Tokie apibendrinimai gali nuskambėti nekritiškai, tačiau vienas visuomenės pamatinės
etikos bruožas, kuris nepaliauja stebinti Izraelyje – tai
savotiškas pozityvus atvirumas nežinomybei. Bruožas,
kurio nepaprastai trūksta Lietuvos visuomenei, – ir
tai yra dalykas, apie kurį humanitarai galėtų ir turėtų
kalbėti.
Būtent čia ir pritiktų pabrėžti humanitarinių mokslų
vaidmenį, kurio suvokimo Lietuvoje stokojame: vaid
mens ugdant vaizduotę, kūrybinius, socialinius ir vertybinius įgūdžius, naudingus įvairiose srityse dirbančiam
ar veikiančiam žmogui. Ekspertų linksniuojamos vad.
„XXI a. kompetencijos“, arba 4K – kūrybiškumas, kritinis mąstymas, komunikacija, komandinis darbas – susiję pirmiausia su tam tikra etika, vertybiniu asmenybės ugdymu. Kaip sakė EBPO ekspertas Jamil Salmi,
„aukštajame moksle nuo žinių perteikimo bus vis labiau
pereinama prie asmenybės ugdymo ir charakterio ugdymo“. Būtent čia matyti ypač svarbus humanitarikos
vaidmuo: paruošti dirvą veiksmingai ugdyti asmenybę per etinių struktūrų ir charakterio formavimą. Nuo
švietimo „senąja“ (modernia) prasme pereiti prie vertybių formavimo (ugdymo klasikine, bet ir XXI a. prasme). Atvirumas nežinomybei, įgalinantis pozityviai priimti kaitą, turėtų būti tokio formavimo dalis.
7. Informacijos perteklius. Tai ir yra viena pagrindinių pasaulėvaizdžio krizės priežasčių – kai žmonės pradeda tikėti bet kuo arba niekuo. Negebėjimas filtruoti
informacijos, vertybinio tinklelio neturėjimas sukelia
informacinį šoką, kurio pasekmės – arba lengvatikystė (sąmokslo teorijomis, skiepų blogiu, britų moksliKlaus Schwab, op. cit., p. 114.
Michael Oakeshott, „Political Education“, in: Michael Oakeshott,
Rationalism in Politics and Other Essays, Indianapolis: Liberty Press,
1991, p. 61 (kursyvas mano, – M. A.).
7
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ninkais, Karbauskio padorumu), arba totali įtarumo
hermeneutika – informacinis cinizmas („viskas yra melas“), irgi atveriantis duris nekritiškiems, tik negatyvesnio pobūdžio tikrovės naratyvams. Žmogus seniai
nebepajėgus suprasti, kas aplink jį vyksta. Mokslai nuėję per toli ir per giliai, o didysis pasakojimas apie tik
rovę nebeegzistuoja. Savitą pasaulėvaizdžio eižėjimą
lydi sunykę gebėjimai verifikuoti ir falsifikuoti. Kartu
nyksta ir gebėjimas suvokti ironiją, kuri šiuolaikiniame
pasaulyje tampa pavojingu dalyku.
Čia labai punktyriškai nužymėta pasaulėvaizdžio
krizės būklė reikalauja pirmiausia humanitarų įdirbio
atsirenkant informaciją, hierarchizuojant pažinimą,
įtvirtinant verifikacijos gebėjimus ir struktūruojant pasaulio vaizdą į artikuliuotą filosofinį naratyvą, kuris
nėra agnostiškas mokslo pasiekimų atžvilgiu, bet siekia
juos susieti su dabarties žmogaus pasauliu.
8. Robotizacija ir dirbtinis intelektas. Šios srities pažangos rezultatas yra tikėtinas nišų, kurios buvo žmogaus prerogatyva, užėmimas – pirmiausia tai susiję su
darbu, ekonomine ir intelektine veikla. Kartu su tomis
funkcijomis, kurias robotai ir dirbtinis intelektas atlieka geriau už žmogų, šis deleguoja ir tam tikrą dalį savo
„suverenumo“ – unikalios ir nepakeičiamos vietos visuomenės sąrangoje.
Konkretizuojant, kas bus, kai dėl procesų automatizacijos daugybei žmonių nebeliks ką dirbti? Kaip tuomet
jie įprasmins savo gyvenimą ir pagrįs socialinį statusą?
Kaip tai paveiks politinę sistemą: ar daugybę robotų
kontroliuojantys gamybos savininkai neįgis didesnių
politinių teisių, negu jokios „produktyvios“ funkcijos
ekonomikoje neatliekantys eiliniai valstybės išlaikomi
asmenys?
Akivaizdu, kad būtina permąstyti, naujai pagrįsti visuomeninės ir politinės sąrangos legitimumo pagrindą.
Ar prigimtinis nelygstamas žmogaus orumas pajėgs
būti pakankamai „stipri“ vertybinė kategorija naujajai
politinei sąrangai, kai jau dabar pradeda kilti abejonių
dėl asmens unikalumo? Iš vienos pusės, „spaudimas“
čia kyla iš nekritiško technologinio optimizmo pretenzijų prilyginti dirbtinį intelektą intelektui kaip tokiam,
atsiejant jį nuo filosofinio klausimo apie sąmonę. O be
filosofinio mąstymo sunku matyti distinkcijas: kad dirbtinis intelektas yra tik žmogaus mąstymo procesų imitacija, kad tai nėra dirbtinė sąmonė.
Iš kitos pusės, iškyla labai reali galimybė, aptarta
penktajame Kortų namelio sezone: ar visą žmogaus
smegenų informaciją perrašius į dirbtinę laikmeną tai
reikš žmogaus tapatybės perkėlimą? Kas mums gali
autoritetingai pasakyti, kad tai nėra tas pats žmogus? Humanitariniams mokslams iškyla tikrąja žodžio
prasme humanistinis iššūkis – permąstyti žmogaus
9
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sampratą, konceptualiai pagrįsti žmogaus tapatybę ir
vertybiškai pagrįsti žmogaus pasaulio sąrangą. Tik humanitarika pajėgi mus apsaugoti nuo didžiulės socio
psichologinės krizės, gresiančios dėl šių technologijų raidos aspektų.
Kitas svarbus iššūkis susijęs su bruožu, kuris klasikiniame mąstyme konstituoja žmogiškumą – žmogaus
laisve. Informacinių technologijų pažanga kuria iki šiol
neįsivaizduotas galimybes nuspėti ir įtakoti žmogaus
elgesį tokiu mastu, kad tai įvardijama ir kaip gili etinė
problema, ir kaip rimta grėsmė laisvu apsisprendimu
grįstai demokratinei santvarkai9.
Technologijos, sekančios žmogaus paliekamą „skait
meninį pėdsaką“, prognozuojančios ir veikiančios jo elgesį, mažina laisvės ir galimybių erdvę, taip pat didina
atotrūkį nuo tikrovės. Ypač problemiška tai politinėje
plotmėje, mat dėl tokios technologizacijos tampa paprasta rinkėjams pateikti kruopščiai sufabrikuotą tik
rovės paveikslą, suformuotą pagal jų lūkesčius ir poreikius, o demokratinį politinį procesą – viešą diskusiją dėl
idėjų ir vertybių – pakeisti „prekyba“ prefabrikuotais
individualizuotais ateities vaizdiniais, kurie mažai teturi bendro su realiais politiniais juos „parduodančių“
siekiais. Tampa itin lengva kiekvienam žmogui kalbėti
tai, ką jis tikisi išgirsti, ir programuoti jo atsaką, o išrinkus daryti visai ką kita.
Esminiai demokratijos postulatai yra individualumas, laisvė, nenuspėjamas sprendimas. Čia humanitarams kyla svarbus uždavinys – pradėti antropologinius, filosofinius, kultūrinius debatus dėl šių postulatų
apsaugos technologijų plėtros akivaizdoje.

Kultūrinė raida ir jos padariniai
9. Informaciniai karai. Visiems gerai žinoma hibridinio karo Ukrainoje istorija. Noriu pabrėžti, kad šiam
karui pirmiausia buvo pasirengta propagandinėmis
priemonėmis, kad ir kruopščiu Novorosijos tapatybės
kūrimu. Kitas propagandinės „kovos dėl istorijos“ ir tapatybės pavyzdys – baltarusiškas litvinizmas, pretenduojantis „nusisavinti“ LDK naratyvą. Trečias pavyzdys, kaip istorinis naratyvas gali tapti politinių žaidimų
įrankiu – liūdnos šlovės Rūtos Vanagaitės atvejis.
Šie pavyzdžiai ženklina, kad istorinės legitimacijos
negalima atiduoti į politinių technologų rankas. Tai
neišvengiamai vestų į gryną konstruktyvizmą ir tiesos
klausimo išstūmimą: nesvarbu, kas buvo, svarbu, ką
galima su tuo padaryti. Vieninteliu ginklu prieš manipuliacijas čia lieka aktyvūs humanitariniai mokslai.
Istorikų, literatų ar kitų tyrėjų žvilgsnis suteikia objektyvumo; nors humanitarai retai pajėgūs atrasti nenuginčijamą tiesą, tačiau nuo to jos imperatyvumas nemažėja. Suvokiant apribojimus, kuriuos humanitarinių
mokslų prigimtis uždeda tiesos reikalavimams – sub
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jektyvumą, negalutinumą, sunkiai formalizuojamą ir
kvantifikuojamą tiesos pobūdį – yra ypač svarbu kurti
konceptualius rėmus tokios tiesos paieškoms.
10. Fake news. Specializuotas mąstymas be apjungiančio naratyvo kuria erdvę fragmentiškiems pasaulėvaizdžiams ir reliatyvizmui („kiekvienam savo tiesa“).
Iš šio tiesus kelias veda į fake news. Prie šio proceso
paradoksaliai prisideda ir tolerancijos patiems neįtikėčiausiems dalykams kultas. Tik tokia tolerancija netoleruoja, kad ją kas nors įskaudintų, ir taip veda į politinį
korektiškumą bei vienminčių burbulus. Netoleruojami
ir kiti, seniau toleruoti dalykai (pavyzdžiui, religinė pasaulėžiūra).
Ši dialektika keičia privačios erdvės ribas: jeigu teiginys „kursto neapykantą“, tai, nors ir būtų pasakyta
privačiai, ištraukiama į viešumos teismą. Matome labai stiprų privatumo erdvės susitraukimą, kai viešoji
erdvė asmenį užgožia: nebelieka jokių privačių dalykų
ir jų kontrolės. Tai, kas būdavo privatu, tampa viešo
sprendimo ir svarstymo dalyku. Keičiasi asmenybiškumo samprata, visas žmogaus antropologinis paveikslas.
Tad reikia naujai nustatyti viešumo ir privatumo ribas,
vertybių lygiu apginti teisę į privatumą.
Humanitarinės, ypač istorijos ir komunikacijų studijos šiuolaikinėje visuomenėje atlieka kritinį vaidmenį.
Fake news su šimtais internetinių tinklapių, skleidžiančių propagandą, užmaskuotą kaip objektyvūs pranešimai ir reportažai, daro šį vaidmenį dar neatidėliotinesniu. Į pirmą planą iškyla kritinio mąstymo ugdymo ir
kritinio dialogo vardan objektyvios tiesos poreikis.
Tai drauge ir misija, ir iššūkis humanitariniams
mokslams – nepaleisti tiesos imperatyvo. Pripažįstant,
kad humanitarikoje visada egzistuoja ir vertybinis aspektas, jis privalo būti palenktas tiesai. Tyrimuose reikia ne „siekti mobilizuoti darbo žmones klasių kovai“ ar
„kurti tautinę istoriją“, o domėtis tiesa. Humanitariniai
mokslai savaime vertingi būtent savo tiesos paieškomis,
ir tik paskui gali būti traktuojami kaip įrankis. Neretai
humanitarinių mokslų pažangą mėginama pamatuoti
pagal gamtamokslinius ar technologinius kriterijus. Tačiau jie gali pretenduoti atlikti savo unikalų vaidmenį
tik tada, jei jie patys sau yra tiesos arbitrai.
11. Demokratijos krizė. Dabartinis Vakarų pasaulis
išgyvena dvejopą, vidinę ir išorinę demokratijos krizę,
kuri ateityje, tikėtina, tik gilės.
Vidinė demokratijos krizė sietina su racionalaus laisvo pasirinkimo prielaidų žlugimu, su bendruomeniškumo ir moralinio sutarimo visuomenėje erozija, su
tradicinių suvokimo struktūrų suirimu ir bendro informacinio vaizdo subyrėjimu.
Išoriškai demokratija nusilpusi. Demokratinis pasaulėvaizdis nebebando įpavidalinti pasaulio, jis save suvokia tik kaip vieną tarp alternatyvų. Ronaldo Reagano
ir Jono Pauliaus II demokratinė vizija aprėpė moralę
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ir žmogaus paskirtį visuomenėje, ir jų sąsają su demokratine santvarka. Ta vizija yra seniai subyrėjusi, mes
Vakaruose už ją nebesiginčijame. Mes praradome kadaise, Šaltojo karo metu ir išsyk po jo, turėtą dialektinį
pranašumą ir nebebandome jo atgauti.
Tačiau „naujieji despotizmai“, pagrindinis išorinio
iššūkio demokratijai šaltinis, į ideologines diskusijas
nežiūri taip sangviniškai. Jie mato Vakarų demokratiją kaip negebančią suformuluoti tinkamus sprendimus
dabarties iššūkiams. China People’s Daily kasdien rašo
argumentuodamas, kodėl kiniška sistema yra pranašesnė už Vakarų demokratiją, nes ji išsprendė esmines
demokratijos įtampas. Tą patį daro ir Putinas, mažesniu mastu – Lukašenka.
Šiuose debatuose dėl politinės santvarkos demokratija iškilmingai tyli. Ta tyla kyla iš multikultūralizmo
padiktuotos imperialistinės kultūrinės ekspansijos baimės. Netgi pačiuose Vakaruose demokratija imta vertinti kaip viena galimų alternatyvų, o ne kaip vertybė.
Nekalbama apie tai, kad demokratija įtvirtina tam tik
rą žmogaus modelį, kurį laikome universaliai vertingu – laisvo žmogaus modelį.
Ir žvelgiant į demokratijos diskursą Lietuvoje matyti
anaiptol ne pastangos permąstyti demokratiją santykyje su naujais žmogaus gyvenimo matmenimis ir nauja
pasaulio būkle, – ryškesnis polinkis išeiti anapus demokratijos. Labai daug intelektualų, prisiimančių griaunamąją poziciją. Radikaliuose politiniuose svarstymuose
kalbama apie tai, kad žmogų atitinka tik tokia politinė
tvarka, kuri nuolat kinta ir yra dinamiška. Ieškoma modelių, kurie galėtų demokratiją visiškai pakeisti.
Dar viena kritikos demokratijai ašis – jos negebėjimas greitai bei veiksmingai atsakyti į laiko iššūkius ir
greitai besikeičiančias pasaulio sąlygas. Technologijų
raidos akivaizdoje demokratija labai nerangi, ji susijusi su daugybe „dalininkų“, stakeholders, kurie tiesiog
pasako: „O aš nenoriu!“ Iš čia kyla dalis jos silpnumo.
Kartais net atrodo, kad su reformomis ir technologijomis susijusius iššūkius daug lengviau įveikti diktatūros, o ne demokratijos sąlygomis. Tačiau tai tik nurodo į svarbų demokratijos aspektą: ji gali laikytis tada,
kai yra kritinė masė žmonių, jaučiančių atsakomybę
už valstybę. Autoritarinėje valstybėje užtenka nedaug
tokių žmonių galios pozicijose. Demokratijai reikia racionalių, laisvų, atsakingų žmonių kritinės masės. Jeigu jos nėra, demokratija ima strigti. Todėl asmenybės
ugdymas yra esminė demokratijos sėkmės ir išlikimo
sąlyga. Tas dažnai užmirštama, todėl toks ir svarbus
humanitarinis, moralaus ir racionalaus, atsakingo už
savo aplinką ir už savo gyvenimą žmogaus ugdymas.
Čia reikalinga moralė, kuri pripažįsta ir autoritetus,
irbendrąjį gėrį.
Humanitarų misija – iš naujo pozityviai permąstyti
demokratiją, vertybines jos prielaidas, orientuojantis į
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tų vertybių, kurios būtinos demokratijai gyvuoti, stiprinimą. Humanitariniai mokslai Vakaruose tradiciškai
pateikiami kaip disciplinos, stiprinančios viešąją politinę ir moralinę erdvę, skatinančios kurtis ir palaikančios
pilietinę visuomenę, diegiančios kritinio mąstymo įgūdžius. Lietuvoje šiuos gebėjimus reikia kryptingai ugdyti, papildant dar vienu svarbiu matmeniu – permąstyti
krizę patiriančios demokratijos modelį.
12. Civilizacinių raidos standartų krizė. Kas yra visuomenės pažangos vertinimo kriterijus? BVP per capita, laimės indeksas, Gini koeficientas? Ar turime
visuomenės pažangos vertinimo kriterijų, kuriame humanitariniai mokslai gali konfigūruotis ir save atpažinti? Tradiciškai toks kriterijus būdavo civilizacijos
pažanga kaip savaiminė vertybė. Antrojo pasaulinio
karo metais Winstonas Churchillis vis kartodavo: „Mes
kovojame už civilizaciją“. Ne už Britų Imperiją, ne už
taiką pasaulyje, ne už tarptautinę teisę – bet už civilizaciją. Nors šiai retorikai galime taikyti visokias įtarumo
hermeneutikas, vis dėlto tai yra rėmas, kuris apibrėždavo politinę sistemą ir pagrįsdavo jos funkcionavimą.
Dabar gi nebėra vertės mato, kuris nebūtų redukuojamas į ekonominius motyvus, politinę pragmatiką arba
abstrakčią pažangą.
Tenka konstatuoti išnykimą visuminio modelio, kuris
aprėptų kitus visuomenės raidos aspektus ir būtų jų
vertės matas. Esami pažangos vertinimo modeliai yra
ne tik vienpusiški, bet ir nesieja savo vertybių skalės
su kritiškai apmąstyta žmogaus samprata. Normatyvi „civilizacijos“ sąvoka ne tik inkorporavo kitus raidos
aspektus (civilizacijos pažanga negali vykti be ekonomikos ir technologijų pažangos, tačiau nėra į jas redukuojama), bet ir suteikė kriterijų, pagal kurį vertinti
visuomenės ir žmogaus raidą. Ji rėmėsi antropologine
vizija, kuri dabar patiria krizę, galbūt yra atitrūkusi
nuo šiandienos visuomenės tikrovės, tačiau dėl to nėra
praradusi savo principinio aktualumo.
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Šiandien humanitarai turi apmąstyti visuomenės raidos vertės modelį taip, kad jis būtų vėl sugrąžintas prie
vertybinės žmogaus ir žmogiškumo vizijos, į ją atsiremtų ir iš jos semtųsi normatyvinių kriterijų. Tai reiškia
sukurti naują humanizmą – naują modelį sudėtingo
šiuolaikinio pasaulio vertinimui per žmogiškumo sampratos prizmę. Be abejo, humanitariniai mokslai nėra
pajėgūs to padaryti vieni, tačiau tik jie gali tam modeliui suteikti vieningą universalų pavidalą, sujungdami
skirtingų disciplinų įžvalgas į architektoninę visumą.

Vietoje išvadų
Mano tikslas buvo pažvelgti į tuos iššūkius dabarties visuomenei, kuriuos jau šiandien galima įžvelgti
horizonte, ir įvertinti, ar humanitariniai mokslai gali
prasmingai įsijungti į jų sprendimą. Tikslas buvo konceptualiai parodyti, kad ir Lietuvai svarbiais iššūkiais
humanitariniai mokslai „turi ką pasakyti“, kad jie pajėgūs įsijungti į receptų paieškas.
Kad ir punktyriškai aptarti, dvylika esminių iššūkių,
man regis, išryškino neapčiuoptą humanitarinių mokslų vaisingumo potencialą. Pasiūlytas įžvalgas galima
susisteminti taip: naujos etinės paradigmos poreikis;
nauja istorinės pozicijos ir santykių su technologijomis
paradigma, kuri pakeistų nereflektuoto progreso paradigmą; antropologinė savigyna; nauja tautinės valstybės įprasminimo pastanga; demokratijos programa;
galiausiai, naujo humanizmo XXI amžiui vizija.
Skamba gal kiek lozungiškai, tačiau humanitariniai
mokslai turi suprasti savo atsakomybę visuomenei, kuriai stinga resursų reflektuoti, įprasminti ir pasitikti
pamatinius iššūkius. Kartu, užsiimdami tais iššūkiais,
Kartu, užsiimdami tais iššūkiais, humanitariniai mokslai susikuria ir atranda sau naują įsiprasminimo, santykio su visuomene nišą.
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Lietuvai 100 metų

KAIP JAV KEITĖ EUROPOS IR LIETUVOS
LIKIMĄ
Woodrow Wilsono politikos reikšmė ir kritika

Laurynas Keturakis

Woodrow Wilsonas (1856–1924) yra vienas labiausiai
XX amžiaus raidą lėmusių ir prieštaringiausiai vertinamų moderniųjų laikų JAV prezidentų. Dabartinio JAV
piliečio akimis dvidešimt aštuntas Amerikos prezidentas, valdęs 1913–1921 m. ir įtraukęs valstybę į Pirmąjį
pasaulinį karą, buvo tikras prieštaravimų rinkinys: jis
tapo pirmuoju pietinių valstijų atstovu, kuris po Pilietinio karo įsikraustė į Baltuosius rūmus, garsėjo atvirai
rasistinėmis pažiūromis, bet taip pat priklausė aršiai
progresyviajai demokratų pusei. 1916 m. prezidento
rinkimuose Wilsonas dalyvavo su šūkiu „Jis neįtraukė
mūsų į karą“ (angl. „He kept us out of war“), o 1917 m.
balandžio 2 d. per neeilinę jungtinę Senato ir Atstovų
rūmų sesiją jis kvietė Kongresą paskelbti karą Vokietijai.
Dėl to Wilsonas yra skirtingai vertinamas tiek liberalesnės JAV visuomenės dalies, kuri jo progresyviąją
politiką sunkiai suderina su rasistinėmis pažiūromis,
tiek konservatyvesnės, kurioje skirtis matoma tarp vilsonizmo inspiruotų (vadinamųjų „neokonservatyvių“)
ir jam skeptiškesnių jėgų. Už JAV ribų, ypač Europoje,
taip pat gausu įvairių Wilsono vertinimų, bet galima
pastebėti, kad kraštuose į Rytus nuo Berlyno – įskaitant Lietuvą – jis yra vertinamas kur kas pozityviau.
Prahoje stovi jo statula, Čekijoje ir Lenkijoje jo vardu
vadinamos aikštės (pavyzdžiui, Poznanėje). Šį Vidurio
Rytų Europos palankumą Wilsonui iš pirmo žvilgsnio
lengva paaiškinti – neretai teigiama, kad būtent jo vizijos ir politinio spaudimo dėka nemaža dalis šių valstybių, taip pat ir Lietuva, galėjo susikurti. Jo pateikta
bekompromisės moralinės užsienio politikos vizija stip
riai įsitvirtino JAV tradicijoje, o tokią politiką daugelis
lietuvių, lenkų ir kitų šio regiono europiečių pripažįsta
kaip pavyzdinę.
Bet minint atkurtos Lietuvos šimtmetį prasminga
klausti, ar toks Wilsono vertinimas yra pagrįstas? Ar istorinė Wilsono ir vilsonizmo analizė pateisina mūsų
supratimą? Didžiausia radikalios idėjinės užsienio (ir
vidaus) politikos problema – nenumatytos pasekmės.
Jos atsiranda, kai politika formuojama remiantis ne
kruopščia visuomenės istorinio ir kultūrinio konteks-
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to analize, bet norimu būsimo pasaulio įsivaizdavimu.
Tada nepaisoma vizijai prieštaraujančių aplinkybių,
kurios vėliau įvairiais pavidalais gali tą viziją sugriauti. Wilsono atsinešta ir įtvirtinta Europos santvarkos
vizija buvo grįsta radikalia ir tuo metu Europos šalims
svetima ideologija, kuri kūrė pokario santvarką kitoniškais principais ir taip atvėrė skylę XX a. totalitarinėms
jėgoms įsiviešpatauti regione.

IDEOLOGINĖS KARO TIKSLŲ IŠTAKOS
Diskusija dėl Amerikos įsitraukimo į Europos karą
1914–1918 m. sena ir sudėtinga. Nuo pat Nepriklausomybės karo laikų amerikiečiai vengė įsitraukti į Senojo
pasaulio reikalus – dar George‘as Washingtonas perspėjo, kad JAV turėtų vengti susisaistyti su Europos šalimis. Pagrindinė priežastis, kodėl Amerika atsitraukė
nuo Europos iki 1914 m., buvo baimė prarasti suverenitetą sudarius sąjungą su kuria nors iš valstybių. Taip
pat baimintasi prarasti teritorinį vientisumą – ilgą laiką JAV buvo vienintelė nepriklausoma valstybė Vakarų
pusrutulyje, supama Didžiosios Britanijos konsoliduojamų teritorijų Kanadoje ir Ispanijos kolonijų Floridoje
bei Meksikoje. Šiuos geopolitinius veiksnius stiprino ir
moralinės nuostatos. Įkurta ir puoselėta daugiausia iš
Europos pabėgusių religingų protestantų, JAV norėjo
būti kitokia nei senoji Europa, kurią imigrantai paliko.
JAV turėjo tapti „švytinčiu miestu ant kalvos“, Apšvietos idėjų įsikūnijimu, aukštesne pavyzdine valstybe,
kuri neįsitraukia į „purvinas“ Europos interesų varžybas. Ši „Amerikos išskirtinumo“ nuostata visuomet
buvo viena svarbiausių JAV tapatybės dalių.
Dažnai teigiama, kad Wilsonas buvo pirmasis JAV
prezidentas, kuris pažadino šalį iš izoliacionistinio miego, tačiau tai nėra tiesa. Jo pirmtakas Theodore‘as Roo
seveltas tai padarė anksčiau. Dar 1902 m. jis kalbėjo
Kongresui, kad „sudėtingėjantys tarptautiniai politiniai ir ekonominiai santykiai reikalauja aktyvesnio civilizuotų šalių vaidmens šiuos santykius prižiūrėti“.
Žinoma Roosevelto frazė „Kalbėk švelniai, bet nešio-
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kis didelę lazdą“ iš esmės apibrėžė jo „raumeningos
diplomatijos“ politiką. Remdamasis Monroe doktrina1,
Rooseveltas iš pradžių įtvirtino JAV įtaką Centrinėje
Amerikoje, o vėliau žengė už Vakarų pusrutulio ribų.
Laikydamas Vokietiją pagrindine grėsme, jis norėjo susieti JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos interesus
(tai vėliau tapo Antante). 1914 m. rudenį Rooseveltas
siekė įtraukti JAV į karą, nors tuo metu jau nebuvo
prezidentas. Iš esmės jis suprato, kad JAV saugumas
tiesiogiai priklauso nuo situacijos pasaulyje, todėl joms
būtina dalyvauti formuojant šią situaciją. Tačiau Rooseveltas nemokėjo suprasti visuomenės nuotaikų ir jos
sutelkti tarptautinei politikai – jis rėmėsi senosios Europos politikos principais, grįstais nacionaliniu interesu, o tai buvo svetima JAV visuomenei.
Tuo tarpu Wilsonas suprato, kas veikia visuomenę.
Vilsonizmas rėmėsi XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje.
iškilusiu progresyviosios dvasininkijos judėjimu JAV.
Istorikas Richardas Gamble‘as knygoje The War for
Righteousness rašo, kad 1914–1918 m. įvykiai progresyviajai dvasininkijai tapo galimybe įgyvendinti jų teologinius principus2. Judėjimas, nors gana radikalus,
darė didelę įtaką tuometinei JAV visuomenei ir Wilsonui: dvasininkų turai po valstijas sulaukdavo didelio
žiniasklaidos dėmesio, jų pamokslai būdavo publikuojami garsiausių laikraščių puslapiuose, judėjimo atstovai susitikdavo su Wilsonu. Anot šio judėjimo atstovų,
Pirmasis pasaulinis karas buvo ne vien susidūrimas
tarp Europos imperijų interesų, bet ir senojo pasaulio,
paremto „tradicija ir reakcionizmu“, triukšminga griūtis, kuri turėjo iškelti naująjį pasaulį, paremtą „reforma
ir liberalizmu“3. Šio savotiško religinio apokaliptinio
Didžiojo karo vaizdinio šerdyje buvo JAV ir Centrinių
valstybių sąjungos (Vokietijos, Austrijos-Vengrijos ir
Osmanų imperijos) priešprieša. Vokietija buvo hunas,
Antikristas, užėmęs Naująjį Izraelį, barbarybę pavertęs
mokslu, savo „ugningomis kanopomis trypiantis Dievo
sodą“4. Tuo tarpu JAV atliko Kristaus, mesijo, pasiaukojusio už kitų nuodėmes, vaidmenį. Iki tol puoselėta
Amerikos išskirtinumo nuostata turėjo būti pritaikyta
XX amžiui. „Spindinčio miesto ant kalvos“ paradigmos
paaiškinti JAV vaidmenį pasaulyje nebeužteko: Amerika nebenorėjo būti tik pavyzdžiu kitoms tautoms – ji
norėjo įžengti į tarptautinę areną ir nuvesti kitas šalis
į naują teisingą pasaulį.
Šios ideologinės nuostatos formavo Wilsono užsienio
politiką, o vėliau – karo tikslus. Wilsono mesianizmas

išryškėjo dar 1914 m. per Vėliavos dieną, kai prezidentas kalbėjo, kad JAV vėliava simbolizuoja „vienos tautos teisę tarnauti kitoms pasaulio tautoms“5. Iš Wilsono
karo kalbų taip pat akivaizdu, kad progresyviosios dvasininkijos judėjimas darė nemažą įtaką jo pasaulėžiūrai. Pavyzdžiui, prezidentas kalbėjo Kongresui, kad Vokietija, atsitraukusi nuo teisės ir žmoniškumo, kariauja
prieš pačią žmoniją. Anot jo, įstodama į karą, JAV turėjo laisvų šalių moralinius principus priešpastatyti
autokratiniam savanaudiškumui. Šis karas – tai karas
už pačią laisvę visoje Europoje ir pasaulyje, o JAV buvo
priversta į jį įsitraukti vardan laisvės ir lygybės.

1
Prezidento Jameso Monroe (1758–1831) paskelbta politika, kuri apibrėžė JAV įtaką Vakarų pusrutulyje.
2
Richard M. Gamble, The War for Righteousness: Progressive Christianity, the Great War, and the Rise of the Messianic Nation, Wilmington: ISI Books, 2003, p. 3.
3
Ibid.
4
Iš Plimuto bažnyčios pastoriaus Newello D. Hilliso kalbos, publi-

kuotos laikraštyje; žr. „Dr. Hillis Attacks Britain’s Enemies“, in: The New
York Times, 1917-09-24, p. 13.
5
Richard M. Gamble, op. cit., p. 87.
6
Ibid., p. 157.
7
Peter Paret, Gordon A. Craig, Felix Gilbert, Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton University Press,
1986, p. 510–511.
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KARAS IR KOMPROMISAI
Čia ir atsiveria didžioji vilsonizmo problema. Kaip
rašė istorikas Herbertas Butterfieldas, kai karas ir užsienio politika formuojami pagal abstrakčius idealus ir
moralines kategorijas, kompromisui vietos nebelieka.
Nacionalinis interesas yra lankstus ir tiesiogiai priklauso nuo aplinkos sąlygų, jis yra formuluojamas ir
per derybas, ir per konfrontaciją su oponentu. O kai
karas ir užsienio politika yra transcendentalizuojami,
kai tampa priemone kovoti už naują pasaulį, tuomet bet
koks nesutarimas yra erezija, o kompromisas – moralinė išdavystė6. Anot Butterfieldo, modernųjį karą tokiu
pražūtingu pavertė ne tiek technologijos ar ginkluotė,
kiek požiūris į karą, jo tikslus ir priešą.
Šiuo atžvilgiu JAV 1917 m. buvo panaši į Europos
valstybes 1914 m. Pastarųjų nacionalinių interesų formuluojami karo tikslai buvo pakankamai platūs. Rusija
siekė, kad įskelta kibirkštis Balkanuose nebūtų lokalizuota ir išplistų į plataus fronto karą prieš Vokietiją ir
Austriją-Vengriją. Vokietijos Schlieffeno planas rėmėsi
masišku kariuomenės judėjimu iš vieno fronto į kitą – iš
pradžių įveikiant Prancūziją, vėliau persimetant į Rytų
frontą Rusijoje. Kaip rašo istorikas Michaelas Howardas, prieš karą Europoje susiformavo „puolimo kultas“,
t. y. vyravo įsitikinimas, kad naujojo tipo ginkluotę, kuri
suteikė besiginančiai pusei pranašumą, gali atsverti
iniciatyva, kruopštus pasiruošimas ir kone fanatiška
drąsa7. Neatsitiktinai Pirmasis pasaulinis karas prasidėjo drąsiais puolimo veiksmais.
Skirtumas tas, kad trečius metus industrinio karo
tragediją išgyvenę europiečiai jau buvo linkę tartis dėl
kompromisinių karo pabaigos variantų. Carinės valdžios žlugimas Rusijoje 1917 m. vasarį pastūmėjo Di-
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džiąją Britaniją ir Prancūziją būti palankesnėms taikos
Georges‘as Clemenceau savo nepasitenkinimą išdavė
pasiūlymams iš Centrinių valstybių sąjungos. Austriišraiškinga replika, kad „net Dievui užteko dešimties
jos-Vengrijos imperatorius Karolis I mėgino ta situacija
įsakymų“), nors karo metais ir po to jie savo nepasitenpasinaudoti ir ištraukti šalį iš karo, susiderėjus su Ankinimo amerikiečių idealizmu nereiškė ir nekonfrontatante anksčiau. Derybos žlugo, o kai amerikiečiai įstojo
vo su svarbiausiu sąjungininku.
į karą, situacija drastiškai pasikeitė.
1918 m. sausį JAV prezidentas Wilsonas paskelbė
NAUJOSIOS SANTVARKOS PASEKMĖS
savo žymiuosius Keturiolikos punktų principus – sąlygas taikos deryboms. Jis suprato, kad karo pabaigoNeretai istorikai Antrąjį pasaulinį karą įvardija kaip
je JAV galės diktuoti sąlygas net ir savo sąjungininPirmojo pasaulinio karo neišspręstų padarinių rezultakams. Todėl kaip JAV progresyviųjų dvasininkų karta
tą. Kai kurie teigia, kad abu karai buvo to paties Antrojo
pasinaudojo Pirmuoju pasauliniu
Trisdešimtmečio karo intensyveskaru jų ideologinėms nuostatoms
ni epizodai su trumpu paliaubų
propaguoti, taip Wilsonas karo
periodu tarp jų. Viena aišku: Pirpabaigoje pasinaudojo JAV ekomojo pasaulinio karo pabaigos ponominiu pranašumu savo pasaulitiniai sprendimai turėjo didžiulę
lėžiūrai paskleisti Europoje. Jo
įtaką tolesnei XX amžiaus EuroKeturiolika punktų pristatė visai
pos istorijai. Neabejotina, kad
kitokią pasaulio santvarkos viziją
prezidento Woodrow Wilsono ponei daug metų egzistavo Europoje.
litikos Europoje pasekmės LietuWilsonas kaip vieną pagrindinių
vai buvo gerokai platesnės, nei iki
karo priežasčių įvardijo „galios
šiol yra įvardyta.
politiką“, kuri, anot jo, paskatiJAV įsitraukimas į Pirmąjį pano ne ką kita, kaip slaptų karinių
saulinį karą ir Wilsono tautų apaljansų formavimąsi ir tarptautisisprendimo teisė buvo reikšmingi
nės tvarkos nestabilumą. Atvira
veiksniai atkuriant Lietuvos valstarptautinė bendruomenė buvo
tybę. JAV karinis įsitraukimas
Wilsono siūlomas atsakymas į šią
reiškė, kad Vokietijai, kuri po Ruproblemą. Ji kovą už šią idėją tęsė
sijos bolševikų perversmo karą
ir po karo. Kalbėdamas konferenbuvo beveik laimėjusi, padėtis
cijos dalyviams 1919 m. sausį, jis
tapo kur kas sunkesnė. Be tiesioteigė, kad JAV kariai atėjo į Pranginio karinio spaudimo Vokietijai
Woodrow Wilsonas. 1919. Iš https://
cūziją kaip „kryžininkai, laimėti
taip pat buvo ir politinis: atviras
en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
ne tik karą, bet ir siekti aukštesapsisprendimo teisės palaikymas
niojo tikslo“8. Nors Wilsonas bijojo bolševikų iškilimo
sukūrė precedentą Lietuvos valstybei atsikurti.
Vokietijoje, todėl nebuvo nusiteikęs jos taip bausti, kaip
Tačiau tos pačios Wilsono politikos nenumatytos paseto norėjo sąjungininkai, bet jo nepasitikėjimas „galimu
kmės turėjo stiprų destruktyvų poveikį Vidurio Rytų Euvokiečių militarizmu“ sulaikė jį nuo didesnio įsikišimo.
ropos regionui. Wilsono iniciatyva griuvo Austrijos-VenTačiau turbūt labiausiai Europą keitė kitas Wilsono
grijos imperija, jungusi žemes į Rytus ir Pietryčius nuo
pateiktų Keturiolikos punktų principas – tautų apsisVokietijos. Austrijos-Vengrijos imperija, kuri savo gyvaprendimo teisė. JAV prezidentas, būdamas progresyviu
vimo pabaigoje buvo turbūt dabartinę Europos Sąjungą
demokratu, atvirai baisėjosi hierarchinėmis ir tradiciprimenanti tautų konfederacija, nebuvo stipri valstybė,
nėmis santvarkomis, grįstomis europiečių galios politibet šiame regione atliko svarbią vienijimo funkciją. Jai
ka ir įtakos sferomis. Šiuos dalykus jis įvardijo kaip sisgriuvus, regione susiformavo galios vakuumas, kurio
temines Europos karų priežastis, todėl naujoji pokario
nė viena iš naujai atsikūrusių ar susikūrusių valstybių
tvarka turėjo juos išnaikinti. Vietoj to turėjo įsivyrauti
negalėjo užpildyti dėl įvairių tarpusavio konfliktų. Žydemokratinės šalys, suformuotos iš buvusių imperijų
miausias bandymas vėl suvienyti šias žemes – Józefo
tautų. JAV sąjungininkai Europoje, žinoma, šios minPiłsudskio Tarpjūrio projektas – žlugo dar 1920 m. dėl
ties nepripažino (Prancūzijos ministras pirmininkas
Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Čekoslovakijos, Vengrijos
ir kitų konglomeratą sudaryti turėjusių valstybių tar8
Wilsono kalba Sąjungininkų konferencijos taikos deryboms plenapusavio pykčių. Pagaliau būtent šis regionas ir tapo pirrinėje sesijoje, iš: Woodrow Wilson, The Papers of Woodrow Wilson,
muoju, pasmerktu dviejų totalitarinių režimų tironijai
t. 54, Princeton University Press, 1966, p. 268.
prasidedant Antrajam pasauliniam karui.
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Žydiškieji svarstymai

Moralės objektyvumas
reliatyvistiniame pasaulyje?
Thomaso Nagelio ir Ronaldo Dworkino filosofinė ištikimybė tikrovės įvairovei

Aistė Noreikaitė

Staiga iš ligoninės durų iššoko velnias. Faktas. Tikras
velnias, nors visiškai į modernišką žmogų panašus, su
balta prijuoste per visą pilvą. Pamatęs šliaužiančius
numirėlius, pragariškai, kaip vieni velniai temoka,
nusikeikė. Pagaudamas už kojų, veikiai jisai sutampė
nepaklusnius numirėlius atgal į krūvą. Atitempė, eilėsna suguldė, batu šonkaulius ir pakaušius aptvarkė,
numerius ant pilvų patikrino. Patenkintas savo darbu,
pažvelgė į juos. Tikrai, darbo vaisiai puikūs buvo. Nė
vienas numirėlis daugiau nebejudėjo, nebemirksėjo,
nebežiopčiojo.
Balys Sruoga, Dievų miškas

Būtų sudėtinga suabejoti tuo, kad Holokaustas yra blogis. Net jei šią akimirką suprastumėte, jog gyvenate nacionalsocialistinėje Vokietijoje ar kad ji laimėjo Antrąjį
pasaulinį karą, o kiekvienas sutiktas žmogus žodžiu,
veiksmu ir įstatymu jums mėgintų įrodyti priešingai,
Holokaustas nuo to netaptų nė kiek geresnis. Galima
net įsivaizduoti, kad minėti įtikinėtojai palaužė jūsų
valią. Visi jūsų draugai bei artimieji galvoja, kad jūsų
valstybė turėjo teisę atlikti tai, ką atliko, kad masiniame ir sistemingame žydų tautos naikinime iš tiesų nebuvo ir nėra nieko blogo, ir jūs, paveiktas nuolatinių
jų argumentų, iškankintas bei pasimetęs, ėmėte abejoti savimi, o gal net buvote priverstas pripažinti, kad
įtikinėtojai teisūs. Gal tikrai teisūs? Tačiau ar iš šono
pažvelgę į šią situaciją ir save nesakytumėt, kad siaubingai suklydote? Net jei visas pasaulis išsikraustė iš
proto, juk, objektyviai žiūrint, Holokaustas negali būti
niekas kitas, kaip tik blogis?
Tai radikalus pavyzdys, tačiau panašių būtų galima
rasti žymiai daugiau ir artimesnių mūsų kasdieniams
gyvenimams. Ir negatyvių, kai neabejojame konkretaus
veiksmo ar sprendimo blogumu, ir pozityvių, kai nepajėgtume paneigti kilnumo. Galų gale tokių, kai, galbūt
net nežinodami atsakymo, koks veiksmo pasirinkimas
būtų geras, o koks blogas, neabejotinai jaučiame šio
sprendimo svorį – galimybę lemtingai suklysti arba pasirinkti teisingai. Visa tai – gana dažnos moralinės bei
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etinės intuicijos, įsitikinimai, sprendiniai ir pasirinkimai, kuriuose vienaip ar kitaip susiduriame su tuo, ką
galima vadinti moralės objektyvumu. Ar bent jau taip
sakytų du žydų kilmės Amerikos filosofai – Thomas Nagelis ir Ronaldas Dworkinas1.
Griežtomis linijomis apibrėžti šiųdviejų mąstytojų
santykį nėra paprasta. Dworkinas visuomet buvo žinomiausias kaip teisės filosofas, kritikavo teisinį pozityvizmą ir kūrė interpretacinę teisės teoriją. Nagelis gi
pirmiausia laikytinas etikos ir sąmonės filosofijos atstovu, jis iš neokantinės perspektyvos kritikavo redukcionistines sąmonės sampratas ir svarstė apie praktinio
racionalumo galimybę. Kita vertus, abu mąstytojai ne
tik ilgus metus buvo kolegos Niujorko universitete, bet
ir ne kartą viešai (ko gero, ir privačiai) diskutavo įvairiausiomis teisės, politikos ir moralės filosofijos temomis. Štai 1998 m. jie susitiko konferencijoje, skirtoje
Isaiah Berlino filosofinei minčiai; 2007 m., Dworkinui
gavus tarptautinę Holbergo premiją, jie abu konferencijoje kaip tik ir kėlė moralės objektyvumo klausimą.
Vientisesnę formą, įgaunančią išsamios teorijos bruožų, Dworkino etinės mintys įgavo 1996 m. straipsnyje
„Objectivity and Truth: You’d Better Believe It“ ir jo
pagrindu parengtame veikale Justice for Hedgehogs
(2011). Būtent šie tekstai leidžia brėžti aiškesnę paralelę tarp Nagelio ir Dworkino: abu juos etikoje ne tik
domina panašūs klausimai (Kokiu būdu mes mąstome
apie etinius ir moralinius klausimus? Ką šioje srityje
gali moralės filosofija? Ar įmanomas ir kaip įmanomas
moralės objektyvumas?), tačiau ir vienija pamatinės
prielaidos – visų pirma, įsitikinimas išskirtinai praktinio racionalumo galimybe.
Vis dėlto tai neleidžia tapatinti jų pozicijų. Nagelis atvirai skelbėsi priklausąs realistų stovyklai ir jau
1
Thomas Nagel (g. 1937) – JAV filosofas. Žinomiausi darbai: The
Possibility of Altruism (1970), The View from Nowhere (1986), What
does it all Mean?: A Very Short Introduction to Philosophy (1987). Ronald Dworkin (1931–2013) – JAV filosofas. Lietuviškai paskelba: Rimtas požiūris į teises (2004), Teisės imperija (2005; 1986), Principo reikalas (2006; 1985).
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2007 m. Holbergo premijos konferencijoje laikėsi griežtesnės pozicijos, pabrėždamas būtinybę rasti ne tik etinį, bet ir epistemologinį argumentą už moralės objektyvumą, jei iš tiesų norime būti juo tikri. Dworkinas,
priešingai, į moralės filosofiją įžengė su itin revoliucinga
nuostata, kad, norint iš tiesų adekvačiai mąstyti apie
moralę ir etiką, mums reikia atsiriboti nuo bet kokių
išorinių argumentų – mokslinių, metafizinių, net epistemologinių – nes šie, siekdami etiką grįsti arba kritikuoti neutraliu ir teoriniu būdu, ženklina savo ribas
peržengiančio ir moralės specifiką iškreipiančio scientizmo įtaką.
Visa tai turėdami omenyje šiame tekste svarstysime Nagelio ir Dworkino mąstymą ta pačia kryptimi.
Šiuolaikinės moralės filosofijos diskurse yra populiaru
kritikuoti moralinio mąstymo ir moralės objektyvumo
galimybę iš evoliucionizmo, psichologinio determinizmo
ar istorinio reliatyvizmo pozicijų, metaetiniame diskurse ryškios pastangos diskredituoti moralės objektyvumo
galimybę, dedamos Johno Mackie2 ar emotyvistų3, kuriems pradžią davė Alfredo J. Ayerio ir Richardo Hare’o
teorijos. Kita vertus, moralės filosofai linksta vis didesnį
prioritetą teikti ne grynai etiniams, vertybiniams, kiek
vienam žmogui rūpintiems klausimams (Kaip turėčiau
pasielgti? Ar galiu sulaužyti artimam duotą pažadą, jei
šis sulaužymas padėtų išvengti nelaimės?), bet veikiau
ją grindžiantiems, išskirtinai teoriniams svarstymams
(Kas gali kartą ir visiems laikams pagrįsti arba paneigti
etinių ir moralinių sprendinių objektyvumą? Kas mums
padeda pažinti moralinę tiesą?). Į visa tai atsižvelgdami
Dworkinas ir Nagelis siekia grąžinti filosofinį mąstymą
apie moralę ir etiką arčiau mūsų kasdienės praktikos,
tiesiogiai mums, kaip veikėjams, kylančių moralinių
dilemų, klausimų, sąvokų. Galbūt Dworkinas, neigdamas bet kokio moralės patvirtinimo „iš šono“ būtinybę,
šia kryptimi žengia vienu žingsniu toliau už Nagelį, tačiau abu jie siekia rasti naują būdą mąstyti ir kalbėti
etikoje – tokį, kurio sąvokos ir idėjos būtų adekvačios
praktikai, o sprendiniams nebekiltų grėsmė būti nuvertintiems kitų, etikai išoriškų diskursų.
Šiandien tai nėra populiari pozicija. Net atvirkščiai,
prabilęs ar juolab pradėjęs ginti moralės objektyvumą
etikos diskurse gali būti palaikytas nepataisomai senamadišku arba ekscentrišku radikalu, o galbūt net
pavojingu mąstytoju, kuris neatsižvelgia į šiuolaikinio
globalaus pasaulio įvairiopumą. Viešojoje erdvėje – tie-

siog moralistu. Juk kalbėjimas apie „objektyvią moralę“
neretai signalizuoja panašumą su politiniu radikalizmu
ar net drastiškais socialiniais eksperimentais. Daug
saugiau ir paprasčiau yra užimti vieną iš daugelio šiandienio reliatyvizmo pozicijų: esą mūsų etiniai įsitikinimai esmiškai priklauso vien nuo kultūros, kurioje gyvename, istorinio laikotarpio ar psichologijos, o moralės

2
John Leslie Mackie – australų filosofas, vienas žinomiausių veikalų – Ethics: Inventing Right and Wrong (1977). Gynė moralinį skepticizmą ir teigė, kad moralės ir vertybių objektyvumas neįmanomas.
Vienas jo argumentų buvo grįstas teiginiu, jog neegzistuoja niekas, į
ką moraliniai teiginiai nurodytų (dalelės, savybės ir pan.), kad būtų galima patvirtinti ar paneigti jų klaidingumą. Dworkinas, atsižvelgdamas
į argumento pobūdį, Mackie įvardija klaidos skeptiku, emotyvistus –
statuso skeptikais.

3
Emotyvizmas – metaetinė pozicija, teigianti, jog etiniai sprendiniai
nėra tikri sprendiniai, kurie galėtų apeliuoti į tiesą ar klaidingumą, tai –
tik mūsų emocijų išraiška.
4
Aristotle, Metaphysics, translated by Hugh Lawson-Tancred, London: Penguin Books, 2004, p. 4 (980a).
5
Immanuelis Kantas, Grynojo proto kritika, iš vokiečių kalbos vertė
Romanas Plečkaitis, Vilnius: Margi raštai, 2013, p. 9.
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objektyvumas tėra į totalumą linkusio filosofinio mąstymo klaida. Šios temos kontraversiškumą puikiai supranta bei ne kartą aiškiai pabrėžia ir Nagelis, ir Dworkinas. Nepaisydami to, jie imasi kalbėti apie moralės
objektyvumą ir daro tai drąsiai, tiesiai, be išlygų. Kodėl?
Pradėdamas savo Metafiziką Aristotelis teigė, kad „iš
prigimties visi žmonės trokšta pažinti“4. Kantas Grynojo proto kritikos pratarmėje atkartoja šią mintį teigdamas, jog „žmogaus protą [...] ištinka ypatingas likimas:
jį apgula klausimai, kurių jis negali išvengti, nes juos
jam pateikia jo paties prigimtis“5. Sekdamas klasikų
pėdomis, Nagelis į mano iškeltą „kodėl?“ veikiausiai atsakytų su panašiu filosofiniu nuolankumu. Jo manymu,
objektyvaus supratimo siekis, net ir moralės srityje, yra
be galo stiprus ir, ko gero, neišvengiamas mūsų žmogiškas polinkis, kurį aptinkame kaskart pamėginę bent
kiek įdėmiau įsižiūrėti į mus supantį pasaulį bei save
pačius. Kaip pasaulį pažįstantys subjektai mes norime
žinoti, koks šis pasaulis yra iš tiesų – iš ko jis sudarytas,
kokių dėsnių valdomas, kur link besivystantis; būdami
veikiantys ir kuriantys savo gyvenimus, mes trokštame
suprasti, kaip turėtume tai daryti – kas yra geras bei
laimingas gyvenimas, kurie veiksmai blogi ir geri, kaip
turėtume elgtis ir kokia linkme save kreipti. Panašūs
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klausimai mums iškyla ne tik egzistencinių gyvenimo
apmąstymų metu, bet kone kasdien, kaskart susidūrus
su bent kiek keblesne ar mažiau pažįstama praktinio
veikimo situacija. Jie yra neatsiejama mūsų žmogiško gyvenimo dalis. Būtent dėl to, Nagelio ir Dworkino
manymu, iš tiesų nuoširdžiai ir sąžiningai norėdami
suprasti pasaulį, koks jis yra, sudėtingą ir įvairų, negalime ignoruoti nei šių klausimų, nei žvilgsnio perspektyvos, iš kurios jie kyla. Pasaulio įvairiopumą ignoruoja
ne tie, kurie bando svarstyti apie moralės objektyvumą,
tačiau tie, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių stengiasi jį paneigti net kaip normatyvią galimybę.

Dvi pastangos suprasti moralės
objektyvumą: „žvilgsnis iš niekur“
ir „įprastas požiūris“
Nagelis objektyvumą trumpai ir aiškiai apibrėžia
kaip metodą bet kurioje srityje siekti kiek įmanoma
tikresnio supratimo apie tai, koks pasaulis yra iš tiesų, atsiribojant nuo to, kaip šį pasaulį mums pateikia
mūsų juslių, išankstinių nuomonių ar net prietarų paveikti suvokiniai. Siekdami objektyvaus supratimo,

Eglė Kuckaitė. Stebuklas. Kol gaidžiai neužgiedojo.
Instaliacijos fragmentas. Rūta Katiliūtė. Vilnius, ŠMC. 2006.
Lubos, trafaretas, akrilas

mes nuo viso to ir atsiribojame, ieškome tokio požiūrio
taško, kuris padėtų mums tiriamą dalyką pamatyti
vien kaip racionalioms būtybėms. Šis metodas „leidžia
mums peržengti savo vien asmeninį, individualų požiūrį ir formuoti platesnį, į pasaulį labiau atsižvelgiantį
suvokimą“6. Plėsti objektyvaus suvokimo laipsnį, pasak
Nagelio, mes galime stebėdami pasaulį iš šono, tyrinėdami ir pažindami jį pasitelkę įvairiausius mokslus,
formuluodami mokslines teorijas, vis labiau nuasmenindami savo įsitikinimus apie tai, koks pasaulis yra.
Ši pastanga mums leidžia atsisakyti įsivaizdavimo, kad
pasaulis plokščias, kad gamtos reiškiniai – tai dieviškų
6
Thomas Nagel, The View from Nowhere, Oxford: Oxford University Press, 1986, p. 4.
7
Ibid., p. 209.
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būtybių veikla ar kerštas žmonėms bei daugelio kitų
mitų ir prietarų. Tačiau lygiai taip pat objektyvumo
galime siekti ir veiksmo bei praktikos srityje. Čia mes
nuolat mėginame kuo nešališkiau pažvelgti į situaciją
ir pagal šį nešališką žvilgsnį formuoti savo vertybinius
įsitikinimus bei rinktis sprendimus.
Objektyvumo idealu Nagelis laiko „žvilgsnį iš niekur“ – gebėjimą į pasaulį pažvelgti iš jokiam žmogui
nepriklausančios pozicijos, atsiribojus nuo visų mūsų
asmeninės ir netgi žmogiškos perspektyvos subjektyvumų. Tokiose srityse kaip fizika ar matematika, kur
pasaulį bei reiškinius galime užrašyti formalizuotomis
ar skaitinėmis išraiškomis, mes kaip niekur kitur priartėjame prie šio idealo – tokiomis išraiškomis nusakomas pasaulio vaizdinys tikslus ir prieinamas visoms
racionalioms būtybėms vien protu. Vis dėlto Nagelis
pabrėžia, kad šitokio masto objektyvumas mums, žmonėms, pasiekiamas ne visose gyvenimo srityse. Maža to,
esti tokių sričių, kurių adekvačiam suvokimui žmogiška
perspektyva gali būti esmiškai svarbi, o grynas objektyvus žvilgsnis „iš niekur“ šį suvokimą gali net iškreipti.
Viena tokių sričių ir yra etika.
Bandydamas pabrėžti objektyvumo paieškų moralėje
kontraversiškumą, Nagelis teigia, jog „objektyvumo siekis vertybių srityje visuomet rizikuoja pačias vertybes
palikti užnugaryje“7, „visiškai nuasmenintas požiūrio
taškas negali tinkamai perteikti viso pasaulio“8, „tad
būtų klaida mėginti visiškai pašalinti žmogišką perspektyvą iš mūsų etikos suvokimo, lygiai kaip būtų klaida
pašalinti šią perspektyvą iš pasaulio. Šis pastebėjimas
pats turėtų būti pripažintas objektyviu“9. Kviesdamas
atsižvelgti į moralės savitumą, mąstytojas skatina pripažinti ne tik jos objektyvumo ribas, bet ir pobūdžio skirtumus. Vertybių srityje „mes negalime reikalauti nenormatyvaus objektyvumo kriterijaus, nes jei vertybės
yra objektyvios, jos turi būti tokios sau būdingu būdu,
o ne redukavus jas iki kitokios rūšies objektyvumo. Jos
turi būti objektyvios vertybės, o ne kažkas kita“10. Kitaip
tariant, iš etikos ir kai kurių kitų sričių reikalaudami
tokio paties masto bei pobūdžio objektyvumo, kokį turime fizikoje ar matematikoje, mes ne tik nepajėgsime
tų sričių pažinti geriau, tačiau šias sritis iškreipsime.
Nagelis nėra nei vienareikšmis objektyvumo apologetas, nei kritikas. Jis gina objektyvumą, ir ypač moralės objektyvumą, nuo skeptikų, kurie nemano, kad
nešališko, taigi objektyvaus, žvilgsnio siekis gali padėti
mums pažinti vertybinę pasaulio pusę. Kita vertus, jis
kritikuoja tuos, kurie pervertina objektyvumą ir įpuola
į savotišką „objektyvaus mąstymo aklumą“ – ima manyti, kad vien objektyvus žvilgsnis (ir dažniausiai vieIbid., p. 198.
Ibid., p. 187.
10
Ibid., p. 139.
8
9
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nos rūšies objektyvus žvilgsnis) į pasaulį gali pažinti jį
iki galo ir pilnai, pakeisti visas subjektyvias ar mažiau
objektyvias patyrimo formas. Nagelis mąsto nuolatinėje
ir neišvengiamoje dviejų žvilgsnių įtampoje – asmeninės žmogiškos perspektyvos ir objektyvaus „žvilgsnio
iš niekur“ – bei mėgina bent punktyrais brėžti ribą,
kiek toli kiekvienoje iš žmogiško patyrimo sričių gali
pažengti objektyvumas bei kaip jį suderinti su niekada nedingstančia ir atožvalgos sau prašančia žmogiška
perspektyva.
Kita vertus, net ir pažymėjęs, kad skirtingose srityse
skiriasi objektyvumo mastas ir pobūdis, Nagelis jį vis
dar mato kaip pažinumo kriterijų, bendrą pamatą, leidžiantį lyginti vienoje skalėje: „Moralės požiūrio taškas
yra objektyvesnis už tiesiog asmeninio gyvenimo, tačiau
mažiau objektyvus už fizikos požiūrio tašką“11. Tad nors
Nagelis taikliai identifikuoja pažinti trokštančią, bet
ribotą žmogišką būklę, neišvengiamai paženklintą nuolatinės objektyvaus bei subjektyvaus žvilgsnių įtampos,
susidaro įspūdis, kad jo mąstyme vis dar gaji viltis, jog
ilgainiui mūsų suvokimas net ir moralėje gali pažengti tiek, kad galėsime pasiekti tokį objektyvumą, kokiu
šiandien džiaugiasi matematika ar fizika.
Dworkinas į šį klausimą žvelgia radikaliau. Jis irgi
neabejoja, kad objektyvumas moralės srityje įmanomas
ir lygiai taip pat pabrėžia, kad čia jis turėtų būti kitokio pobūdžio nei fizikoje, matematikoje ar metafizikoje,
tačiau patį moralės kitoniškumą jis suvokia griežčiau.
Savo samprotavimų atspirties tašku jis laiko „įprastą
požiūrį“. Pasak filosofo, šis turėtų būti pažįstamas ir artimas kiekvienam mūsų – tai žvilgsnis, kuriuo į pasaulį
kasdien žvelgiame kaip svarstantys, sprendžiantys ir
veikiantys, o ne vien pasyviai pasaulį iš šono stebintys
subjektai. „Vadovaudamiesi šiuo įprastu požiūriu mes
moralinius įsitikinimus ir iš jų kylančius sprendinius
priimame tiesmukai“12, – jei manome, kad kas nors yra
gerai arba blogai, ir turime tam argumentų, pačiu šiuo
sprendimu ar jo galimybe neabejojame, nes šie sprendimai ir įsitikinimai yra gairės mūsų veiksmams. Be
tokių sprendimų mūsų veiksmo sritis sustingtų paralyžiuojančioje abejonėje. „Įprastą požiūrį“ Dworkinas
mato kaip mūsų praktinio gyvenimo pagrindą: asmeninė perspektyva padeda mums orientuotis vertinimų
reikalaujančioje veiksmo srityje, autentiškai svarstyti
apie mums praktiškai bei egzistenciškai svarbius etinius bei moralinius klausimus, galų gale, veikti pagal
surastus sprendimus ir turimus įsitikinimus. Tarkim,
matydamas upėje skęstantį žmogų, aš neimu svarstyti,
ar šioje situacijoje mano moralinis sprendinys, kad ir
kokį jį padaryčiau, apskritai gali būti objektyviai teisinIbid., p. 5.
Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, Cambridge: Harvard University Press, 2011, p. 28.
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gas. Man daug svarbiau nuspręsti, ar šokti šio žmogaus
gelbėti (nes, pavyzdžiui, man tai atrodo vienintelis galimas, geras, teisingas; arba žinau, kad skęstantysis –
milijonierius ir veikiausiai jį išgelbėjusiam dosniai atsidėkos), ar pasilikti ant kranto (nes nenoriu sušlapti
šaltame vandenyje; arba nemoku plaukti; arba žinau,
kad, jei nuskęsčiau, be šeimos liktų trys mažamečiai
vaikai). Kiekvienas šių galimų sprendimų, kaip ir juos
grindžiantys bei motyvuojantys argumentai – diskutuotini ir galimai teisingi. Bet kurį jų turiu priimti arba
atmesti aš pats, pasiremdamas ne tuo, kas buvo įrodyta
kokioje nors teorijoje, o tuo, ką iš tiesų laikau teisingu

Eglė Kuckaitė. Stebuklas. Kol gaidžiai neužgiedojo.
Instaliacijos fragmentas. Konstancija Brundzaitė. Vilnius, ŠMC.
2006. Lubos, trafaretas, akrilas

ir geru veiksmu, atitinkančiu mano giliausius įsitikinimus apie žmogaus gyvybę ar pagalbą kitam. Būtent
tokiame „įprastame požiūryje“, Dworkino įsitikinimu,
reikia ieškoti ir praktinio moralės objektyvumo. Tačiau
kokio ir kaip? Kas gali įrodyti mūsų turimų moralinių įsitikinimų bei atliekamų sprendinių objektyvumą? Kaip jie gali būti objektyvūs, tikri, taigi nešališki
ir nepriklausomi nuo mūsų subjektyvių polinkių, jei yra
mūsų asmeniniai sprendiniai?
Dworkino atsakymas į šį klausimą paprastas: moralinio sprendinio ar įsitikinimo tikrumą gali įrodyti tik
tai grindžiantys adekvatūs argumentai. Mes negalime
moralės įrodyti matematiniu, fizikiniu ar metafiziniu
būdu, tačiau galime ir turime savo įsitikinimus ginti
bei grįsti argumentais – visų pirma, dėl savęs pačių.
Moraliniai ir etiniai klausimai mums kyla iš „įprasto
požiūrio“ pozicijos – didesni ar mažesni, keblesni ar
paprastesni, kas dieną, kas savaitę ar kas mėnesį. Tai
situacijos, kuriose turime greitai priimti sprendimą –
meluoti ar sakyti tiesą, padėti senutei pereiti gatvę ar
praeiti pro šalį, rinktis vieną ar kitą mūsų gyvenimą
potencialiai galintį pakeisti sprendimą – tad jų metu
gręžiamės į vieninteles gaires, kurias tuo metu turime
ir kurios leidžia mums pasielgti vienaip ar kitaip bei gyventi toliau. Šios gairės yra ne mokslininkų atradimai,
įvairiausios formulės ar taisyklės, bet visų pirma mūsų
jau turimi vertybiniai įsitikinimai bei refleksija. Dwor-
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kinas mėgina fenomenologiškai nupiešti tokios sprendimo priėmimo akimirkos paveikslą. Jo manymu, mūsų
vertybinis mąstymas veikia kaip nuolat aktyvus visų
turimų įsitikinimų tinklas, kurio paskiras dalis – vertybes, etinius ir moralinius įsitikinimus – mes persvarstome, tikriname, deriname, atmetame ar patvirtiname,
kas kartą susidūrę vis su kita praktinio gyvenimo situacija. Kai sprendžiu, ar pameluoti draugui, ar pasakyti
tiesą, net jei ji gali draugą įžeisti, mąstau apie tai, ką
reiškia ir kam įpareigoja draugystė, taip pat apie tai, ar

Eglė Kuckaitė. Stebuklas. Kol gaidžiai neužgiedojo.
Instaliacijos fragmentas. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Vilnius,
ŠMC. 2006. Lubos, trafaretas, akrilas

melas visuomet, bet kokioje situacijoje ir bet kokiomis
aplinkybėmis, nepateisinamas ir koks iš šių abstrakčių
įsitikinimų sudarytas sprendimas atrodo teisingiausias
mane ištikusiose aplinkybėse. Konkrečios situacijos leidžia užklausti, koreguoti ir detalizuoti turimus abstraktesnius vertybinius įsitikinimus ir sąvokas, o pastarieji
leidžia išlaikyti mūsų veiksmų kryptingumą bei principingumą. Tai nuolatinis aktyvios refleksijos vyksmas.
Mūsų vertybinio mąstymo tikslas vienas – šiame tinkle
argumentų pagalba palikti tik tuos įsitikinimus, kurie
labiausiai dera ir tarpusavyje papildo vienas kitą, bei
tuos, kurie mus įtikina taip, kad galėtume jais nuoširdžiai vadovautis veikdami. Būtent tokius įsitikinimus
ir tokias vertybes, pasak Dworkino, galėtume laikyti
praktiškai objektyviais.

Scientistinė klaida ir atidumas
tikrovės įvairovei
Šiuo metu mintyse jau turėtų rastis abejonė: anoks čia
objektyvumas – tai tik paprasti argumentai, tik mano,
tavo, ar kažkieno kito asmeniniai įsitikinimai, nuomonės, o gal iš viso – tik prietarai, kurių mes ir siekiame
atsisakyti. Juk norint laikyti vieną ar kitą moralinį įsitikinimą (pavyzdžiui, „neslėpti nuo draugų, ką apie juos
galvoju“, „niekuomet nesukčiauti dalykuose, kuriuose
manęs niekas negalėtų pagauti“, „visuomet padėti savo
13
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sunkiai sergančiai močiutei, net jei tai maišytų mano
asmeniniams planams“) iš tiesų objektyviu reikia kažko
daugiau – aiškesnio įrodymo, rimtesnio kriterijaus (nei,
pavyzdžiui, vien tik argumentų, jog „slėpdamas nuo
draugų tiesą įžeisčiau jų orumą ir rodyčiau nepagarbą“,
„sukčiaudamas žeminu ne tik kitus, bet ir save, tarsi
būčiau nepajėgus pasiekti dalykų savomis pastangomis“, „šeima ir artimieji yra vienas svarbiausių dalykų
mano gyvenime“ ar panašių). Kaip mes galime neabejoti moraliniais įsitikinimais, jei matome, kad jie kartais
iki kraštutinumų skiriasi skirtingose kultūrose ar netgi toje pačioje visuomenėje tarp skirtingų žmonių? Kai
kuriais klausimais, pavyzdžiui, dėl visuotinės karo prievolės ar mirties bausmės, aš mąstau visiškai priešingai
nei mano draugai ar pažįstami, ir net aršiai prasiginčiję
keletą valandų, mes negalime rasti vieningo sprendimo,
nes kiekvienas turime rimtų argumentų savo pozicijoms – negi jos visos „objektyviai“ teisingos?
Šios abejonės natūralios, tačiau, sutartinai sakytų
Nagelis ir Dworkinas, kylančios iš klaidos. Kokio „tik
resnio“ įrodymo savo moraliniams įsitikinimams norėtume? Atrasti kokius nors dėsnius, panašius į tuos,
kuriuos fizikos pagalba tyrinėjame gamtoje? Surašyti
dešimt arba šimtą neabejotinų aksiomų, kurias galėtume taikyti it kokią daugybos lentelę? O gal sukurti
formulę, į kurią, kaskart įrašę paskirų situacijų kintamuosius, visuomet galėtume gauti teisingą atsakymą
į klausimą „Ką turėčiau daryti?“ Kokią tiesą, esančią
už mūsų moralinio mąstymo, mūsų vertybinių įsitikinimų ir juos ginančių argumentų, mes norime atrasti?
Šitokiais būdais užklausdami objektyvumą moralėje
ar abejodami jo galimybe, mes mąstome pasiduodami
scientizmui. Matydami stebėtinus mokslų pasiekimus –
gebėjimą paaiškinti visatą iki smulkiausių, plika akimi
nematomų dalelių, ir šį žinojimą pritaikyti įvairiausiose
gyvenimo srityse, nuo medicinos iki elementarios buities pagerinimo – nejučia laikomės įsikibę prielaidos,
jog jų siūlomi būdai tyrinėti bei pažinti pasaulį yra hierarchiškai aukščiausi, ir suabsoliutiname galimybę jų
taikomus tyrimo metodus ar žiūrą pritaikyti bet kurioje
kitoje srityje. Mes tikimės, kad ir moralėje galima rasti
kokius nors dėsnius, formules, o gal kažkur metafizinėje tikrovėje egzistuojančias platoniško tipo vertybes,
analogiškas vien specialiais prietaisais identifikuojamiems atomams. Mes norime „tikresnio“ tikrumo, nei
gali suteikti mūsų praktinė žiūra į pasaulį. Tokį polinkį Nagelis vertina itin skeptiškai. Pasak jo, „mes turėtume siekti tokio objektyvumo, kuris atitinka mūsų
tyrinėjamą sritį“13, o tyrinėjant žmogaus sąmonę ar jo
gebėjimą veikti, šis adekvatus objektyvumas turi gebėti atsižvelgti į neredukuotiną subjektyvų dėmenį, taigi
nebūti tiesmukai moksliniam pasaulėvaizdžiui analogiškas objektyvumas. Kitu atveju, mes rizikuojame
prarasti kone ištisas tikrovės dalis: „Pasaulyje, sudary-
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tame vien iš neuronų impulsų, cheminių reakcijų, kaulų
ir raumenų judesių, nelieka vietos mūsų gebai veikti“14,
o su ja – ir etikai, moralei, politikai.
Scientistines tendencijas kaip pražūtingas etikai
aršiai kritikuoja ir Dworkinas. Jo nuomone, dėl pernelyg didelio pasitikėjimo vien moksliniais metodais
gimsta „kolonialistinė filosofija“, – „viduje vertybinio
diskurso imamos kurti ne tik ambasados, bet ir karinės stovyklos, idant šis diskursas neva būtų tinkamai
valdomas“15. Filosofas siekia parodyti, kad scientistinio
mąstymo principai nebūtinai būna tiesmukai atviri,
jie į mūsų praktinius samprotavimus, tiek filosofinius,
tiek kasdienius, įsiskverbia ir labai subtiliais pavidalais – mąstymo principais, hierarchijomis, sąvokomis.
Pavyzdžiui, moralės filosofijoje nuo pat Descartes‘o, kuris iškėlė mintį apie vieną universalų metodą, padedantį objektyviai pažinti visas gyvenimo sritis, tokio metodo
galimybė visos modernybės metu išliko kaip neabejotina siekiamybė. Būtent dėl to jau vėliau Spinoza galėjo
mėginti tyrinėti etiką geometrijai analogišku metodu,
o Hume‘as – kaip gamtinio pasaulio dalį, valdomą aistrų ir juslinių impulsų. Kitaip tariant, filosofams nebeatrodė svarbu atsižvelgti į praktinį etikos pobūdį, kurį
taip aiškiai matė, pavyzdžiui, Aristotelis. Jiems ėmė labiau rūpėti ne pati etika, ne jos specifinis praktiškumas
ir vertybiškumas, bet tai, kas neva glūdi už vertybinių
įsitikinimų bei sprendinių ir gali suteikti jiems pagrindą bei „tikrumą“.
Pasak Dworkino, šios moderniaisiais laikais užgimusios moralės filosofijos tendencijos padarė didelę įtaką
ir likusiai filosofijai. Šiandienos mąstytojai pasidaliję į
galybę stovyklų – realistų, skeptikų, emotyvistų, kognityvistų ir daugybę kitų – tačiau visus juos vienija pora
pamatinių dalykų. Labiausiai jiems rūpintys klausimai
yra veikiau ne „Ką reikėtų daryti?“ ar „Kaip reikėtų gyventi?“, bet „Ar moraliniai teiginiai bei sprendiniai gali
būti tikri?“ ar „Kaip šį jų tikrumą parodyti/paneigti?“
Į šiuos klausimus jie mėgina atsakyti ne tiek tyrinėdami
etikos viduje randamas vertybines sąvokas bei kylančius etinius klausimus, kiek ieškodami kokio nors etikai
išoriško pagrindo (arba jį neigdami). Kitaip tariant, jie
pasiduoda scientizmo kuriamai iliuzijai, jog mūsų etiniai vertinimai bei sprendiniai etikoje, lygiai kaip regos,
klausos ar lytėjimo jusliniai patyrimai fizikoje bei kituose gamtos moksluose, yra tai, ką galime ir turime peržengti, jei norime rasti tai, kas šioje srityje objektyvu.
Dworkino įsitikinimu, scientizmas įtaką daro ir mūsų
kasdieniam „įprastiniam požiūriui“. Dažniausiai ši įtaka pasireiškia polinkiu į didesnį ar mažesnį reliatyvizmą ar skepticizmą. Tokie įsitikinimai kaip „moralė
Ibid., p. 111.
Ronald Dworkin, op. cit., p. 9.
16
Ibid., p. 418.
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negali būti objektyviai teisinga, nes ji priklauso nuo kultūros kurioje augame ar šalies, kurioje gyvename“ arba
„skirtingais laikotarpiais žmonės gerais ir blogais laikė
skirtingus dalykus, vadinasi moralė yra istoriška“, arba
„iš tiesų visi mūsų moraliniai bei etiniai sprendiniai yra
nulemti mūsų psichologinių savybių, tai ne tiek sprendiniai, kiek psichologinės reakcijos“ yra kelios iš daugelio atmainų tokio mąstymo, kuris nuvertina mūsų pačių
vidinį veikiančiojo žvilgsnį į pasaulį ir tikrumo prioritetą teikia vienokiems ar kitokiems procesams už šios
perspektyvos ribų. Tačiau ar iš tiesų mūsų kultūrinių
ar istorinių skirtumų išvardijimas gali mums kuo nors
padėti, kai turime čia ir dabar nuspręsti, kokį veiksmą
pasirinkti kaip gerą ir teisingą? Juk tai – visai kitokio
pobūdžio klausimas, reikalaujantis visai kitokios žiūros. Trokšdami tik tokio objektyvumo, kokį matome
kituose moksluose, mes paradoksaliai užkertame kelią
sau rasti jį tokį, koks įmanomas būtent praktikoje.
Tad iš pirmo žvilgsnio labai paprastas Dworkino teiginys apie vien vertybiniais argumentais grindžiamą
moralės objektyvumą iš tiesų slepia kone radikalią tezę
apie etiką kaip visiškai savarankišką, nei nuo mokslo,
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nei nuo metafizikos nepriklausomą mąstymo sritį, kuriai taikytini tik jai būdingi tyrimo būdai ir objektyvumo
samprata. Mąstytojo įsitikinimu, šiandien mums reikalingas tikras „mąstymo lūžis, nauja revoliucija“16, kuri
arčiau „įprasto požiūrio“ sugrąžintų ir į scientizmą įklimpusią filosofiją, ir mūsų kasdienį mąstymą. Tai kvietimas pripažinti pasaulio įvairovę bei išmokti iš naujo
pasitikėti mūsų pačių praktinio mąstymo perspektyva.

Apie moralės objektyvumo ribas
Šioje vietoje būtina pabrėžti, kad ir Nagelis, ir Dworkinas, net drąsiai gindami moralės objektyvumo galimybę, labai aiškiai suvokia jos ribas. Nagelis išskiria
bent dvi pagrindines ribas, kurių turėtų paisyti bet kuris mūsų objektyvumo moralėje siekis. Visų pirma, mes
negalime į „žvilgsnio iš niekur“ poziciją atsitraukti taip

31

Aistė Noreikaitė

nės – vertybėmis, kurios tokios yra tik šiam subjektui ir
pagrįstos tik iš jo gyvenimo perspektyvos“17. Mano „gero
gyvenimo“18 sampratoje siekis įkopti į Everestą gali būti
vienas pagrindinių ir teikiančių nepamatuojamą prasmę, lygiai kaip taviškiame – siekis tapti geru pianistu.
Tokiu atveju, objektyvus „žvilgsnis iš niekur“ tegali patvirtinti tokių vertybių objektyvią reikšmę konkretiems
subjektams, bet ne pačių vertybių objektyvumą. Kita
riba, į kurią dažnai atsiremia moralės objektyvumas,
kyla iš mūsų pačių ribotumo: „gali būti tokių tikrovės
aspektų, kurie iš principo egzistuoja už mūsų gebėjimo
suvokti pasaulį ribų. Tai, kas egzistuoja ir tai, ką mes,
būdami tokie, kokie esame, galime suvokti, yra du skirtingi dalykai, ir pastarasis gali būti žymiai mažesnis ir
mažiau pajėgus nei pirmasis“19.
Kad ir kaip užtikrintai tvirtindamas galimybę pasiekti objektyvumą moralėje, Dworkinas taip pat neneigia, kad gali būti situacijų, kuriose suprasime klydę dėl manytos tiesos arba tokių, kuriose negalėsime
rasti sutarimo ar vieno visiškai tenkinančio atsakymo.
Situacijas, į kurias pakliūvame net ir ilgai mąstę apie
mums rūpimą vertybinį klausimą, bet taip ir negalėję
galutinai nuspręsti, jis vadina neapibrėžtumo būsena.
Savaime ji nereiškia, kad šioje situacijoje nėra teisingo
atsakymo, tiesiog kol kas tokio nesugebėjome rasti. Tai,
kad normatyvaus objektyvumo galimybė egzistuoja net
tokiose situacijose, išduoda net ir pati mūsų netikrybė,

kurią pasitinkame su nerimu ir giliu įsitikinimu, „kad
nors nesame tikri, kokį sprendimą priimti, jis yra be
galo svarbus“20. Tai „įprasto požiūrio“ įsitikinimas, jog
spręsdami ir veikdami mes galime pasirinkti gerai ir
blogai, mes galime klysti ir nuspręsti teisingai. Kitaip
tariant, mes tikime etinio gyvenimo objektyvumu – normatyviu ir egzistenciškai susijusiu su mumis pačiais,
padedančiu orientuotis praktinėje tikrovėje, spręsti ir
veikti taip, kad gyventume gyvenimus, kuriuos laikome
iš tiesų gerais ir prasmingais.
Suvokimas, kad ne visuomet galime būti iki galo tikri
net ir gerai apgalvotais savo sprendimais, kaip ir ne kartą praktikoje pasitvirtinęs žinojimas, kad visada gali atsirasti naujas, stipresnis argumentas ar iki tol nežinota
aplinkybė, kuri pakeis mūsų mąstymą, taip pat savaime
nereiškia, kad objektyvumas neegzistuoja. Pasak Dworkino, mes turime gerbti ribą tarp absoliučios tiesos bei
atsakomybės ir etikoje savo sprendinius labiau sieti su
pastarąja, o pirmąją suprasti kaip normatyvią, ne faktinę. Kita vertus, net ir nuolat suvokdami galimybę klysti,
net ir išlaikydami atsargumą bei nuosaikumą, „mes užsidirbame teisę gyventi pagal savo įsitikinimus, jei po ilgos
ir išsamios refleksijos iš tiesų manome, kad mūsų argumentai geriausi, kokie gali būti šioje situacijoje“21.
Į kontraversišką ir sudėtingą diskusiją apie moralės
objektyvumo galimybę Nagelis ir Dworkinas įsilieja ryžtingai, tačiau kartu nuosaikiai – su atidžia atožvalga
į praktinę tikrovę, pastanga fiksuoti ir apmąstyti tai,
ką joje aptinka. Tiems, kurie iš šių mąstytojų tikėtųsi
pergalingos objektyvumo apologetikos ir jį ginančios
didingos teorijos, tektų nusvilti. Jiems visų pirma rūpi
ne teorija, o praktika. Jų mąstymas – tai savalaikė ir
drąsi pastanga svarstyti apie moralės objektyvumą, bet
daryti tai su etine atsakomybe ir filosofiniu nuolankumu, atsižvelgiant į praktinį pobūdį ir normatyvumą.
Tai noras rasti labiau mūsų praktinę, sprendžiančiojo
ir veikiančiojo, o ne stebinčiojo patirtį atitinkančią poziciją nei įvairių rūšių (istorinis, psichologinis, kultūrinis)
reliatyvizmas, bet kartu noras išvengti „aklo“ ir griežto
objektyvumo siekio bet kokia, net ir pačios etikos, kaina. Galima sakyti, kad Nagelio ir Dworkino svarstymai
apie moralės objektyvumą – tai kvietimas kiekvienam
mūsų rimtai priimti tą perspektyvą į pasaulį, kurios
laikydamiesi veikiame, bei leisti sau drąsiai svarstyti
apie gėrį ir blogį, teisingumą ir neteisingumą, laimę,
narsą, kilnumą, išdavystę, draugystę. Tai kvietimas
būti pilnai ir nuoširdžiai įsitikinusiems savo sprendimu, tuomet galbūt klysti ir vėl svarstyti – taip, tarsi nuo
to objektyviai priklausytų kiekvieno mūsų gyvenimas.
Nes iš tiesų juk ir priklauso.

Thomas Nagel, op. cit., p. 168.
„Gero gyvenimo“ sampratą pats Dworkinas sieja su aristoteliškos
eudaimonia modernizuota versija. Ji turėtų apimti tai, kas realizuotų
mano, kaip orios ir autentiškos asmenybės gyvenimą ir leistų jį laikyti

objektyviai geru (Ronald Dworkin, op. cit., p. 184–187, 191).
19
Ibid., p. 91.
20
Ronald Dworkin, op. cit., p. 94.
21
Ibid., p. 39.

absoliučiai, kad nebepajėgtume autentiškai tapatintis
su moraliniais įsitikinimais bei vertybėmis kaip savais.
Rimtai priimant kiekvieno mūsų gyvenimo unikalumą
tai reiškia, kad dalis šių vertybinių įsitikinimų gali likti
išskirtinai subjektyvūs ir svarbūs tik mums ar nedidelei
daliai mūsų draugų bei artimųjų. Kai kurios mūsų vertybių gali būti integruotos į objektyvų žvilgsnį į pasaulį,
tačiau „kai kurios privalo likti esmiškai perspektyvi-

Eglė Kuckaitė. Stebuklas. Kol gaidžiai neužgiedojo.
Instaliacijos fragmentas. Domicėlė Tarabildienė. Vilnius, ŠMC.
2006. Lubos, trafaretas, akrilas
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Su meno istorike Laura Petrauskaite kalbamės vienoje
iš Montevidėjaus kavinių, o mūsų pokalbį kartais pertraukia kumbijos ritmai. Tikriausiai taip ir turi būti,
kai dvi vilnietės, susipažinusios Urugvajaus sostinėje,
kalbasi apie lietuvius, praėjusio amžiaus trečiame dešimtmetyje atkeliavusius į šį pasaulio kraštą.
Į Argentiną, o vėliau į Urugvajų Laura atvyko rinkti
medžiagos daktaro disertacijai, kurioje nagrinėja menininkų migracijos reiškinį, daugiausia dėmesio skirdama Lietuvos dailininkams, tarpukariu emigravusiems
į Pietų Ameriką. Susitikimai su lietuviais, darbas muziejuose ir nacionalinės bibliotekos archyvuose – Lauros
dienotvarkė Montevidėjuje buvo išties intensyvi. Ji taip
pat apsilankė Urugvajaus lietuvių kultūros draugijoje,
kur lietuvių bendruomenei pasakojo apie emigrantų
menininkų kūrybą.
Ar galime kalbėti apie lietuvių menininkų kūrybą Pie
tų Amerikoje, kaip ne tik geografiškai, bet ir idėjiškai
apibrėžtoje erdvėje?
Tarpukariu kilusi didžiulė emigracijos į Pietų Ameriką banga įtraukė ne tik žemės ūkio ir pramonės darbininkus, bet ir kuriančius menininkus ar būsimus
dailininkus. Urugvajaus lietuviams pažįstami Montevidėjuje gyvenusių ir kūrusių emigrantų iš Lietuvos
Zomos Baitlerio ir Zusmano Gurvičiaus (arba José Gurvich) vardai, mieste veikia šio dailininko muziejus, kuris užsiima aktyvia edukacine veikla. Vietiniai lietuviai
man pačiai padėjo geriau pažinti Baitlerio kūrybą. Esu
dėkinga Lietuvos garbės konsulei Ceciliai Hernández
Švobas, kad turėjau galimybę pamatyti Baitlerio darbų ne tik muziejuose ir galerijose, bet ir Urugvajaus
Užsienio reikalų ministerijos kolekcijoje. Tad lietuvių
bendruomenei buvo prasminga pristatyti negirdėtus
kūrėjus: skulptorių Matą Menčinską, tapytojus Joną
Rimšą, Oną Draugelytę-Kučinskienę, grafikus Robertą
Feiferį ir Joną Pogoreckį.
Šie menininkai skiriasi savo profesiniu išsilavinimu,
kūrybiniu potencialu, menine vaizduote ir estetinėmis
vertybėmis, tad kalbėti apie idėjinį ar programinį jų
bendrumą būtų sunku. Gurvičius ir Baitleris priklausė garsiosioms Torres-Garcia dirbtuvėms, plėtojusioms
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vadinamąjį Lotynų Amerikos konstruktyvizmą. Rimša
nuolat keliavo po Argentiną, Čilę, Boliviją ir Peru, tapė
šio regiono gamtą, senuosius gyventojus, jų ritualus,
prisidėjo įtvirtinant tam tikrą idealaus indėno įvaizdį,
kitaip tariant, angažavosi indigenizmo politikoje. Pietų
Amerikos kritikų šis lietuvis buvo atpažįstamas kaip
„pintor de la silva“ arba „džiunglių dailininkas“.
Visų dailininkų neaptarsime, bet norėčiau išskirti įdomias aukštos manualinės kokybės Menčinsko skulptūras. Kai kurios iš jų artimos indigenizmo idealams, bet
bendriausia prasme – tai tipiška art deco produkcija.
Tokio meno, kokį kūrė Menčinskas, tarpukariu galėjai
pamatyti Paryžiuje, Vienoje, Berlyne ir Buenos Airėse,
kur skulptorius tuo metu gyveno. Akivaizdu, kad dailininką veikė gyvenamoji aplinka, joje cirkuliuojantys
vaizdiniai. Tada Argentinos sostinėje art nouveau ir iš
jo išaugusio art deco stilių įtaka buvo justi visur – nuo

Laura Petrauskaitė Jose Gurvich muziejuje varto dailininko šeimos
archyvą, kuriame – ir dailininko tėvų lietuviški pasai
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ninkas, Rimša neatsisakė padėti, nors tai ir buvo lengvo
turinio, pramoginiai spektakliai. Yra išlikusi padėka
nuo „vaidintojų“ Rimšai už bendradarbiavimą.
Menčinskas, Pogoreckis ir Feiferis apipavidalindavo lietuvišką spaudą, kūrė prekių ženklus ir reklamas
lietuvių verslams. Tarp menininkų būta ir instituciškai reikšmingų figūrų, pavyzdžiui, Pogoreckis aktyviai
veikė kaip Argentinos lietuvių centro vykdomojo komiteto narys, o Draugelytė-Kučinskienė pirmiausia buvo
žinoma kaip diplomato, Lietuvos pasiuntinybės Pietų
Amerikai konsulinio skyriaus vedėjo Jurgio Kučinsko
sutuoktinė.
Kaip manote, ar minėti dailininkai dirbo lietuviškoje
spaudoje, nes norėjo užsidirbti, ar jiems vis dėlto buvo
svarbu ir neatitolti nuo lietuviško konteksto?

Matas Menčinskas. Be pavadinimo. Apie 1932–1933. Kvebrachas.
Rolando Valiūno nuosavybė. Antano Lukšėno nuotrauka

viešbučių iki kapinių paminklų ir nuo parduotuvių iškabų iki reklamų laikraščiuose. Bendra miesto ir laik
mečio dvasia persikėlė į jo kūrybą.
Šie menininkai atvyko į Pietų Ameriką su didžiosiomis migrantų iš Lietuvos bangomis. Kiek jie buvo įsitraukę į lietuvių bendruomenių veiklą, kiek aktyviai
veikė lietuviškame kontekste?
Buenos Airėse gyvenę Menčinskas, Rimša, Draugelytė-Kučinskienė, Feiferis ir Pogoreckis buvo kultūriškai aktyvūs ir tarpusavyje susiję. Jie pažinojo glaudų
diplomatų, kunigų, literatų, aktyvesnių bendruomenės
veikėjų ratą ir veikė jame.
Trečiame dešimtmetyje į Pietų Ameriką daugiausia
atvyko darbininkų sluoksnio žmonės – žemės ūkio arba
pramonės darbininkai, tarnaitės, smulkieji amatininkai.
Žmonių, kurie turėtų aukštąjį išsilavinimą – gydytojų,
teisininkų, mokytojų, menininkų, – nebuvo daug. Natūralu, kad tie, kuriems rūpėjo ne tik buitiniai, bet ir kultūriniai klausimai, vieni kitus pažinojo ir bendradarbiavo.
Rimša, pavyzdžiui, kūrė dekoracijas lietuviškiems
spektakliams. Nereikia įsivaizduoti, kad tai buvo profesionalus teatras, tai buvo mėgėjiška trupė – jie ir vadinosi „vaidintojais“. Bet būdamas profesionalus meni-
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Bendradarbiauti su spauda dailininkus skatino ekonominiai motyvai. Komerciniai užsakymai jiems leido
užsidirbti pragyvenimui. Iškalbingas Feiferio pavyzdys.
Jis, atvykęs į Argentiną, pirmiausia uždarbiavo dažydamas namus, ir tikrai apsidžiaugė gavęs pasiūlymą
dirbti tipografu spaustuvėje „Tiesa“ ir apipavidalinti jos
leidinius. Kita menininkų rūpestį pragyvenimu liudijanti detalė – laikas nuo laiko lietuviškame savaitraštyje Švyturys atsirasdavusi nedidelio formato nuotrauka
su Menčinsko kūrybos pavyzdžiu. Kaip iliustracijos šios
nuotraukos per menkos, veikiau tai paslėpta reklama,
tikintis, kad skaitytojas susidomės pristatomais darbais, pamatys, kad yra lietuvių skulptorius, kuris gali
sukurti tavo paties ar šeimos nario portretą, o gal Jono
Basanavičiaus ar Vinco Kudirkos biustą.
Ar buvo populiaru tokių tautinių atributų turėti namuose, užsisakyti?
Taip, buvo populiaru turėti pieštus modernios lietuvių
tautos tėvų Valančiaus, Basanavičiaus, Kudirkos port
retus, medinį ar gipsinį bareljefą. Iš nuotraukų matome, kad Menčinskas tokius bareljefus kūrė.
Kokia Mato Menčinsko istorija? Ar jis planavo grįžti
į Lietuvą?
Paprastai tarpukario išeiviai vadinami ekonominiais
emigrantais. Norėčiau patikslinti, kad iš Lietuvos juos
ginė ne tik skurdas ir nedarbas, bet ir moderniaisiais
laikais išaugę žmonių lūkesčiai, jaunatviškas entuziazmas, geresnių savirealizacijos galimybių paieška ar
tiesiog noras pažinti pasaulį. Šia prasme Menčinskas –
tipiškas emigrantų kartos atstovas. Lietuvoje Menčinskas dirbo kaip bažnytinės įrangos meistras ir drožybos
bei lipdybos mokytojas Vaikelio Jėzaus draugijos amatų
mokykloje Kaune. 1927 m. į Argentiną lietuvis atvyko
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turėdamas gyvenimo planą – baigti skulptūros studijas, tapti profesionaliu skulptoriumi, išgarsėti, sulaukti komercinės sėkmės ir susikurti patogų gyvenimą.
Apsigyvenęs Argentinos sostinėje, Menčinskas įstojo
ir kelerius metus studijavo skulptūrą Nacionalinėje
dailės akademijoje ir Ernesto de la Cárcova mokykloje,
eksponavo savo darbus Buenos Airėse ir Montevidėjuje
vykusiose parodose. Argentinoje jis susiformavo kaip
profesionalus menininkas, bet patogaus gyvenimo sąlygų nesusikūrė ir 1934 m. grįžo į Lietuvą.
Menčinsko grįžimą lėmė trys pagrindinės priežastys.
Pirma, 1929 m. JAV prasidėjo pasaulinė ekonomikos
krizė, kuri paveikė ir Argentiną bei Urugvajų, sumažėjo galimybių dirbti, atsirado daug bedarbių. Urugvajaus lietuvė Birutė Žukas pasakojo, kad ekonominės
depresijos metais žmonės ateidavo į jos dėdės restoraną
ir prašydavo pamaitinti. Kadangi nebuvo kaip atsakyti tautiečiams, restoranas greitai bankrutavo. Antra,
Menčinskas niekada netapo toks pripažintas, kad galėtų išgyventi tik iš savo kūrybos. Skulptoriaus gyvenimo
sąlygos buvo skurdžios: yra prisiminimų, kad kartais
jis valgydavo tik kepintus svogūnus su duona. Pagaliau Menčinskas susirgo džiova. Galima numanyti, kad
sergančiam žmogui atrodė, jog savame krašte gyventi
bus lengviau. Taip pat vietinė lietuvių spauda pasakojo,
kaip gerai Lietuvoje – steigiasi fabrikai, gyvenimo sąlygos sparčiai gerėja.

Kas rašė straipsnius apie gerėjančias gyvenimo sąlygas
Lietuvoje? Ar jie buvo rašomi iš Lietuvos, ar Urugvajuje?
Akivaizdu, kad laikraščių redaktoriai rūpinosi, jog
tokių straipsnių būtų. Matė, kaip sunkiai gyvena darbininkija, ir nerimavo dėl jos. Vienas iš būdų padėti imig
rantams buvo steigti darbo paieškos biurus, bet taip
pat buvo stengiamasi dalį žmonių grąžinti į Lietuvą,
nes buvo akivaizdu, kad ne visiems sekasi prasigyventi,
susikurti orią egzistenciją.
Kas stengėsi grąžinti žmones į Lietuvą?
Tam tikras lietuvių diasporos kultūrinis elitas – dip
lomatai, kunigai, spaudos leidėjai, taip pat vietos valdžia. 1933 m. Urugvajaus aide rašyta, kad Urugvajaus
valdžia ketina nupirkti laivakortes ir nemokamai grąžinti bedarbius imigrantus į jų tėvynes, tačiau numatytų lėšų užtektų tik dviem šimtams bilietų, o norinčiųjų
grįžti – keli tūkstančiai. Kitų metų balandį tas pats
laikraštis informavo, kad į Lietuvą Urugvajaus valdžios lėšomis jau išvyko du ligoniai lietuviai, vienas iš
jų – skulptorius Menčinskas, artimiausiu metu išvyks
dar grupė lietuvių.
Grįžęs į Lietuvą Menčinskas įsitraukė į meninį gyvenimą. Kaip jis buvo sutiktas Lietuvoje?

Montevidėjaus senamiestyje vingiuojanti Kristupo Kolumbo vardu pavadinta gatvė (Calle Colón), kurios 1541 numeriu pažymėtame name
(antras iš kairės) 1934 m. pradžioje gyveno skulptorius Matas Menčinskas. Lauros Petrauskaitės nuotrauka

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

35

Laurą Petrauskaitę kalbina Živilė Miežytė

Menčinskas intensyviai kūrė ir nuolat eksponavo
savo darbus Lietuvos dailininkų sąjungos organizuotose Rudens ir Vasaros parodose, taip pat buvo kviečiamas į įvairių parodų rengimo ir paminklų statymo
komisijas. Jo autoritetas pasitelktas, kai reikėjo konsultacijos, kokius dailės kūrinius įsigyti nacionaliniam
muziejiniam rinkiniui. Dailės srities profesionalai jį
pripažino ir vertino, bet plačiosioms masėms jo kūryba
buvo pernelyg rafinuota. Daugumai parodos lankytojų
daug artimesni ir suprantamesni buvo idiliški Lietuvos peizažai su Nemunu, kalneliais ir gubomis nei intelektą ir emocijas provokuojanti Menčinsko skulptūra
Skausmas, stambiu planu pritraukianti agonijos ištiktą indėniškų bruožų veidą. Liaudies paveldo idealizavimas skatino miestiečius savo butų svetaines puošti
tradicinio audimo rankšluosčiais, o ant stalų tiesti staltieses tautiniais raštais. Ši tendencija atsispindėjo ir
viešajame interjere. Pavyzdžiui, Kaune, Laisvės alėjoje, esančio Centrinio pašto operacijų salės grindys buvo
dekoruotos atkartojant liaudiško audinio raštą. Prie
realistinės tautinius idealus įkūnijančios Petro Rimšos
kompozicijos Vargo mokykla pripratusiai publikai buvo
sunku suprasti visiškai kitokios ikonografijos ir stilistikos Menčinsko skulptūras. Tai suprantama, nes tuo
metu trūko parodų, kuriose būtų eksponuojama aktuali
Vakarų Europos dailė, o tų, kurie nuvažiuodavo ir aplankydavo muziejus, galerijas ir laikinas ekspozicines
erdves užsienyje, buvo labai nedaug.
Ieškote informacijos archyvuose, bet taip pat susitinkate su žmonėmis. Atvykusi dalyvavote ir bendruomenės
renginiuose. Įdomu, ar išgirdę, ką jūs veikiate, ko ieškote, žmonės nustemba? Ar jiems tos pavardės girdėtos?
Jums pasiūlius, Urugvajaus lietuvių kultūros draugijoje organizavome atminties dirbtuves, kurių metu ne
tik skaičiau paskaitą apie dailininkus emigrantus iš Lietuvos, bet ir kviečiau bendruomenės narius pasidalinti
prisiminimais, iš tėvų ir senelių paveldėtomis istorijomis. Retas atminties dirbtuvių dalyvis buvo girdėjęs bent
vieną iš dailininkų. Keletui buvo žinomas Jonas Rimša,
iš lietuvių menininkų sulaukęs daugiausia pripažinimo
Pietų Amerikoje. Pastebėjau, kad tie lietuviai, kurie turi
žinių apie dailininkus, dažniausiai yra susiję su senosios diplomatų kartos atstovais ar jų šeimų nariais. Savo
šeimos archyvą geranoriškai atvėrusi Birutė Žukas yra
išsaugojusi diplomato Anatolijaus Grišono žmonos dovanotą Rimšos peizažą, o kita lietuvė Nijolė Stanevičius –
Rimšos pieštą paties Grišono portretą. Beje, Grišonas,
kaip ir Rimša, buvo menininkas – Klaipėdos konservatoriją baigęs operos dainininkas. Tad galima sakyti, kad
vienas profesionalus menininkas pažinojo kitą.
O ar šie menininkai yra žinomi Lietuvoje?
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Lietuvoje žinomi šalies meniniame gyvenime tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvavę Menčinskas, DraugelytėKučinskienė ir Rimša. Prisiminkime, kad 1934 m. į
Lietuvą grįžo skulptorius Menčinskas, trejais metais
vėliau – Draugelytė-Kučinskienė. Abu menininkai nuolat rodė savo darbus Kaune ir kituose šalies miestuose.
Pietų Amerikoje gyventi likęs Rimša taip pat turėjo motyvacijos išlaikyti ryšius su Lietuva, siuntė savo darbus
į parodas Kaune ir Vilniuje, suvokė save kaip lietuvių
menininką – jau buvo užmiršęs lietuvių kalbą, su broliu
bendravo rusiškai, su Menčinsku – ispaniškai, bet tapatybė buvo išlikusi. Pogoreckis ir Feiferis neeksponavo savo darbų Lietuvoje, tad natūralu, kad jie mažiau
žinomi net ir tarp dailėtyrininkų. Be to, jie nebuvo to
paties lygio ir masto kūrėjai kaip Rimša ar Menčinskas,
daugelis Feiferio darbų mėgėjiški.
Sudėtingiau paaiškinti, kodėl Lietuvoje rašomoje nacionalinės dailės istorijoje netyrinėjama Gurvičiaus ir
Baitlerio kūryba. Apskritai kultūrinio palikimo pažinimas auga, bet kol kas minėti autoriai yra „aklojoje
zonoje“, kurią reikia atrasti ir užpildyti. Tikėtina, kad
prie šio proceso prisidės augantis tyrėjų susidomėjimas
lietuvių-žydų dailininkų kūryba, mūsų dailėtyrininkų
ryšiai su Pietų Amerikos kolegomis, pagaliau privačių
kolekcionierių pastangos papildyti savo rinkinius minėtų autorių kūrybos pavyzdžiais ir, tikėtina, ateityje juos
pristatyti visuomenei.
Kokie jūsų įspūdžiai iš susitikimų su bendruomenėmis? Atrodo, kad spėjote aplankyti, susipažinti su nemažai lietuvių. Kokį įspūdį apie dabartines Pietų Amerikos
lietuvių bendruomenes išsivežate?
Buenos Airėse aplankiau Argentinos lietuvių centrą
ir Susivienijimą lietuvių Argentinoje, Montevidėjuje –
minėtą Urugvajaus lietuvių kultūros draugiją. Vyliausi,
kad yra išlikę turtingi archyvai su čia leista lietuviška
spauda, bendruomenių švenčių ir renginių fotografijomis, parodų afišomis, veiklos dokumentais. Realybėje
archyvai yra labai kuklūs arba iš viso sunykę. Paprastai žmonės gyvena ir rūpinasi savo kasdienybe, tad tų,
kurie sąmoningai kauptų istorinę medžiagą, negali būti
daug. Dauguma archyvinę medžiagą yra išmetę kaip
nevertingą, neturinčią reikšmės. Tai, kas įdomu dailės
istorikui, gyvenant šia diena kartais tėra krūva pageltusių popierių, kurie nieko nesako.
Vis dėlto mažų staigmenų pasitaiko. Argentinos lietuvių centras, vadovaujamas Juozo Puliko, turi išsaugojęs
pilnus savaitraščio Argentinos lietuvių balsas numerių
rinkinius. Čia, Urugvajuje, vertingą dokumentų ir fotografijų archyvą yra surinkusi minėtoji Birutė Žukas.
Būtų prasminga šį kultūrinį palikimą perkelti ir instituciškai saugoti Lietuvoje.
Į Lietuvą grįžtu su besisluoksniuojančiu įspūdžiu apie
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vietos lietuvius. Sutikau žmonių, kurie yra išsaugoję
savo tėvų kalbą ir tam tikrą domėjimąsi tuo, kas vyksta Lietuvoje, yra lankęsi joje atgavus nepriklausomybę. Jiems būdingas labai gyvas emocinis santykis su
Lietuva, lietuvybė yra persmelkusi visą jų tapatybę.
Bendraujant su jais lengva užsimiršti, kad nesi Lietuvoje. Taip pat teko susipažinti su lietuviais, kuriems
lietuvybė yra vienas iš jų tapatybės dėmenų, – tai argentiniečiai ar urugvajiečiai, turintys lietuvių kilmės
senelį ar prosenelį. Apskritai Urugvajaus ir Argentinos
visuomenės yra imigrantų visuomenės – jų nariams
būdinga turėti skirtingos kilmės senelius, žinoti savo
šaknis, mokėti keletą žodžių protėvių kalba. Skirtingai
nei jų bendraamžiai Lietuvoje, kurie renkasi salsą ar
lindyhopą, Pietų Amerikoje gyvenantys tautiečiai entuziastingai šoka stilizuotus lietuvių liaudies šokius.
Abi lankėmės Migracijos muziejuje eksponuotoje lietuvių menininkų parodoje. Kokie jūsų įspūdžiai? Ar
dabar galime kalbėti apie lietuvių menininkus Pietų
Amerikoje?
Kuriančių lietuvių menininkų Pietų Amerikoje buvo
ne tik praėjusiame šimtmetyje, jų yra ir šiandien, tačiau
tarp jų nedaug yra profesionalų, sulaukusių solidaus
pripažinimo. Iš parodoje „Tarp uostų III“ pristatomų

menininkų bene vienintelio Eduardo Lapaitis kūryba
yra pripažinta šalies mastu. Jo darbas Proyección espacial pristato modernizmo skulptūrą nuolatinėje Urug
vajaus Nacionalinio dailės muziejaus ekspozicijoje. Pa
rodoje stiprus akcentas skirtas jos kuratorės Beatriz
Skripkiunas instaliacijai, kuriai panaudotas stilizuotas
tautinis kostiumas, naginės, džiovinti ąžuolo lapai ir
fotografijos iš šeimos albumo. Taip pat eksponuojamas
videomontažas, kuriame aštuonių Urugvajaus lietuvių menininkų darbai rodomi pakaitomis su lietuvių
tautinio šokio epizodais. Paroda įdomi kaip istorinis
dokumentas, kuris atskleidžia šiandieninės diasporos
savimonę, jai svarbius identiteto elementus.
Kaip menotyrininkė norėčiau, kad profesionalių lietuvių menininkų darbai būtų eksponuojami profesionaliau ir nebūtinai lietuviškame kontekste. Pavyzdžiui,
dabar vyksta „Bienal Sur“, tarptautinė Pietų Amerikos
šiuolaikinio meno bienalė. Jei Pietų Amerikos lietuvio
menininko pavardė figūruotų tokiame kontekste, manau, tai būtų didesnis pasiekimas nei provincialaus
prieskonio, mokyklinę parodą primenanti ekspozicija,
kur kartu pristatomi mėgėjiški ir profesionalūs darbai.
Beje, „Bienal Sur“ Lietuvai atstovauja Niujorke gyvenančio menininko Jono Meko darbas, įtrauktas į kuratorių Christiano Boltanskio ir Hanso Ulricho Obristo
kuruotą parodą „Take me (I‘m yours)“.
!

Laura Petrauskaitė susitikimo su Urugvajaus lietuviais metu. Živilės Miežytės nuotrauka
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Istorija

VIDURAMŽIŲ DETEKTYVAS:
KAIP ŽUVO KUNIGAIKŠTIS KARIGAILA?
1390 m. rugsėjo įvykiai ir jų atmintis

Antanas Petrilionis

Pasaulį užkariavęs serialas Sostų karai supažindino žiūrovus su žiauriu ir intrigų pilnu Viduramžių pasauliu.
Nors tai yra fantastikos pripildytas serialas, jo autorius
George‘as Martinas tvirtino, kad įkvėpimo sėmėsi ir iš
Viduramžių istorijos (Šimtamečio karo, Kryžiaus žygių,
Rožių karų)1. Panašių serialui tinkančių siužetų būtų
galima ieškoti ir Lietuvos istorijoje. Pavyzdžiui, vienas
iš paskutinių didžiųjų Vokiečių ordino reizų 1390 m. Šis
žygis į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę išsiskyrė tuo,
kad jame dalyvavo ir Lietuvos kunigaikštis Vytautas,
o apgultos buvo paties Vilniaus pilys. O tai, kas dėjosi
per šią apgultį, leido paradoksaliu būdu – per fizinę mirtį – istorijoje išlikti šiaip jau mažai žinomam kunigaikščiui Karigailai. Mįslinga jo mirtis ir visos aplinkybės
paliko daugiau klausimų nei atsakymų – tai domino jau
XIX a. pradžios istorikus Johannesą Voigtą ir Teodorą
Narbutą2, kurie kunigaikščio mirties aplinkybes bandė
išnarplioti kaip savotišką detektyvą.
Ir iš tiesų ši istorija prilygsta kriminaliniam siužetui,
kai susivelia daug pasakojimo versijų ir tampa nebeaišku, kuri pusė teisi. Todėl pamėginsiu detaliau pažvelgti
į 1390 m. rugsėjo mėnesio įvykius ir pristatyti įvykio
interpretacijų įvairovę ir intrigas po Vilniaus apgulties.
Tuomet matysime, kaip Karigaila išliko atmintyje ir
kuri 1390 m. įvykių versija įsitvirtino.

„Interview: George Martin“, in: Deep Magic, 2005, t. 41, p. 19–21.
Johannes Voigt, Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis
zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens, t. 5, Königsberg: Gebrüder Bornträger, 1832, p. 544–546; Teodoras Narbutas, Lietuvių tautos istorija, t. 5, iš lenkų kalbos vertė Ona Slavėnaitė, Vilnius:
Mintis, 2001, p. 388–395.
3
Józef Wolff, Ród Gedimina, Kraków: W drukarni Wł. L. Anczyca i
Spółki, 1886, p. 162; Ludwik Kolankowski, Dzieje Wielkiego Księstwa
Litewskiego za Jagiellonów, t. 1: 1377–1499, Warszawa: Skł. gł. Kasa
im. Mianowskiego, 1930, p. 52.
4
Jan Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–
Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 1999.
5
Ibid., p. 145.
6
Ibid.
1
2
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KUNIGAIKŠTIS KARIGAILA
Istoriografijoje apie Karigailą rašoma mažai. Gediminaičių giminę tyrinėję lenkų istorikai Józefas Wolffas ir Ludwikas Kolankowskis fragmentiškai užsimena
apie Karigailos gyvenimą ir jo mirtį 1390 m. rugsėjo
mėnesį Vilniuje, ginant Kreivąją pilį3. Daugiau biografinių žinių pateikiama naujesniame lenkų istoriko Jano
Tęgowskio tyrime, skirtame pirmųjų Gedimino kartų
istorijai4. Tęgowskio nuomone, Karigaila galėjo būti
dešimtasis Algirdo sūnus ir penktasis antrojoje santuokoje su Tverės kunigaikštyte Julijona5. Istorikas spėja,
kad Karigaila galėjo gimti tarp 1364 ir 1367 m.6, ir būdamas jauno amžiaus pirmą kartą pasirodo šaltiniuose
1382 m. spalio 31 d. Dubysos susitarime tarp Vokiečių
ordino ir Jogailos. Karigaila (Carigal) liudijo kartu su
kitais tikraisiais broliais ir motina Julijona, ir buvo
minimas po brolių Kaributo ir Lengvenio, bet prieš Vygandą ir Švitrigailą7. Taip pat žinoma, kad Karigaila
krikštijosi Kazimiero vardu. Toks krikšto vardas – vienas svarbiausių lenkų Piastų dinastijos vardyne, visų
pirma primenantis paskutinį Lenkijos karalių iš Piastų
dinastijos Kazimierą Didįjį, – liudytų, kad Karigaila galėjo krikštytis Krokuvoje. Vėlesniuose XV–XVI a. šaltiniuose, aprašant krikštą ir karūnaciją, nurodoma, kad
Jogaila gavo Vladislovo, Vygandas – Aleksandro, Karigaila – Kazimiero, Švitrigaila – Boleslovo vardus8.
7
Ibid., p. 145; Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch, t. 3, hrsg.
von Friedrich Georg Bunge, Reval: Kluge und Ströhm, 1857, Nr. 1184.
8
Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber decimus 1370–1405, ed. Danuta Turkowska, Varsaviae: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, p. 153: duci magno Iagelloni principum Polonie nomen Wladislaus, item Viguntho Alexander, Corigaloni
Kazimirus, Switrigelloni Boleslaus, aptata impostaque sunt; Stryjkovskio Kronikoje Skirgaila irgi gauna Kazimiero krikšto vardą kartu su Karigaila: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi Macieja
Stryjkowskiego, t. 2, Warszawa: Nakład Gustawa Leona Glücksberga,
1846, p. 74; panašiai rašė ir Kojalavičius: Albertas Vijūkas-Kojelavičius, Lietuvos istorija, iš lotynų kalbos vertė Leonas Valkūnas, Vilnius:
Vaga, 21989, p. 282.
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Po to kunigaikštis paminimas jau tik lemtingų 1390 m.
įvykių kontekste. Toks menkas Karigailos pasirodymas
šaltiniuose turbūt nėra nulemtas vien šaltinių skurdumo. Tai atspindi ir ne itin didelį jo aktyvumą ir iš dalies
gali būti susiję su jo amžiumi – jaunasis Algirdaitis nespėjo ryškiau pasižymėti.

1390 M. RUGSĖJIS VILNIUJE
Nesutarimai tarp pusbrolių Vytauto ir Jogailos lėmė,
kad 1390 m. pradžioje Vytautui teko antrą kartą pasitraukti į Vokiečių ordino valstybę. Tuo metu Ordinas
ruošėsi itin dideliam žygiui. Žygių į Lietuvą statusą ir
mastą lemdavo svarbių ir garsių svečių iš Vakarų Euro
pos atvykimas. Taip buvo ir 1390 m. Į Prūsiją pradėjo
rinktis gausus skaičius riterių, daugiausia – prancūzai
ir anglai9. Atlikti piligrimystę ryžosi ir Derbio grafas
Henrikas, būsimasis Anglijos karalius – Henrikas IV.
Sprendžiant iš Jono iš Posilgės kronikos, šio karinio
žygio tikslas buvo aiškus. Jis mini, kad Ordino maršalas suplanavo žygį į Vilnių, o tai paaiškintų gausios
kariuomenės subūrimą10. Prie Ordino riterių prisidėjo
Vytautas su savo bendražygiais. Taip pat kronikininkas
priduria, kad kariuomenė buvo padalinta į tris dalis:
vienai vadovavo Ordino didysis maršalas, kitai – Livonijos magistras, trečiai – Vytautas11.
1390 m. rugpjūčio pabaigoje kryžiuočiams ir sąjungininkams pasiekus Vilnių, prasidėjo apgultis. Iš trijų
gynybinių pilių vienintelė Kreivoji buvo medinė. Ji tapo
pirmuoju taikiniu, o jos gynimui, kaip paaiškėjo, vadovavo kunigaikštis Karigaila. Paradoksalu, kad apie
pačią pilį sužinome tik iš šaltinių, susijusių su minėtu
kunigaikščiu ir apgultimi12. Vienalaikiai šaltiniai, kaip
ištrauka iš Gniezno Arkidiakono kronikos, trumpai užsimena, kad užsidegus Kreivajai piliai, Karigaila krito
kartu su daugybe karių13. Panašią informaciją aptinkame ir Vygando Marburgiečio pasakojime: „Šturmuodami greitai paėmė medinę pilį, kur tarp daugelio užmuštųjų buvo ir karalius, vardu Karigaila“14. Labiausiai
stebina, kad savo kronikoje apie Karigailos mirtį jokios
9
Werner Paravicini, Die Preußenreisen des europäischen Adels, t. 1,
Thorbecke: Sigmaringen, 1989, p. 30.
10
Scriptores rerum Prussicarum, (toliau – SRP), hrsg. Theodor Hirsch,
Max Töppen, Ernst Strehlke, t. 3, Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1866,
p. 165.
11
Ibid., p. 166.
12
Jerzy Ochmański, „Krzywy Gród Wileński“, in: Zapiski historyczne, 1971, t. 36, sąs. 2, p. 57–66.
13
SRP, t. 2, p. 719: Krzivigrod cremaverunt et multis ibidem militibus necatis, ecclesia igne suffocata et Kazimiro alias Korigel interfecto.
Plg. naujausią publikaciją: Monumenta Poloniae Historica, t. 3, wyd.
2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961, p. 229: Item
anno 1390 Cruciferi cum duce Witoldo A(lexandro) decore terre Litwanie die sancti Augustini Wilnam circumvallaverunt et Krzivigrod cremaverunt, et multis ibidem militibus necatis, eciam igne suffocatis, et
Kazimiro alias Conigal interfecto.
14
SRP, t. 2, p. 643: impugnantes castrum ligneum cito vicerunt, ubi
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žinutės nepaliko Jonas iš Posilgės, kuris gana detaliai
aprašė tuometinius įvykius prie Vilniaus15. Kyla klausimas, ar kronikininkas šį įvykį nutylėjo sąmoningai?
Akivaizdu, kad valdovo brolio žūtis Ordinui buvo nenaudingas įvykis ir lėmė kelis dešimtmečius trukusį propagandinį ginčą tarp Lenkijos-Lietuvos ir Vokiečių ordino.
Dar prieš ginčą dėl Karigailos žūties, didysis komtūras Konradas Valenrodas16 spėjo parašyti laišką Šventosios Romos imperatoriui Vaclovui. Jame gan detaliai
aprašė apgulties eigą, bet tik tarp kitko paminėjo žuvusį Lenkijos karaliaus brolį Karigailą17. Pats ginčas
veikiausiai prasidėjo po parašyto Jogailos skundo (apie

Palubinskių giminės, kuri save kildino iš legendinio Palemono,
genealoginio medžio fragmentas. Autorius Aleksandras
Tarasevičius (1672 m.). (Karigaila pavaizduotas viršuje, antras iš
dešinės; graviūra saugoma Lenkijos nacionaliniame muziejuje.)

jį žinome tik iš kitų šaltinių), kuriame Ordinas kaltinamas brolio Karigailos nužudymu, nurodant, kad jam
buvo nukirsta galva18. Į šį skundą sureagavo minėtas
Valenrodas. Jis 1390 m. gruodžio 8 d. rašytame atvirame laiške vokiečių riteriams ir knechtams išdėstė savą
įvykių prie Vilniaus versiją. Komtūras bandė užtikrinti, kad kunigaikštis buvo užmuštas susidūrimo metu
kilusiame sąmyšyje, niekam jo neatpažinus19. Jogaila neatslūgo, todėl 1391 m. sausio pradžioje Konradas
Valenrodas šiuo klausimu parašė ir Lenkijos karalienei
inter multos occisos quidam rex nomine Karigal interfuit. Plg. Vygandas Marburgietis, Naujoji Prūsijos kronika, vertė Rimantas Jasas, Vilnius: Vaga, 1999, p. 199.
15
Apskritai Jonas iš Posilgės daugiau dėmesio skyrė anglų kariams ir
apgulties eigai (SRP, t. 3, p. 164–166).
16
Konradas von Wallenrode‘as (1330–1393) – Vilniaus apgulties
metu ėjo didžiojo komtūro pareigas (1387–1391), vėliau Vokiečių ordino didysis magistras (1391–1393).
17
Codex Diplomaticus Prussicus, (toliau – CDP), t. 4, hrsg. Johannes
Voigt, Königsberg: Gebrüdern Vornträger, 1853, p. 114: und nemelich
eynen des koniges von Polan bruder genant Karigal.
18
Ibid., p. 119: das der vorgenante koning von Polan sere obir uns
claget. sprechende, das man herczoge Karigal seim bruder tot das
houpt abeslagin.
19
Ibid.: in dem gelowfte und gedrenge wart der selbe herczog dirslagen unwissens das In nymand kandte.
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Jadvygai. Prie pagrindinio laiško buvo pridėtas atskiras
lapas, kuriame Ordino vadovybė mėgino paaiškinti situaciją Vilniaus apgulties metu. Valenrodas vėl pabrėžė, kad kaltinimai dėl sąmoningo kunigaikščio nužudymo nėra pagrįsti20. Šioje vietoje verta atkreipti dėmesį,
kad vienalaikėse kronikose (Vygando Marburgiečio,
Gniezno Arkidiakono ir Jono iš Posilgės), (ne)aprašančiose Karigailos mirtį, detalės apie kunigaikščio galvos
nukirtimą ir netinkamą elgesį su jo kūnu nerandame.
Apie kilusį ginčą dėl Karigailos žūties aplinkybių išgirstame tik Valenrodo laiškuose, kuriais reaguojama
į lenkų kaltinimus.
Svarbu pastebėti, kad antrame Konrado Valenrodo
laiške nurodoma, jog Ordino kariuomenė ir jos riteriai
apie Karigailos žūtį iš pradžių nieko nežinojo, esą tik
penktą dieną po įvykio apie tai pranešė kažkokie pabėgę lietuviai21. Karalienei Jadvygai aiškinta, kad Ordinui būtų buvę geriau ir naudingiau Karigailą paimti
kaip belaisvį – tai būtų didelė paguoda Lietuvoje buvusiems Ordino belaisviams22. Čia akivaizdžiai nurodoma
potenciali galimybė Karigailą naudingai iškeisti į nelaisvėje atsidūrusius Ordino brolius ir riterius. Tokia
apsikeitimo kilmingais belaisviais tvarka buvo plačiai
paplitusi Europoje, pavyzdžiui, Šimtamečio karo metu
tarp prancūzų ir anglų23. Santykiuose tarp LDK ir Vokiečių ordino belaisvių apsikeitimas ir išpirkos už juos
buvo įprasta praktika, ypač daug tokių duomenų turime iš XV a. pirmos pusės24.
Reikia pripažinti, kad nelaisvės atveju kunigaikštis
Ordinui galėjo atnešti daug daugiau naudos, juk jis
buvo karaliaus Jogailos brolis. Iš jo nelaisvės buvo galima pasipelnyti politiškai ir finansiškai. Tad Karigailos
žūtis iš tiesų galėjo būti, kaip teigė Ordino vadovybė,
neapdairaus poelgio pasekmė. Pavyzdžiui, reize dalyvavo mišri kariuomenė, kurioje vien Derbio grafą Henriką
lydėjo iki dviejų šimtų karių, tarp kurių buvo ir garsiųjų

Anglijos lankininkų25, be to, dar būta ir kitų svetimšalių
kryžininkų. Įvertinti reikia ir veiksmo vietą – Kreivoji
pilis žaibiškai ir netikėtai užsiliepsnojo, galbūt net sąmokslo metu buvo padegta iš vidaus, o liepsnos turėjo
sukelti didelę paniką tarp gynėjų. Kilęs sąmyšis tikrai
apsunkino galimybę atpažinti kunigaikštį, juk didžioji
dalis Ordino karių tikriausiai nieko apie tokį asmenį
nežinojo. Jeigu pasiremtume anglų riterių tradiciją atspindinčia Thomo Walsinghamo Historia Anglicana26,
šiems svarbiausias mūšio momentas buvo tai, kad ang
lai pirmieji šturmavo pilį, o vienas iš jų virš sienos iškėlė
Henriko vėliavą27.
Galima svarstyti ir galimybę, kad Karigaila pats pasidavė į nelaisvę ir tik vėliau dėl neaiškių priežasčių buvo
nužudytas. Analogišką situaciją žinome iš 1363 m., kai
Veliuonos seniūnas Goštautas pasidavė į nelaisvę28,
tačiau nepaisant Ordino maršalo garantijos, vėliau iki
galo neaiškiomis aplinkybėmis buvo nužudytas. Ši istorija atskleidžia, kad apgulties stichijoje Ordino vadovybė toli gražu ne visuomet įstengdavo kontroliuoti margą ir įvairiems feodalams pavaldžią kariuomenę. Nors
elgesį su belaisviais apibrėžė to meto riterių elgesio kodas, kuris numatė garbingą pasidavimą ir išsipirkimą
iš nelaisvės, tokios taisyklės nebūtinai varžė visus karius. Daug atvejų žinome iš Šimtamečio karo29.
Taigi artimi įvykiams šaltiniai, pasakojantys apie
1390 m. Vilniaus apgultį ir kunigaikščio Karigailos mirtį, leidžia įvairiai interpretuoti Jogailos brolio mirties
aplinkybes. Skirtingose stovyklose (Ordino, anglų riterių, lenkų ir lietuvių) klostėsi savitos įvykių versijos.
Ordino versija Karigailos žūtį vaizdavo kaip nelaimingą
atsitikimą karinio susidūrimo metu. Lenkiška-lietuviška versija, apie kurią daugiau žinome jau iš kiek vėlesnių šaltinių, tvirtino, kad Karigaila buvo sąmoningai
nukirsdintas. Atskirai minėtina angliška versija, apie
kurią kalbėsiu toliau. Akivaizdu, kad visos versijos ten-

20
Ibid., p. 140: underrichtet ist, wu euwirn houptlüten, die czur Wille sint gewest, das man herczogen karigail andirs getowfft kazimirus,
sulde syn houpt tot abegeslagen syn.
21
Ibid.: und das stunt bis an den vünfften tag, das do nymand von
wuste, das her dirslagen was, so lange bis das litthowin von deme andirn huse stegen und flogen in unser heer, die selben sagten das der
egeschr. herczog kairigail were dirslagen.
22
Ibid.: und were viel lieber und nutzer gewest, das her lebendig
were gefangen, want unser gefangen die czu littowin sint grösern trost
do von hetten gehabt.
23
Apie belaisvių išpirkas Šimtamečio karo metu žr. Rémy Ambühl,
Prisoners of War in the Hundred Years War: The Golden Age of Private
Ransoms, University of St. Andrews, 2009.
24
Sven Ekdahl, „The Treatment of Prisoners of War during the Fighting between the Teutonic Order and Lithuania“, in: The Military Orders: Fighting for the Faith and Caring for the Sick, edited by Malcolm
Barber, Cambridge: Aldershot, 1994, p. 263–269; Alvydas Nikžentaitis, „Belaisviai Lietuvoje ir Vokiečių ordino valstybėje (1283–1409)“,
in: Lietuvos valstybė XII–XVIII a., redakcinė kolegija Zigmantas Kiaupa, Arturas Mickevičius, Jolita Sarcevičienė, Vilnius: Lietuvos istorijos
instituto leidykla, 1997, p. 507–527.
25
Expeditions to Prussia and the Holy Land Made by Henry Earl

of Derby (afterwards King Henry IV) in the years 1390-1 and 1392-3.
Being the accounts kept by his treasurer during two years, edited by
Richard Kyngeston, Lucy Toulmin Smith, London: Camden Society,
1894, p. xlv.
26
Thomae Walsingham Historia Anglicana, t. II: A. D. 1381–1422,
edited by Henry Thomas Riley, London: Longman, Green, Longman,
Roberts, and Green, 1864, p. vii. Thomas Walsinghamas (?–1422) –
anglų benediktinų vienuolis iš Šv. Albano vienuolyno, kronikų autorius. Historia Anglicana parašyta XV a. pradžioje ir pasakoja Anglijos
istoriją nuo 1381 iki 1422 m.
27
Ibid., p. 198: Namque qui fuerunt de familia sua primi murum ascenderunt, et vexillum ejus super muros, caeteris vel torpentibus vel
ignorantibus, posuerunt. Šį faktą paremia kitas šaltinis – Henriko sąskaitų knyga, kurioje yra įrašas apie užmokestį vienam anglui, kuris iškėlė grafo vėliavą per pilies šturmą (The Earl of Derby, p. 105: Cuidam
valetto domini de Bourser, eo quod recepit vexillum primo super muro
ciuitatis de Welle, xl s.).
28
SRP, t. 2, p. 540: Gastot ibidem capitaneus perturbatus optat loqui
cum magistro, et marschalkus dedit ei manum, dicens: nolo culpari, si
descendens percuciaris; et fuit percussus.
29
Rémy Ambühl, op. cit., p. 52, 129 ir t.
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dencingai pabrėžė jiems naudingus aspektus ir nutylėjo
kitas aplinkybes.

POMIRTINĖ KUNIGAIKŠČIO
KARIGAILOS ISTORIJA
Giminaičių bažnytinis atminimas buvo svarbi Viduramžių praktika. Jogailos dokumente Vilniaus katedrai
1391 m. gegužės 25 d. nurodoma, kad turi būti reguliariai meldžiamasi už čia palaidoto (beje, tai pirmasis
žinomas palaidojimo atvejis katedroje) Vokiečių ordino
nužudyto brolio Karigailos sielą. Mišios turėjo būti laikomos kiekvieną dieną po du kartus. Dokumentas liudija, kad Jogaila toliau Ordiną laikė Karigailos mirties
kaltininku, o Konrado Valenrodo pastangos nepadarė
jokios įtakos šiai nuomonei30. Sekdamas pusbrolio pavyzdžiu, 1395 m. maldas už Karigailos (taip pat kiek
vėliau mirusio kito Jogailos brolio Vygando) atminimą
užsakė ir didysis kunigaikštis Vytautas31. Įdomu, kad
šiame dokumente apie smurtinę Karigailos mirtį nieko
nesakoma. Verta prisiminti, kad 1395 m. Vytautas kaip
tik pradėjo gerinti santykius su Ordinu. Stiprindamas
savo valdžią Lietuvoje, tų metų vasarą jis sudarė pirmąją paliaubų sutartį32, o šią politiką vainikavo 1398 m.
Salyno taikos su Ordinu sudarymas.
Karigailos žūties istorija buvo atgaivinta praėjus kiek
daugiau nei dviem dešimtmečiams – 1416 m., Konstanco visuotinio bažnytinio susirinkimo metu vykstant
ginčams tarp Lenkijos-Lietuvos ir Ordino valstybės. Be
kitų priekaištų, buvo prisiminti ir 1390 m. įvykiai prie
Vilniaus pilies. Tuomet surašytas Jogailos skundas33
prieš Ordiną rekonstravo apgulties eigą, jame atsirado
įvairių ankstesniuose šaltiniuose nepaminėtų detalių.
Itin vaizdžiai buvo papasakotas Karigailos nužudymas
ir pirmą kartą užsiminta apie kunigaikščio nukirstos
galvos užmovimą ant ieties ir nepadorų elgesį su mirusiojo kūnu34. Staiga aktualizuotas įvykis buvo apipintas kaltinimais Ordinui, kurio riteriai esą kunigaikščio
galvą ne tik užmovė ant ilgos ieties, bet ir nešiojo po
pilį35. Į akis krenta Karigailą apibūdinantys epitetai:
jis vadinamas krikščioniškiausiu ir teisingiausiu valdovu (princeps christianissimus... princeps iustissimus),
30
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej = Codex
diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon dioeceseos Vilnensis, t. 1:
(1387–1507), wydali Jan Fijałek, Władysław Semkowicz, Kraków:  Komisja Historyczna Polskiej Akademii Umiejętności, 1932, p. 35, [139105-25]: in eadem ecclesiae Vilnensi singulis diebus temporibus perpetuis due misse pro nostra celsitudine ac illustri principe Casimiro alias
Korigalone per Theutonicos Cruciferos de Prussia de anno Domini MO
CCCO LXXXX interfecto.
31
Ibid., p. 41.
32
Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae, 1376–1430, (toliau – CEV), collectus opera Antonii Prochaska, Cracoviae: Sumptibus
Academiae Litterarum, 1882, Nr. 117, p. 39–40, 42.
33
Ibid., p. 1001–1018: [1416-02-13] Lenkijos 40 dalių skundas prieš
Vokiečių ordiną Konstanco susirinkimo metu.
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o jo mirtis siejama su bibline Abelio ir Kaino istorija36.
Krikščionių karaliaus brolio nužudymas turėjo tapti
dar vienu Ordino diskreditavimo Vakarų Europos monarchų akyse motyvu.
Atsakymą į lenkų skundą Ordinas pateikė 1416 m.
vasario 23–24 d. Jis priminė, kad tame žygyje dalyvavo
ir kunigaikštis Vytautas. Ordino atstovų teigimu, jis,
kaip ir Anglijos didikai, gali prisiekti, kad karaliaus brolis kartu su kitais gynėjais žuvo neatpažintas37. Ši argumentacija turėjo pastatyti Vytautą į sunkią padėtį, o jo
atsakymas galėjo lemti lenkų skundo paneigimą arba
patvirtinimą. Svarbu, kad Jogaila, kaip karalius, nega-

Anglijos karalius Henrikas IV (1367–1413). Vienas iš 1390 m.
Vilniaus puolimo dalyvių. Portretas tapytas XVI a. Autorius
nežinomas. Londono Nacionalinė portretų galerija
34
Ibid., p. 1009: statim miserabiliter et flebiliter truncatus capite in
confusionem et pudorem nostrum et nostri sangvinis sempiternum.
35
Ibid.: caput eiusdem fratris nostri ad phalangam longissimam seu
lanceam valde altam impositum per castra exercituum suorum ignominiose deferentes.
36
Ibid.: frater noster germanus princeps christianissimus... Et sicut
Abel a Cayn sic iste princpes iustissimus ab iniustis, innocens a nocentibus interemptus est et occisus.
37
Ibid., p. 1033: fuit presens in exercitu ordinis dux Wytowdus, qui
tunc erat de parte ordinis contra regem... qui fidele possent referre de
hoc testimonium, quod dictus frater regis fuit in illo tumultu qui ordini resistebat, sine advertencia quod frater regis esset, cum aliis et inter
alios interfectus.
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lėjo laisvai mėtytis kaltinimais ir turėjo būti užtikrintas jų teisėtumu (juk pats turėjo pamatyti brolio kūną,
kai jį laidojo Vilniaus katedroje). Šis ginčas Konstance
virto spektakliu, kuriame abi pusės negailėjo kaltinimų viena kitai. Savo atsakyme Ordinas griežtai neigė
galvos užmovimo ant ieties kaltinimą38 ir priminė, kad

Konradas Valenrodas, Vokiečių ordino didysis
magistras (1391–1394). Organizavo 1390 m. Vilniaus
puolimą. Paveikslėlis iš Adomo Mickevičiaus poemos
Konradas Valenrodas knygos viršelio (1828)

Vytautas po Žalgirio mūšio nurodė nukirsdinti tris Ordino brolius belaisvius39.
Kol Vokiečių ordinas ginčijosi su LDK ir Lenkijos
atstovais dėl įvykio aplinkybių, 1390 m. žygio dalyvis
Derbio grafas ir nuo 1399 m. Anglijos karalius Henrikas IV paliko medžiagos anglų kronikininkams. Jau po
jo mirties (1413) Thomas Walsinghamas baigė rašyti
38
Ibid.: Sed quod caput suum fuisset palo inpositum ex eo non creditor esse verum, quod apud nos hoc est penitus inauditum.
39
Ibid.: Et eciam quod Wytowdus post proximum bellum captivatis
tribus fratribus ordinis inter alios satis strenuos et nobiles eos post captivitatem huiusmodi decapitare fecit.
40
Chronica Monasterii S. Albani. Ypodigma Neustriae, a Thoma Walsingham, quondam monacho Monasterii S. Albani conscriptum, edited
by Henry Thomas Riley, London: Longman, 1876, p. 361: fratre Regis
de Poleyn ibi perempto.
41
Ibid.: qui fuit gravis adversaries Christianis.
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du kūrinius, skirtus Anglijos ir jos valdovų istorijai. Pirmoji – Ypodigma Neustriae (apie 1419), skirta iš esmės
pagerbti ir išaukštinti Anglijos karaliaus Henriko V
Normandijos užkariavimą. Kita – jau anksčiau minėta
Historia Anglicana (XV a. antras dešimtmetis). Šiuose
kūriniuose randame ir 1390 m. įvykių atgarsius, juose
paminėti Skirgaila ir Vytautas, užsiminta ir apie Lenkijos karaliaus brolį, kuris Vilniuje buvo nužudytas40.
Jis nėra įvardytas, o tai rodo ne tokį didelį žuvusio kunigaikščio istorijos aktualumą anglų kronikininkui. Atrodo, kad autoriui nebuvo žinoma arba nebuvo svarbi
Konstance pateikta lenkų versija, nes būtent Ypodigma
Neustriae Karigaila apibūdinamas kaip aršus krikščionybės priešas41. Be abejo, toks Lenkijos karaliaus
Jogailos brolio įvaizdis suformuotas siekiant pateisinti
Henriko žygį į Lietuvą. Henrikas vyko kovoti su pagonimis, todėl autorius žygį ir vaizdavo kaip susidūrimą
su krikščionybės priešais.
Historia Anglicana žygis nupasakojamas kiek plačiau, čia veiksmas prasideda nuo pergalės prieš Skirgailą, paminimi į nelaisvę patekę kunigaikščiai42. Tačiau apie Jogailos brolį atkartojama ta pati informacija,
pridedamas tik atkritusio krikščionybės priešo epitetas43. Pasakojimą papildo detalė, kad Henrikas, prieš
pasitraukdamas nuo Vilniaus, spėjo pakrikštyti aštuonis lietuvius44. Įdomu, kad Henriko kelionių sąskaitų knygoje yra įrašytas asmuo vardu Henrikas Lietuvis: galbūt jis buvo vienas iš tų pakrikštytų belaisvių ir
simboliškai krikšto tėvo garbei gavo tokį vardą45? Matome, kad anglų kronikose pateikiamas kitoks įvykių
prie Vilniaus pilių siužetas nei Konstanco susirinkimo
tekstuose. Anglų autoriui pirmiausia rūpėjo jo tėvynainių žygio šlovė ir piligriminė misija (belaisvių lietuvių
krikštijimas), o informacija apie Karigailos mirtį – labai
fragmentiška.
Vėlesniuose XV a. šaltiniuose aptinkame lenkiškos
įvykių versijos variantą ir jos stiprinimą. 1422 m. iškeltoje lenkų byloje prieš Vokiečių ordiną būsimasis
kardinolas Zbignievas Oleśnickis pateikė savo, tiksliau – savo tėvo Jaśko Oleśnickio ir dėdės liudijimą apie
Vilniaus apgultį popiežiaus Martyno V nuncijui Antanui
Zenui. Pasakojimas iš esmės liko toks pat – Karigaila
buvo specialiai išvestas ir nukirsdintas visų akivaizdoje46. O XV a. antros pusės lenkų istorikas Jonas Dlugošas savo Analuose atkartojo 1416 m. Jogailos skundą
42
Thomae Walsingham Historia Anglicana, p. 197–198: devicit exercitum Regis de Lettowe, captis quatuor Ducibus, et tribus peremptis,
et amplius quam trecentist de valentioribus exercitus supradicti partier interemptis.
43
Ibid.: fratre Regis de Poleyn, inter caeteros, ibi perempto, qui
adversaries noster fuit.
44
Ibid.: Facti sunt Christiani de gente de Lettow octo.
45
The Earl of Derby, p. 90: Et solute pro sotularibus per Henricum de
camera pro Henrico Lettowe, nunciante senescallo, iij s. pr.
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su pagrindiniais akcentais – kunigaikščio sugavimu,
nukirsdinimu ir galvos užmovimu ant „ilgos ieties“ (šį
momentą Dlugošas interpretavo kaip kryžininkų siekį
įbauginti Aukštutinės pilies gynėjus)47. Pasakodamas
apie kito Jogailos brolio Aleksandro Vygando laidotuves Vilniaus katedroje, lenkų istorikas priminė, kad su
Ordinu žygyje dalyvavęs Vytautas, taip užsimindamas
apie jo atsakomybę48.
Lietuvos istoriografijoje 1390 m. Vilniaus pilių apgulties siužetas pasirodo tik XV a. viduryje – Lietuvos
metraščių Trumpajame sąvade. Iš glausto aprašymo
sužinome, kad Vytautas puolė Kreivąją pilį, tačiau kunigaikštį Karigailą nukovė vokiečiai49. Negalima nepastebėti tendencingo siužeto Vytauto naudai. O jau
XVI a. trečiame dešimtmetyje parašytoje naujoje Lietuvos metraščių redakcijoje – vadinamojoje Bychovco
kronikoje Karigaila painiojamas su Skirgaila. Pasak
kronikos autoriaus, „didžiajam kunigaikščiui“ Vytautui
užėmus Kreivąją pilį, Skirgaila buvo pagautas ir uždarytas į kalėjimą50. Apskritai Bychovco kronikoje Karigaila nėra nė karto paminėtas, net dalyje, kur vardijami
Algirdo sūnūs. Lietuviškoje tradicijoje 1390 m. istorija
svarbi tik tiek, kiek joje figūruoja pagrindinis herojus –
Vytautas. Todėl Kreivosios pilies užėmimas tematiškai
ir chronologiškai siejamas su Vytauto atėjimu į valdžią
1392 m. Astravos sutarties sąlygomis.
Kur kas gyviau Karigailos istorija buvo išplėtota Prūsijos tradicijoje, kurioje persipynė Ordino ir lenkiškoji
įvykių versijos. Ją aptinkame dviejuose XVI a. pradžios

Prūsijoje rašytuose kūriniuose – Didžiųjų magistrų kronikoje51 ir Prūsijos kronikoje52. Pirmojoje kronikoje Karigailos mirties epizodas aprašomas trumpai, tačiau
išraiškingai – kunigaikštis bėgdamas iš pilies pasidavė priešams ir buvo nukirsdintas53. Prūsijos kronikoje
veiksmo vieta perkeliama į Trakus, o siužetas pasikartoja – Karigaila buvo pagautas ir, didžiajam magistrui
nurodžius, nukirsdintas54. Kaip matyti, abu pasakojimai pateikia „lenkišką“ nukirsdinimo motyvą, tačiau be
papildomų galvos užmovimo ant ieties ir kitų detalių.
1390 m. įvykiai aprašomi XVI a. kronikų autorių akimis, pridedant netikslių detalių (pavyzdžiui, apie magistro dalyvavimą žygyje).
Tačiau svarbesnė yra nauja kronikų ideologinė pasakojimo tendencija. Abiejų kūrinių fragmentuose, skirtuose Karigailos nužudymo istorijai, neigiamai vaizduojami Ordino veiksmai. Šis Prūsijos istoriografijos
posūkis susijęs su XV a. antros pusės situacija Prūsijoje, kai galutinai išsiskyrė Prūsijos luomų ir Ordino
interesai. Pradedama Gdansko tradicija, nutolstanti
nuo Ordinui palankaus naratyvo ir vis kritiškiau bandanti nusakyti jo istoriją55. Todėl istorinėje atmintyje
išlikęs Karigailos nukirsdinimo epizodas interpretuojamas naujai. Kronikų autoriai neabejotinai pasirėmė
Lenkijoje paplitusiais dlugošiškais istoriografiniais pasakojimais. Dlugošo ar juo sekusių lenkų autorių darbų
žinojimą byloja 1390 m. siužeto Prūsijos kronikoje tąsa,
kur paminėta kunigaikščio Narimanto mirtis56.
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Karigailos epi-

46
Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque cruciferorum, ed. Tytus Działyński, t. 2, Poznań, 1855, p. 232–233: Et dixit ipse quod tempore quo dominus Kazimirus, frater prelibati domini regis in ipso articulo nominatus fuit decollatus per ipsos fratres qui dam patruus suus
erat in castro. civitatis Wilne et vidit ipsum decollari et duci ad decollandum et hoc nanavit ipsi testi.
47
Joannis Dlugossii Annales, p. 184–185: Kazimirus alias Korigal
dux, frater Wladislai regis Polonie germanus... vivus capitur et e vestigio decollatur; cuius capite ad altam hastam hostes imposito Polonis,
qui superius castrum Vilnense defendebant, ad perterrendum eos illud ostendunt.
48
Ibid., p. 195: et in Vilnensi ecclesia sub uno mauseolo cum corpore germani sui Kazimiri Korigal a Vithawdo et Cruciferis capite truncati sepultus.
49
„Lietuvos metraščių trumpasis sąvadas“, vertė Albinas Jovaišas, in:
Metraščiai ir kunigaikščių laiškai, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 4),
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 321.
50
Lietuvos metraštis. Bychovco kronika, vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Rimantas Jasas, (ser. Lituanistinė biblioteka), Vilnius: Vaga,
1971, p. 98.
51
Hochmeister Chronik, in: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – LMAVB RS), f. 15, b. 1. Ši
rankraštinė knyga nėra pilna, jei lygintume su kitu nuorašu, kuris publikuotas Scriptores rerum prussicarum t. 5 (p. 43–148). Trūksta pradžios,
tačiau yra ir papildomų įrašų, aktualiausias jų – apie Karigailos mirtį.
52
Der Preussen Chroni[c]a von dem 573 jhare bis auff das 1512 in
welcher alle Hokemeyster mit ihrenn..., in: LMAVB RS, f. 15, b. 4. Apie
šią rankraštinę knygą beveik nėra duomenų, tituliniame puslapyje nurodyta, kad nuorašas padarytas 1561 m. Johanno Brandto, o 1620 m.
knyga atsidūrė pas Michaelį Rüprechteną. Galimai kitas nuorašas yra
saugomas Slaptajame Prūsijos paveldo archyve Berlyne, Rankraščių

archyve (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Manuskripte Archivalien – GStA PK XX. HA, Msc, A Nr. 6: Preußische Chroniken, p. 1–133). Berlyne esamo nuorašo autorius – Bartholomäus
Wartzmann (1525?–1578); žr. Arnoldo Udo, „Bartholomäus Wartzmann“, in: Altpreußische Biographie, t. 2, hrsg. Christian Krollmann,
Kurt Forstreuter, Fritz Gause, Marburg/Lahn: N. G. Elwert Verlag, 1967,
p. 776f.
53
LMAVB RS, f. 15, b. 1, l. 257v–258r: Wie aber das Schlos angetzundet ist der furst Carigall, mit denn andernn nahmen Casimirus
ein bruder des konigs vonn Polenn Vladislaus aus dem angetzuntenn
Schlos gewichen vonn den feindenn gefangenn unnd vonn stad ann
ennthauptett.
54
LMAVB RS, f. 15, b. 4, l. 111v: In der selbigen zeit als das schloss
Troki wart angetzundt do wolte des königes brüder Corigal anders genandt Casimirus, vom schloss entweichen und er wart von den feinden
gefangen. Und der hohmeyster liess ime den kopf abschlagen.
55
Arno Mentzel-Reuters, „Von der Ordenschronik zur Landesge
schichte – Die Herausbildung der altpreußischen Landeshistoriographie im 16. Jahrhundert“, in: Kulturgeschichte Ostpreußens in der Frühen
Neuzeit, hrsg. Klaus Garber, Mafred Komorowski und Axel E. Walter,
Tübingen: Niemeyer, 2001, p. 617.
56
Der Preussen Chroni[c]a, in: LMAVB RS, f. 15, b. 4, l. 111v: Und der
furst Narimuntho wart inem ein scharmutzel gefangen… und iamerlichen von Witholdt mit den pfeilen zu schossen bis er starb.
Plg. Joannis Dlugossii Annales, p. 187: Qua indignitate Vithawdus
dux permotus, ducem Narimunth, qui regias arces tuebatur, in duellando captum et in arbore... per pedes in prato, in quo bombarde Pruthenice constiterant, suspensum sagittis Lithwanorum, Ruthenorum et
Thartarorum in eum iactis crudelius quam utriusque conveniebat condicioni enecavit.
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zodas vėl pasirodo tik Motiejaus Stryjkovskio Kronikoje, kurioje pateikta įdomi 1390 m. įvykių interpretacija.
Joje pagrindinis kaltininkas dėl kunigaikščio mirties
yra ne Ordinas ir jo vadovybė, bet Vytautas, pas kurį atvestas Karigaila buvo pusbrolio įsakymu nukirsdintas,
o jo galvą liepta užmauti ant ieties57. Vytauto iškėlimas
ne tik pakeičia, bet ir išstumia Ordino įsivėlimą. Sunku pasakyti, kas lėmė tokį Stryjkovskio pasirinkimą.
Vytauto dalyvavimas 1390 m. įvykiuose buvo gerai žinomas ir įtvirtintas Dlugošo. Galbūt siekis visur matyti
lemiamą Vytauto vaidmenį (tiek pozityvų, tiek negatyvų) padiktavo tokį įvykių vertinimą.
Praėjus geram šimtmečiui, Stryjkovskio versiją išplėtęs Albertas Vijūkas-Kojalavičius pridėjo daugiau dramatiškumo, nors visas pasakojimo pagrindas paremtas Stryjkovskio Kronika. Tiesa, atsiranda Kojalavičiui
būdingas asmeninis įvykių vertinimas: „čia, pusbrolio
akyse, ir prarado gyvybę... Vytautas įsakė jam nukirsti
galvą, užmauti ant ieties ir nešioti po stovyklą: apgailėtinas įrodymas, jog brolių nesantarvė visada esanti ne-

paprastai žiauri“58. Karigaila Kojalavičiaus akyse tapo
Vytauto pykčio ir žiaurumo auka. Karigailos mirties
motyvas Stryjkovskio ir Kojalavičiaus kūriniuose glaudžiai susijęs su bendru Vytauto vertinimu: viena vertus,
herojaus, bet kita vertus – stipraus ir kartais žiauraus
valdovo įvaizdžiu59, taip pat istorinio naratyvo vidine
logika – Vytauto veiksmais ir siekiais susigrąžinti tėvonines žemes. Šioje lietuviškoje tradicijoje Karigaila yra
tik vienas, kad ir tragiškas, nežymus didžios Vytauto
istorijos dalyvis.
Taigi Karigailos mirtis sukėlė kelis dešimtmečius trukusį ginčą tarp Ordino ir Lenkijos-Lietuvos. Tiek viena,
tiek kita pusė bandė įrodyti savo teisėtumą. Lenkai ir
lietuviai smerkė netinkamą ir žiaurų poelgį su kilminguoju Algirdaičiu, o Ordinas siekė šiais kaltinimais atsikratyti. Kad ir kaip būtų iš tikrųjų, mažai žinomas
Karigaila ilgai išliko istorinėje atmintyje. Jo mirties
istorija ne ką prasčiau atskleidžia Viduramžių realybę
ir žiaurumą, politinius žaidimus ir intrigas nei šiandien
populiarūs Sostų karai.
!

57
Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi Macieja Stryjkowskiego, t. 2, p. 89–90.
58
Albertas Vijūkas-Kojelavičius, op. cit., p. 319.

59
Dalia Dilytė, „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos veikėjų charakteristikos tipai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2009, kn. 27,
p. 172.
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Winstonas Churchillis Lietuvoje
Daina Valentinavičienė

Winstonas Churchillis – tai žmogus, pakėlęs Britaniją
į kovą prieš Hitlerį ir ją laimėjęs. Žmogus, kuris aiškiai
suvokė tragišką karo baigties ironiją, kai nugalėtą blogį
pakeitė kitas, kuris po karo jau būdamas itin garbaus
amžiaus antrą kartą grįžo į britų politikos ir pasaulinės
diplomatijos olimpą ir kūrė susivienijusios Europos planus ir naujos pasaulio tvarkos metmenis.

Liesa lietuviška čerčiliana
Džiugu, kad pastaraisiais metais Lietuvoje užderėjo
Churchillio. 2017 m. leidykla Briedis, praėjus daugiau
nei 60 metų nuo parašymo, išleido keturis jo atsiminimų
tomus Antrasis pasaulinis karas1. Tad pagal pirmojo leidimo metus, paties leidinio reikšmę ir poveikį, autoriaus
statusą ir pelnytus apdovanojimus (Nobelio literatūros
premija, 1953) šie memuarai priklauso žanro klasikai.
Kadangi prisidėjau prie šio vertimo ir kartu gilinausi
į Churchillio įvairiapusės karjeros vingius, memuarų
rašymo aplinkybes ir procesą, tuometinę ir vėlesnę jų
recepciją, norėčiau tuo pasidalinti su NŽ-A skaitytojais. Bet pirmiausia aptarkime lietuvišką čerčilianą:
į kokį bibliografinį lauką ateina ši knyga? Čia apsiribosiu tekstais, kuriuos pagal raktinį žodį radau mūsų
viešojoje erdvėje (turbūt akademiniame lauke esama ir
publikuotų, bet plačiau nepasklidusių Lietuvos tyrėjų
darbų, susijusių su šia tema).
Vyresnės kartos istorija besidomintys žmonės yra
skaitę sovietmečiu 1981 m. Minties leidyklos išleistą
Vladimiro Truchanovskio studiją Vinstonas Čerčilis:
Politinė biografija2. Kaip ir galima tikėtis, čia Churchillio portretas tapomas su sovietinei istoriografijai būdingu detalumu nepavojingose teritorijose, taip pat su
tipiškais iškraipymais bei ideologizacija. Knygos anotacija pakankamai iškalbinga:
Daina Valentinavičienė (g. 1962) – vertėja iš anglų kalbos,
dėsto VU. Svarbesnieji vertimai: Carl E. Schorske, Fin-de-siecle
Viena: politika ir kultūra (2002), Marshall McLuhan, Kaip sup
rasti medijas (2003), Roslyn Bernstein, Shoel Shapiro, Gyvenimas nelegaliai: Wooster g. 80 ir Soho evoliucija (2016), Winston Churchill, Antrasis pasaulinis karas (2017, t. 3, 4).

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

Knyga apie Vinstoną Čerčilį (1874–1965), kuris daug
metų buvo Anglijos valstybės, politinis, karinis veikėjas, įėjęs į pasaulio istoriją kaip konservatorius ir reakcionierius, socialinio bei nacionalinio išsivadavimo
judėjimų priešininkas, kaip vienas iš svarbiausių imperialistinės karinės intervencijos prieš jauną Tarybų
šalį organizatorių 1918–1921 m. Per Antrąjį pasaulinį
karą V. Čerčilis buvo Tarybų Sąjungos sąjungininkas
kovoje su hitlerine Vokietija. Vėliau pasidarė aršus
„šaltojo karo“ kampanijos įkvėpėjas.3
Štai keletas ryškesnių Truchanovskio knygos motyvų:
1) Churchillis gynė Anglijos imperializmo interesus, o jo
šlovės valanda buvo, kai veikė išvien su anglų liaudimi,
kuri geriau suprato kovos (kartu su SSRS) prieš fašistinę Vokietiją svarbą; 2) smulkmeniškai teisinama visa
SSRS strategija ir veiksmai net ten, kur tai prasilenkia
su istorine tiesa; 3) aukštinamas SSRS indėlis pergalėje prieš nacizmą ir menkinamas Vakarų ir Anglijos; 4)
„teisingai“ interpretuojami Churchillio karo memuarai:
jis juos rašė jau atvirai sugrįžęs prie savo senos antisovietinės antisocialistinės politikos, Sovietų Sąjungą vadino didžiausia grėsme pasauliui ir ragino su ja kalbėti
iš jėgos pozicijų4.
Knygoje netrūksta nei išsamios biografinės informacijos, nei įprasto sovietinio tiesos ir melo kokteilio. Pažymėtina, kad 430 p. knygoje (nei rusiškame, nei lietuviškame leidime) nėra jokio literatūros sąrašo, atrodo,
kad visas tekstas liejasi iš vieno žinių šaltinio – Truchanovskio, nors pačiame tekste, kai reikia demaskuoti Churchillį ir suteikti teiginiui svorio, be jokių konk
retesnių nuorodų pamėtyta angliškų pavardžių. Bet
kuriuo atveju, Truchanovskio knyga atspindi bendrą
sovietinę istoriografinę tradiciją ir oficialų vėlyvosios
1
Winston Churchill, Antrasis pasaulinis karas, t. I: Pakeliui į katastrofą, iš anglų kalbos vertė Vitalijus Šarkovas; t. II: Vieni, iš anglų kalbos vertė Vitalijus Šarkovas ir Antanas Šernius; t. III: Didžioji Sąjunga,
iš anglų kalbos vertė Daina Valentinavičienė; t. IV: Triumfas ir tragedija,
iš anglų kalbos vertė Daina Valentinavičienė, (ser. II pasaulinis karas),
Vilnius: Briedis, 2017, 364 p.; 396 p.; 355 p.; 484 p.
2
Vladimiras Truchanovskis, Vinstonas Čerčilis: Politinė biografija, iš
rusų kalbos vertė L. Stanevičius, A. Šamarina, Vilnius: Mintis, 1981.
3
Ibid., p. 431.
4
Ibid., p. 379, 382, 384.
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Sovietų Sąjungos požiūrį į Churchillį, tuo ji ir yra įdomi.
Po nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje buvo
straipsnių apie Churchillį žiniasklaidoje, ypač daug kur
pribarstyta jo citatų, tačiau rimtesnių vertimų ilgokai
nepasirodė, nors Vakaruose apie jį prirašyta beveik 700
knygų (toks skaičius pateikiamas oficialiame Churchillio tarptautinės draugijos puslapyje Churchill International Society).
Pirmoji Vakarų autoriaus knyga apie Churchillį pas
mus išleista 2009 m.: tai Johno Lukacso esė rinkinys
Churchill: Aiškiaregys, valstybės veikėjas, istorikas5.
Leidėjo pasirinkimas atrodo logiškas, nes ši nedidelė
2002 m. knygutė, įvertinanti svarbius Churchillio asmenybės aspektus, yra dešiniųjų pažiūrų istoriko laudacija Churchilliui ir kontrastas sovietinei interpretacijai.
Knygoje taip pat polemizuojama su XX a. paskutiniais
dešimtmečiais įsivyravusiu revizionizmu Churchillio
atžvilgiu, kartu ji ženklina ir akademiniuose ratuose vėl
kylančią Churchillio renesanso bangą. Autoriaus nuomone, tą patvirtina ir faktas, kad 2001 m. sausį Londono universiteto Istorinių tyrimų instituto organizuotoje
konferencijoje Churchillis XXI amžiuje iš penkiolikos
pranešėjų tik vienas griežtai kritikavo Churchillį.
Tos bangos keteroje atsidūrė 2014 m. parašyta ir
2015 m. Lietuvoje išleista tuometinio Londono mero
Boriso Johnsono, o dabar JK užsienio reikalų ministro
knyga Churchillio veiksnys6. Taip, ne visi Vakarų autoriai Churchillį vertina vienareikšmiškai, tačiau Johnsonas jau pirmuose knygos puslapiuose atvirai dek
laruoja, kad Churchillis jam visuomet buvęs didvyris,
ir viena rašyti paskatinusių priežasčių buvusi ta, kad
dabartinis jaunimas jo nebeprisimena ir jiems šis vardas asocijuojasi su šunimi iš britų draudimo bendrovės
reklamos. O prisiminti verta, nes „būtent šis Britanijos
premjeras padėjo suformuoti pasaulį, kuriame gyvename iki šiol“7. Taigi autorius į Churchillį žiūri „įsimylėjėlio“ akimis. Knyga sulaukė didelės komercinės sėkmės
ir pliūpsnio recenzijų anglosaksiškoje spaudoje, tad apžvelgsiu keletą jų.
Pasak The Guardian recenzento Johno Kampfnerio,
Johnsonas rašo šmaikščiai, kartais slysteldamas į pokalbių laidoms būdingą populizmą, bet iš esmės meist
riškai suneria karą, politiką ir herojaus asmeninį gyvenimą į vieną pynę8.
Kaip daugelis kitų recenzentų, Peteris Clarke‘as iš Financial Times pažymi Johnsono tapatinimąsi su Churchilliu. Autorius, kaip ir jo herojus – nenuspėjamas

torių politikas, dažnai einantis prieš partijos liniją, ambicingas, neišsenkančios energijos, be galo savimi pasitikintis, intelektualiai smalsus, kilęs iš privilegijuotos
klasės, atpažįstamas kaip firminis ženklas: „Visi žino
Borisą, kaip kadaise visi žinojo Winstoną“9. Abu politiniai oportunistai, bet Johnsonui tai labiau privalumas
nei trūkumas – ištikimybės laisvės principui išraiška.
Knyga parašyta gyva šnekamąja kalba, pripažįstant,
kad Churchillis yra pripaistęs nesąmonių – taip eufemistiškai užglaistomi dalykai, kuriuos XXI a. visuomenė suvoktų kaip politiškai nekorektiškus ar mažų
mažiausiai keistus. Johnsonas balina Churchillio reputacijos dėmes, net ir didžiausius jo politikos liapsusus
teisindamas drąsa imtis epinių pokyčių ir keisti istorijos kryptį. Svarbiausias knygos akcentas yra herojaus
charakteris, Churchillio X faktorius, kurį Johnsonas ir
šlovina.
Pasak kanadiečių recenzento Marko Mackinnono,
Johnsonas ėmėsi rašyti paprašytas Churchillio šeimos,
artėjant 50-osioms jo mirties metinėms, bet knygos pasirodymą sunku atsieti nuo paties Johnsono pareiškimo, kad jis siekiąs grįžti į nacionalinę politiką ir dalyvauti parlamento rinkimuose 2015 m. Recenzento
nuomone, šie prasikišantys politiniai interesai menkina
knygos vertę. Kita vertus, Johnsonas – geras rašytojas,
sudėtinga tema išdėstyta lengvai, nors autoriaus stilius
toks, kad ir neretam anglakalbiui kartą kitą tenka atsiversti žodyną. Knyga skirta tiems, kurie nori suprasti
Churchillį, bet nenori plūktis su masyviais foliantais10.
Į rimtos istorijos populiarinimą orientuoto britų žurnalo History Today autorius Rolandas Quinault pabrėžia, kad didžiausia Johnsono knygos problema yra „dievo
garbinimas“ ir analizės trūkumas, apie Churchillį nepasakoma nieko naujo, trūksta įžvalgų iš šiandienos perspektyvos, nebent kai rašoma apie dabar itin aktualų herojaus požiūrį į Europą, – na, bet knygą linksma skaityti11.
Sonia Purnell skeptišką nuomonę išreiškia jau recenzijos pavadinime „Viskas apie mūsų didį lyderį (ir šiek
tiek apie Churchillį)“ ir paskutiniajame sakinyje: kaip
istorinė knyga – tai prarasta galimybė, bet Johnsonui
ji puikiai pasitarnaus. Nuo pat pradžių skaitytojas lyg
stumtelimas galvoti, kas gi bus tas kitas didysis istorijos
magas? Atsakymą sufleruoja pats knygos viršelis: Johnsono pavardė parašyta stambesniu šriftu nei knygos
herojaus. Ar tik ne Johnsonas yra tas žmogus su Churchillio faktoriumi? Jie tikrai turi panašumo ir jų istorijos knygoje kartais taip persipina, kad sunku atskirti,

5
John Lukacs, Churchill: Aiškiaregys, valstybės veikėjas, istorikas,
vertė Gitana Stonienė, Vilnius: Versus aureus, 2009.
6
Boris Johnson, Churchillio veiksnys, iš anglų kalbos vertė Laimantas
Jonušys, Vilnius: Tyto alba, 2015.
7
Ibid., p. 13.
8
John Kampfner, “The Churchilll Factor Review”, in: The Guardian,
2014-11-03.

9
Peter Clarke, “A Review of the Churchill Factor”, in: The Financial
Times, 2014-10-24.
10
Mark Mackinnon, “Boris Johnson and the Churchill Factor”, in: The
Globe and Mail, 2017-03-25 [atnaujintas]; 2014-09-17.
11
Roland Quinault, “The Churchill Factor by B. Johnson”, in: History Today, 2015, t. 65, Nr. 1, in: https://www.historytoday.com/reviews/
churchill-factor.
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ar Johnsonas kalba apie knygos herojų, ar apie save12.
Johnsono knygos „skrodimą“ būtų tinkamiausia baigti Davido Wilezolio įžvalga, nes jis puikiai apčiuopia esminį šios knygos privalumą. Recenzentas pastebi, kad
nors Churchillio mitologija seniai ir tvirtai susiformavusi, apie jį ir toliau kasmet rašomos naujos knygos, tačiau dauguma jų lieka specialistų lentynos skaitiniais.
Johnsonas savo tikslą pasiekė – atgaivino plačiosios
visuomenės dėmesį Churchilliui ir jo svarbą šiandienos
pasauliui, nors tai nėra pati išsamiausia ar moksliškiausia knyga13. Tad, matyt, ne visada svarbu pasakyti
ką nors naujo, kad būtum išgirstas, svarbu pasakyti
tai naujai.
Šis margas nuomonių spektras atspindi ne tik Johnsono knygos vertinimą, bet ir tradicija tapusią neišvengiamą požiūrių į patį Churchillį įvairovę. Reakcijos į
jį buvo stipriai poliarizuotos ir jam gyvam esant, ir po
mirties, ir tarp apie jį rašiusių istorikų, ir tarp politikų.
Viena vertus, prie Churchillio Karo kabineto muziejaus
Londone nutįsusios ilgiausios eilės, į Churchillio atminimo vietas – Blenheimą ir Čartvelą – plūsta tūkstančiai turistų, bet, kalbantis su skirtingų profesijų, klasių
ir išsilavinimo britais, reakcija į jį tikrai nėra monolitiška (tuo pati įsitikinau 2017 m. vasarą keliaudama
Churchillio takais Jungtinėje Karalystėje).
Pasak Martino Gilberto, turbūt didžiausio Churchillio žinovo, parašiusio šešetą jo biografijos tomų, vieni jį
kelia į aukštybes, apie jį kalba arba gerai, arba nieko,
„kiti laiko monstru, kurį seniai reikėjo nušauti“ ir kurio
bent jau jokiu būdu nereikėjo antrą kartą prileisti prie
valdžios14. Pats Gilbertas, 1957–1960 m. studijavęs istoriją Oksforde, pripažįsta, kad baigęs universitetą apie
Churchillį ne kažin ką težinojo, nes dėstytojai nebuvo
linkę apie jį kalbėti ar suteikti jam reikšmingesnės vietos istorijoje.
Lietuviškos čerčilianos pabaigai trumpai paminėsiu knygą, kurios pagrindinis herojus nėra Winstonas
Churchillis, tačiau kuri jo portretą tinkamai papildo.
2017 m. Lietuvoje pasirodė Johnsono opusą supeikusios
Sonia’os Purnell knyga Clementine Churchill: Pirmosios ledi gyvenimas ir karai15. Nors tai pirmoji oficiali
jos biografija, Clementine istorija plėtojama per vyro
karjerą, rašo Amanda Vaill16. Knygos šaltiniai – sutuoktinių korespondencija, šeimos archyvas, interviu su
Clementine draugais, tarnais, padėjėjais ir t. t. Recenzentė pažymi, kad iš išnašų ir padėkos ne visada aišku,
ar remiamasi tikslia Clementine citata, ar tai kūrybinė
jos minčių rekonstrukcija. Pasak Mirandos Seymour,

Purnell užtikrintai teigia, kad be šios stiprios moters
Churchillio politinė karjera būtų žlugusi, ji buvo ir pilkasis kardinolas, ir patarėja, ir guodėja17.
Taigi lietuviškuose vertimuose iškylantis Churchillis
mums atsiskleidžia 1) sovietų ideologo akimis, 2) Vakarų istoriko akimis, 3) Vakarų politiko ir gerbėjo akimis,
3) ištikimos sutuoktinės biografės akimis. Dvi pastarosios knygos yra parašytos „šviežiai“, jos kaip pirmieji mūšio su užmarštimi šūviai nutraukia šiame fronte Lietuvoje ilgokai trukusią tylą ir vėl sugrąžina šią asmenybę
į agorą, po to seka sunkioji artilerija – paties Churchillio
Antrasis pasaulinis karas. Manau, kad toks minimalus
kontekstas yra būtinas diskurso apie Churchillį suvokimui, nes Churchillio mozaika dėliojasi iš daugelio
tarpusavyje konkuruojančių, vienas kitą palaikančių
ar paneigiančių, tarpusavyje besiginčijančių tekstų.

12
Sonia Purnell, “The Churchill Factor: How One Man Made History
by Boris Johnson”, in: The Independent, 2014-10-25.
13
David Wilezol, “The Mayor of London Tackles Churchill”, in: The
Washington Times, 2015-02-02.
14
Martin Gilbert, In Search of Churchill, Harper Collins Publishers,
1994, p. 3.

15
Sonia Purnell, Clementine Churchill: Pirmosios ledi gyvenimas ir
karai, iš anglų kalbos vertė Vitalijus Šarkovas, Vilnius: Tyto alba, 2017.
16
Amanda Vaill, “Clementine: The Life of Mrs Winston Churchill by
S. Purnell”, in: The New York Times, 2015-12-04.
17
Miranda Seymour, “First Lady: The Life and Wars of Clementine
Churchill by S. Purnell”, in: The Telegraph, 2015-06-14.
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Churchillio Antrasis pasaulinis
karas: leidybos laukas ir autorius
Toliau daugiausia remsiuosi išsamiausia studija apie
Churchillio memuarus, 2005 m. laimėjusia Wolfsono
istorijos premiją, dar kartais vadinama ilgiausia šio
kūrinio recenzija In Command of History, kurią parašė
Kembridžo, Harvardo ir kituose universitetuose dėstęs istorijos profesorius Davidas Reynoldsas. Įžangoje
autorius teigia, kad Churchillis Antrąjį pasaulinį karą
kariavo du kartus: kai vadovavo šaliai 1940–1945 m., ir
kai po karo rašė šio konflikto istoriją, ir kad Churchillio
politiko įvaizdį suformavo Churchillis istorikas.
Karui pasibaigus kiti pagrindiniai jo veikėjai – Hit
leris, Mussolinis, Rooseveltas – jau buvo palikę gyvenimo sceną, Stalinas memuarų nerašė, o De Gaulle’io
memuarų angliškas vertimas pasirodys gerokai vėliau,
tad Churchillis turėjo pirmeivio pranašumą – jo tekstai
pasirodė 1948–1953 m. Tuo laikotarpiu memuarai buvo
išleisti 15 šalių ir išversti į 11 kalbų; atskiri skyriai ar
ištraukos buvo spausdinami apie 50 pavadinimų laik
raščiuose ir žurnaluose 40 pasaulio šalių.
Pasak Churchillio literatūrinio agento Emery Reveso,
Rytų Europoje taip pat kilo didelis susidomėjimas šiais
memuarais, bet pasirašyti sutarties niekas nedrįso. Jis
pasiūlęs Churchilliui „imti jautį už ragų“ ir pasiteirauti sovietinės vyriausybės, ar ji nenorėtų publikuoti memuarų. Į tai Churchillis atsakęs: „Jei nori, gali
kreiptis į rusų Mešką, bet manęs į šį reikalą nepainiok“.
1954 m., po Stalino mirties, SSRS šie memuarai pradėti leisti, bet, dėl suprantamų priežasčių, tik iki trečiojo
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tomo; visa apimtimi memuarai pasirodė tik po Sovietų
Sąjungos žlugimo18. Taigi rusiškas memuarų leidimas
lietuviškąjį gerokai aplenkė ir galima tik spėlioti, kodėl.
Pasak Reynoldso, apie Churchillį kaip rašytoją žinoma turbūt mažiausiai, bet iš tikrųjų jis gyveno iš rašymo ir yra 43 knygų autorius: straipsniai ir knygos padėjo finansuoti jo politinę karjerą ir prašmatnų gyvenimo
būdą: „Mano skonis – paprastas. Mėgstu tiesiog tai, kas
geriausia“19. Jaunystėje jis aprašė savo karinius nuotykius Indijoje ir Afrikoje; 1906 m. išleido dvitomę savo
tėvo lordo Randolpho biografiją; 1923–1931 m. – šešis tomus apie Pirmąjį pasaulinį karą, ketvirtąjį dešimtmetį –
keturis tomus apie savo didį protėvį karvedį kunigaikštį
Malborough ir keturtomę anglakalbių tautų istoriją.
Bet būtent Antrasis pasaulinis karas (toliau – APK)
jam atnešė turtus. Jo uždirbta suma šiandien prilygtų
mažiausiai 18 mln. dolerių, o sumanūs teisininkai pasirūpino, kad nuo šių honorarų autoriui reikėjo sumokėti
palyginti nedaug mokesčių20. Memuarų sėkmę lėmė tai,
kad juos rašė ypatinga asmenybė ir tiesioginis įvykių
dalyvis, jam talkino gabūs tyrėjai, autorius turėjo prieigą prie vyriausybės karo dokumentų, kurie kitiems
atsivėrė tik XXI a. pradžioje, ir, aišku, jo literatūrinis
talentas; padėjo ir platus nušvietimas žiniasklaidoje21.
Egertonas politikų memuarus vadina patraukliu, bet
problemišku žanru: jame polimorfiškai susipina daug
literatūrinių formų22. Paprastai politikai memuarus
rašo išėję į pensiją, bet šie yra išskirtini tuo, kad juos
rašė veikiantis opozicijos lyderis, buvęs ir būsimas ministras pirmininkas.

Politinio gyvenimo švytuoklė
ir pasirengimas rašyti
Reynoldsas teigia, kad memuarus Churchillis galėjo
parašyti tik todėl, kad 1945 m. liepą pralaimėjo rinkimus23. Jei įvykiai būtų pasisukę kitaip, memuarai veikiausiai nebūtų parašyti, nes tam jis nebūtų turėjęs
laiko, mat Britanijos ekonomikos padėtis po karo buvo
katastrofiška. Pralaimėjimą Churchillis skaudžiai išgyveno, bet nepasidavė ir ketino grįžti į politiką, tad šie
tekstai buvo rašomi galvojant apie politinę ateitį.
Rašyti Churchillis apsisprendė ne iš karto, o tik
1946 m. pavasarį, nors tokią intenciją jau buvo išreiškęs
karo pradžioje ir leidėjai šių memuarų nekantriai laukė. Delsimą, rašo Reynoldsas, lėmė du dalykai: Churchilliui reikėjo pailsėti ir rasti sprendimą dėl mokesčių
18
David Reynolds, In Command of History, Penquin Books, 2005,
p. 82.
19
Ibid., p. 13.
20
Ibid., p. xxii.
21
David J. Gossen, Winston Churchill’s The Second World War: Metanarrative, Markets, and the Politics of Memory, PhD Thesis, University of British Columbia, 2001, p. 230–232; David Reynolds, op. cit.,
p. 488, 498, 504 etc.
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nuo autorinio honoraro. Tą vasarą Churchillis jautėsi prastai, kankino depresija ir nemiga. Jo nuotaiką
atspindi gydytojui Moranui pasakyti žodžiai: „Geriau
jau būčiau žuvęs lėktuvo katastrofoje arba miręs kaip
Rooseveltas“24.
Dar iki memuarų pasirodymo, pirmieji bandymai paskelbti Churchillio karo metų kalbas (pasakytas per
slaptus parlamento posėdžius) parodė, kad bet koks
kalbėjimas apie ką tik pasibaigusį karą yra labai jaut
rus dalykas, ir viskas, ką pasakydavo Churchillis, sulaukdavo milžiniško dėmesio. Menkiausia jo išreikšta
kritika, lyg tarp kitko mestas žodis, viskas, kas kitų
įvykių dalyvių buvo suvokiama kitaip, sukeldavo emocijų audrą. 1953 m., jau pasirodžius keliems memuarų
tomams, Churchillis tik per plauką išvengė bylos dėl
šmeižto, kurią iškėlė vienas įsižeidęs aukštas Libijos
dykumos fronto generolas25.
Britanijoje oficialiems dokumentams galiojo daugybė
apribojimų: kadencijas baigiantys ministrai privalėjo
grąžinti visus Vyriausybės dokumentus, su tam tikromis išimtimis, jų nebuvo galima panaudoti viešai, tačiau
ministrai turėjo prieigą prie jiems siųstų dokumentų jų
kadencijos laikotarpiu. Churchillis taisykles gerai žinojo ir jau premjeraudamas rinko medžiagą būsimiems
memuarams. Savo sekretoriatui jis nurodė kiekvieno
mėnesio gale atspausdinti visus jo duotus įsakymus ir
raštus juos įvardijant taip: „Ministro pirmininko asmeniniai protokolai“. Taip jis pabrėžė, kad tai yra jo rašyti dokumentai, ir rengė dirvą reikalavimui disponuoti
šiais dokumentais pasitraukus iš posto. Panašiai įvardino ir visas karo metų telegramas Rooseveltui, Stalinui
ir kitiems lyderiams („Mano asmeninės telegramos“).
Churchillis aktyviai pasisakydavo visais karo klausimais ir turėjo įprotį savo nuomonę išdėstyti asmeniniuose laiškuose vyriausybės nariams. Vyriausybėje buvo juokaujama apie būsimus jo karo memuarus.
1939 m. rugsėjo 17 d. laiške seseriai ministras pirmininkas Chamberlainas apie ką tik vyriausybėn po 10 metų
pertraukos grįžusį Churchillį rašo: „Kadangi kiekvieną
dieną susitinkame Karo kabinete, atrodytų, kad nėra
reikalo rašyti laiškus, bet aišku, suprantu – jie yra tam,
kad vėliau galėtų juos pacituoti knygoje, kurią rašys“.
1940 m. sausį užsienio reikalų ministras Halifaxas persiuntė Churchillio laišką apie karo veiksmų Skandinavijoje vangumą Chamberlainui, pakomentuodamas jį
taip: „Čia dar vienas skirtas knygai“. Abu laiškai vėliau
buvo memuaruose pacituoti26.
22
George Egerton, “Politics and Autobiography: Political Memoir as
Polygenre”, in: Biography, 1992, t. 15, Nr. 3, p. 221–242.
23
David Reynolds, op. cit., p. 5.
24
Doris Kearns Goodwin, Franklin and Eleanor Roosevelt: The Home
Front in World War II, New York: Simon and Schuster, 2013, p. 621.
25
David Reynolds, op. cit., p. 356–357.
26
Ibid., p. 112.
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Tačiau savo rašytų dokumentų turėjimas ir prieiga
Anot Reynoldso, svarbiausias akcentas Churchilliui
prie kitų vyriausybės dokumentų dar buvo ne viskas,
buvo „ypatingasis ryšys“, bet kalba tapo Šaltojo karo
juos spausdinti ar iš jų cituoti buvo galima tik gavus
šaukiniu. Nemažai čia lėmė kontekstas: JAV ir SSRS
susikirto Jungtinėse Tautose dėl to, kad vis neišvedatuometinės vyriausybės pritarimą. Dar būdamas premma sovietinė kariuomenė iš Šiaurės Irano. Maskva atjeru Churchillis ragino po karo liberalizuoti oficialių dokumentų panaudojimo taisykles teigdamas, kad drausakė puolimu prieš Churchillį laikraščiuose Правда
dimas atskleisti dokumentus
ir Известия, kovo 13 d. paturi galioti tik patiems slapsirodė interviu su Stalinu,
griežtai smerkiančiu Churčiausiems.
chillį kaip karo kurstytoją.
Iš tikrųjų vienas iš žinoTūžminga sovietų reakcija
miausių nutylėjimų APK yra
žinios iš Bletchley parko, arba
ir įtempta situacija Irane paskatino Britanijos ir JAV vyiškoduoti vokiečių „Enigma“
riausybes viešai atsiriboti nuo
radijo pranešimai. APK tekskalbos, nors šiai kalbai jos abi
te Churchillis ne kartą mini
uždegė žalią šviesą: prezidendokumentų dėžutes, ir skaitytas Trumanas ir britų ministojai automatiškai suprasdavo, kad tai įprastos raudonos
tras pirmininkas Clementas
vyriausybės dokumentų dėžuAttlee su kalbos turiniu buvo
tės, tačiau Churchillis kasdien
susipažinę ir jam neprieštagaudavo ir geltonąsias dėžuravo.
tes, kurių neturėjo teisės atiTorių partijoje kilo nepadaryti nei jo patarėjai, nei persitenkinimas, nes dėl kalbos
sonalas, tik jis pats, o faktas,
Churchillis su jais nesitarė.
kad britai „perlaužė“ vokiečių
Jie niurzgėjo ir laukė Churkodą ir skaito jų pranešimus
chillio atsistatydinimo, tačiau
iš Niujorko grįžusio Churchilbuvo aukščiausio lygio valstybinė paslaptis. Ši informacija
lio statusas jau buvo kitas.
tapo vieša tik 1979 m., publiJis vėl tapo pasauline įžymykavus oficialią Britanijos žvalbe – jam sakant kalbą šalia jo
gybos istoriją Antrojo pasaulisėdėjo JAV prezidentas, jam
nio karo metu27.
grūmojo Stalinas. 1946 m.
1946 m. žiemą, pakviestas
pavasarį „Churchillis atrado
Johno Lukacso knygos Churchill: Aiškiaregys.
vieno savo gerbėjų, Churchilnaują balsą, o iš tiesų ir nauValstybės veikėjas. Istorikas vertimo į lietuvių kalbą
viršelis (2009)
ją gyvenimą. Atstumtas kaip
lis išvyko į Ameriką atsigaunacionalinis lyderis, jis vėl išti, tuomet vis dar „sužeistas,
kilo kaip pasaulio valstybininkas“29.
nukryžiuotas ir kraujuojantis“, bet kovo pabaigoje jis
Grįžęs į Angliją Churchillis ėmėsi tiesioginių politinių
grįžo į Angliją „prisikėlęs“28. Kas gi įvyko? Pagrindinį
vaidmenį čia atliko jo kalba kovo 5 d. Fultone. Churpareigų, bet pagal savo žaidimo taisykles, nuobodžią
chillio ir Harry S. Trumano tandemas (JAV prezidentas
opozicijos lyderio kasdienės veiklos rutiną pavesdamas
pristatė svečio kalbą) užtikrino tarptautinės žiniasklaisavo pavaduotojui Anthony Edenui. Tiesa, kartais apdos dėmesį, kalbą išgirdo visa Amerika ir visas pasausišaudydavo debatuose su vyriausybe, pagriaudėdavo
lis. Churchillis joje plėtojo keturias temas: 1) „Geležinė
apie „bolševikų šmėklą“. Nors partijos užkulisiuose neuždanga“, už kurios įsiviešpatavo sovietinis totalitariztilo kalbos, kad toriai pralaimėjo dėl Churchillio asmemas; 2) perspėjimas dėl „nuolaidžiavimo politikos“ soninio nepopuliarumo ir kad dėl neveiklumo vidaus povietų atžvilgiu; 3) būtinybė stiprinti anglakalbių tautų
litikoje jis nėra tinkamas opozicijos lyderis30, vis dėlto jo
brolybę ir ypatingas britų ir amerikiečių ryšys; 4) ang
pozicija per 1946 m. sutvirtėjo.
lų ir amerikiečių vienybė kaip taikos sąlyga („taikos
Fultono kalbos dividendus papildė kalba Ciuricho
raumenys“), ir derybos su Rusija iš jėgos pozicijų kaip
universitete (1946 m. rugsėjo 19 d.); raktinis jos žodis
vienintelis šansas užkirsti kelią Trečiąjam pasaulibuvo „Jungtinės Europos Valstybės“ ir „Europos Taniam karui.
ryba“, kitaip tariant, Churchillis tapo užgimstančios
27
28

Martin Gilbert, op. cit., p. 192.
David Reynolds, op. cit., p. 47.
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Ibid., p. 44–48.
Evelyn Waugh, The Diaries, Phoenix, 1976, p. 631, 635.

49

Daina Valentinavičienė

vieningos Europos idėjos lokomotyvu. Scena ir laikas
memuarams buvo parengta.

„greičiausiai prisigraibiau jų Egipte“33. Vienas Londono
karo korespondentas komentavo, kad Butcheris nebuvo
nusiteikęs priešiškai Churchillio atžvilgiu, tiesiog vaizdavo jį tokį, kokį matė.
Kova dėl istorijos interpretacijos
Kito sąjungininkų štabo karininko Ralpho Ingersollo
ir rašymo procesas
knyga Top Secret (1946) pažėrė rimtesnių kaltinimų –
neva klastingieji britai siekę apgauti naivius ameriVienas mėgiamiausių Churchillio aforizmų buvo, kad
kiečius karo strategiją bandydami pajungti savo imistorija yra geriausia teisėja. Savo kailiu ne kartą patyperialistiniams tikslams ir įsiviešpatauti Balkanuose.
ręs fortūnos nepastovumą, Churchillis puikiai supra1946 m. pavasarį Churchillis laišku kreipėsi į ministo, kaip svarbu pačiam būti istoriku. Kartą parlamentrą pirmininką Attlee, pamite apie ministrą pirmininką
nėdamas abi šias knygas kaip
Stanley Baldwiną Churchillis
„labai žeidžiančias ir žemiyra sakęs: „Istorija įvertins,
nančias mūsų šalį ir jo [Churkad garbusis džentelmenas dėl
chillio] vadovavimą karui“,
šio dalyko klydo. Žinau, kad isir skleidžiančias piktybiškus
torija nuspręs būtent taip, nes
pramanus34.
aš tą istoriją rašysiu“. Pasak
1946 m. spalį Elliottas RoChurchillio gydytojo lordo Mooseveltas (prezidento sūnus)
rano, Churchillis nebuvo giliai
išleido memuarus As He Saw
tikintis žmogus ir manė, kad
It, pavadinimu leisdamas supo mirties žmogaus laukia tik
prasti, jog atspindi tėvo poamžinasis miegas, o amžinybę
žiūrį. Churchillis kritikuojagali užsitarnauti, tik jei tave
mas dėl panašių dalykų, kaip
prisimins ateinančios kartos.
tą darė Ingersollas, bet dar ir
Tad Churchilliui „mūšis dėl
už Fultono kalbą – kam prareputacijos buvo jo paskutinė
dėjęs atvirą puolimą prieš
ir svarbiausia kova“31.
buvusius karo sąjungininkus
Tuo metu memuarų apie pasovietus. Roosevelto šeima ir
sibaigusį karą lenktynės jau
artimi draugai apgailestavo ir
prasidėjo. Britanijoje dėl ankspiktinosi šia knyga, bet tą jie
čiau minėtų dokumentų apChurchilliui išsakė privačiai,
saugos taisyklių visi naratyvai
o ne viešai35.
apie karą buvo kontroliuojami,
Tais pačiais 1946-aisiais
tačiau JAV panašių įstatymų
garsus
dramaturgas ir Baltųnebuvo ir Pirmoje konstituciWinstono Churchillio Antrojo pasaulinio karo t. IV
jų rūmų kalbų rašytojas Rojos pataisoje įtvirtinta spaudos
vertimo į lietuvių kalbą viršelis (2017)
bertas Sherwoodas pradėjo
laisvė užkirto kelią byloms dėl
rengti knygą apie Harry Hopkinsą, prezidento Roosešmeižto ar vyriausybės paslapčių atskleidimo. Tad karo
velto pagrindinį patikėtinį karo metais. Churchilllis numemuarai čia liejosi kaip iš gausybės rago32.
jautė, kad nemažai vietos joje bus skirta ir jam.
Pirmieji buvo My Three Years With Eisenhower
Lygia greta Britanijoje du aukšto rango valstybės pa(1946), kuriuos parašė amerikiečių generolo adjutanreigūnai kreipėsi į vyriausybę dėl leidimo spausdinti
tas Harry C. Butcheris. Šio teigimu, viršininkas pats
memuarus, ir vyriausybė būgštaudama, kad leidimas
prašęs rašyti dienoraštį, tačiau Eisenhoweris sąsajų su
atvers kelią memuarų tvanui, 1946 m. gegužę ir liepą
šia knyga išsigynė. Dalykine prasme knyga apnuogino
sugriežtino taisykles dėl oficialios informacijos panauanglų ir amerikiečių nesutarimus dėl invazijos į Šiaudojimo valstybės pareigūnų memuaruose, tačiau Churrės Prancūziją 1942 m. ir Pietų Prancūziją 1944 m.,
chillis išsikovojo išlygą ministrui pirmininkui. Jis pao Butcherio tonas nebuvo itin pagarbus: Churchillis
sižadėjo bendradarbiauti su vyriausybe, pateikti visus
parodytas žemiškai – šlerpiantis sriubą, be skrupulų
tekstus vyriausybei peržiūrėti prieš publikuojant; o jei
pobūvio viduryje paprašantis atnešti kojinių pamainą
kokie dokumentai vyriausybei keltų diplomatinių proar besikasantis mentes į durų staktą ir juokaujantis
David Reynolds, op. cit., p. 37–38.
David J. Gossen, op. cit., p. 59.
33
David Reynolds, op. cit., p. 39.
31

34

32
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blemų, jis pateiktų dokumento santrauką, o ne cituotų
ištisai36.
Reynoldsas paaiškina, kodėl vyriausybė buvo tokia
sukalbama: memuarai iš užjūrio pasakojo amerikietiškąją karo versiją, kartais sudarančią nevisiškai teisingą
įspūdį, tad britams reikėjo papasakoti savąją. Jau nuo
1941 m. buvo rašoma oficiali Britanijos karo istorija, bet
tai buvo sausi akademiniai tekstai, o tuo rūpinęsis Kabineto sekretorius Bridgesas norėjo kažko įtaigesnio, ir
žodžio meistras Churchillis buvo geriausia išeitis.
Pasak Reynoldso, memuarų rašymą Churchillis mėgo
lyginti su Kanados transkontinentinio geležinkelio statyba: „pirmiausia nutiesiu bėgius nuo vieno kranto iki
kito, po to įterpiu stotis“37. Bėgius jis tiesė iš chronologiškai dėliojamų kruopščiai atrinktų ir kartais patrumpintų dokumentų.
Stotys buvo dviejų tipų: pirmąsias Churchillis atkūrė iš savo prisiminimų, kuriuos diktuodavo sekretorei.
Mėgstamiausias diktavimo laikas būdavo vėlai vakare,
po sočios dosniai vynu suvilgytos vakarienės. Churchillis žingsniuodavo pirmyn atgal savo kabinete, kartais
atsargiai rikiuodamas mintis, kartais paleisdamas tokį
žodžių srautą, kad sekretorė nebespėdavo. Arba taip įsijausdavo, kad jį užnešdavo ant posūkio ir priburdavo nebūtų dalykų. Kitą dieną, blaivioje ryto šviesoje, lovoje perskaitęs sekretorės atspausdintą tekstą, daug taisydavo.
Antrojo tipo stotys buvo apžvalginiai tekstai, kuriuos
politiniais ir kariniais klausimais parengdavo jo pagalbininkai. Šiuos tekstus Churchillis redaguodavo, įterpdavo į juos savo kalbas ir laiškus. Nors kiekvieno tomo
pradžioje Churchillis primindavo, kad tai jo asmeninis
požiūris į karą, jo tyrėjų parengta medžiaga dažnai būdavo originali, ir tai jo pasakojimui suteikė ypatingo
gylio ir analitiškumo, kurio nebuvo kituose to meto memuaruose.
Dokumentai, diktuoti tekstai ir tyrėjų medžiaga buvo
trys pagrindiniai APK memuarų ingredientai. Sujungti juos į vientisą tekstą nebuvo paprasta. Churchillis
suspausdavo dokumentus iki santraukų, plėsdavo prisiminimų epizodus, savo žodžiais perrašydavo tyrėjų
tekstus. Dažnai jis tarsi „suverždavo“ tekstą, jį glaudino, išmesdamas perteklinius žodžius ir pridėdamas ašt
resnių, sudramatindavo pasakojimą, kitaip perpakuodavo informaciją. Dauguma APK skyrių, kol pasiekdavo
spaustuvę, buvo redaguojami nuo 6 iki 12 kartų.
Savo tekstus jis duodavo skaityti ir buvusiems bend
ražygiams, vėliau atsižvelgdavo į jų pastabas; per neskelbtinos informacijos filtrą juos praleisdavo ir laimindavo tuometiniai vyriausybės pareigūnai. Tuo
nesibaigiančiu teksto tobulinimu ir tikslinimu Churchillis, panašiai kaip kadaise Honore de Balzacas, va36
37
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rydavo leidėjus iš proto – net įrišimui jau parengti puslapiai neatvėsindavo jo noro dar ką pakeisti.
Tyrėjų grupei, vadinamai „Sindikatu“, priklausė istorikas Billas Deakinas, geriausiai pagaudavęs Churchillio stilių, generolas leitenantas Henry Pownallas,
išmanęs karo strategijos dalykus, jūrų laivyno komodoras Gordonas Allenas, užtikrinęs kokybišką jūrų karo
temų nušvietimą, Churchillio svarbiausias asmeninis
patarėjas karo reikalams ir jo atstovas Karo kabinete
Hastingsas Ismay, padėjęs Churchilliui prisiminti daugelį dar neaprašytų epizodų.
Prie šio ketverto vėliau prisijungė jaunas teisininkas
Denisas Kelly, prieš tai studijavęs istoriją Oksforde, iš
pradžių pasamdytas sukataloguoti Churchillio archyvą.
Užduotį Churchillis suformulavo taip: „Tavo užduotis,
mielas jaunuoli, iš chaoso padaryti tvarką“38. Taigi pradėjęs nuo juodo darbo dviejuose rūsio kambariuose, – prigriautuose vyriausybės dokumentų, stirtų aplankų, dėžių su laikraščių iškarpomis, kalnų suvenyrų ir dovanų
(tarp jų buvo ir amerikietiškas automatas, ir samurajų
kardas), mokyklinių sąsiuvinių, bankų ataskaitų, Roosevelto ir Stalino laiškų, – Kelly galiausiai ne tik išgelbėjo
šį archyvą nuo sunaikinimo, bet ir tapo nepakeičiamu redaktoriumi: būtent jis patarė Churchilliui stiprinti asmeninę pasakojimo giją, sutikrindavo faktus, surišdavo visus palaidus galus ir paruošdavo tekstą publikavimui.
Daugybė kitų žmonių prisidėjo prie memuarų atsiradimo. Pažįstami diplomatai konsultavo ir leido pasinaudoti savo dienoraščiais. Savo nuomonę reikšdavo ir
leidėjai: jie prašė sumažinti vienas ir išplėsti kitas temas, tomų ir skyrių pavadinimus pritaikyti konkrečiai
užsienio auditorijai.

Nuo pirminio iki galutinio teksto
Reynoldsas atliko išsamią tekstologinę rankraščių
analizę ir palygino juos su galutiniu tekstu39. Kaip jau
minėta, APK teksto tapsmui įtaką darė daug veiksnių.
Kartais tai lemdavo politinis kontekstas, noras nesukelti įtampos tarp sąjungininkų.
Štai kad ir toks teksto redagavimo pavyzdys iš APK
III tomo Didžioji Sąjunga – JK Užsienio reikalų ministerija patarė Churchiliui skyriuje apie Perl Harborą
praleisti šį sakinį: „Rooseveltas ir jo padėjėjai jau seniai
nekantravo stoti į karą prieš Hitlerį, ir japonų pasikėsinimas į Amerikos valdas tik supaprastino jų problemą
ir pareigą“, nes tai būtų tik pastiprinę sąmokslo teorijas,
neva Rooseveltas leidęs japonams subombarduoti Perl
Harborą, idant galėtų įstumti besispyriojančią Ameriką į karą. Dėl panašių sumetimų Churchillis diskretiškiau perrašė ir sakinį apie du amerikiečių diplomatus,
38
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vakarieniavusius su juo tą vakarą, kai buvo užpultas
Perl Harboras: vaizdelis, kad išgirdę šią žinią „jie kone
šoko iš džiaugsmo“ buvo pakoreguotas taip: „atrodo, kad
jie išsivadavo nuo ilgai kankinusio galvos skausmo“.
Vienas svarbių APK IV tomo Triumfas ir tragedija
motyvų yra tai, kad 1944–1945 m. Churchillis aiškiai
suprato sovietų grėsmę ir stengėsi, kad rusai neužimtų daugiau Europos nei būtina ir nepasiektų Vienos ir
Berlyno. Deja, tai jam nepavyko, nes amerikiečiai padėtį matė kitaip. O Churchillis sąjungininkų triumvirate
jau nebebuvo lygiavertis partneris. Dėl to, kas nutiko
Europoje, jis kaltino ir amerikiečius, bet tą daryti reikėjo subtiliai. 1952 m. Eisenhoweriui tapus prezidentu,
Churchillis jam nusiuntė net aštuonis šios knygos skyrius – tai dar kartą rodo, kaip jam rūpėjo nepakenkti „ypatingiesiems britų ir amerikiečių“ santykiams.
Eisenhoweris juos perdavė savo karo metų štabo viršininkui peržiūrėti. Pastarajam mandagiai suabejojus
dėl dviejų skyrių (invazija į Pietų Prancūziją 1944 m.
rugpjūtį), Churchillis padarė korekcijas.
Taigi galima sutikti, kad APK rašymas Churchilliui
buvo ir politikos, ir diplomatijos veiksmas. Tačiau net ir
po visų taisymų, Churchillis vis tiek pasako tai, ką nori
pasakyti, nors ne taip aštriai: III ir IV tomuose nesutarimai su amerikiečiais dėl karo strategijos ir požiūrio į
Rusiją vingiuoja raudona gija ir yra akivaizdūs.
Kartais Churchillis keisdavo pirminį tekstą ne dėl politinių priežasčių, o atsisakydavo kokio epizodo galbūt
dėl to, kad jį aplenkė ir jau apie tai parašė kiti. Memuaruose Churchillis kiekviena proga pabrėžia savo artimą
draugystę su Rooseveltu ir rankraštyje aprašo tokį nuotykį per 1941 m. gruodžio vizitą Amerikoje: Rooseveltas
įrieda su vežimėliu į Churchillio miegamąjį, o šis išeina
iš vonios kambario „nuogutėlis, visas šiltutis raudonutis“; Rooseveltas susinepatoginęs metasi atgal link durų,
o Churchillis jį sustabdo sakydamas: „Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas nuo Jungtinių Valstijų prezidento neturi ko slėpti“. Galiausiai šį nuotykį autorius
iš teksto išbraukia; galbūt perskaičius apie tai kitur,
Churchilliui tas epizodas pasirodė nepakankamai orus40.
Teksto neutralizavimas ypač ryškus, kai kalbama
apie sovietus (rusus) ir Staliną. 1950 m. Churchillis
rašė apie vizitą į Maskvą 1942 m. rugpjūtį: po susitikimo Kremliuje, grįžęs į Molotovo vilą, Churchillis diktuoja telegramas ministrų kabinetui; kiek anksčiau jį
perspėjo, kad kambaryje veikiausiai yra pasiklausymo
aparatų. Pirmajame teksto variante Churchillis rašo,
kad jis tuo netikįs, nes pasitiki rusų svetingumu – bent
jau aukščiausiame lygmenyje. Tada taria keletą žodžių
galimai besiklausantiems. „Man sako, kad rusai nėra

žmogiškos būtybės, kad gamtos hierarchijoje jie yra
žemiau orangutango. O dabar leiskime jiems tai užsirašyti ir išversti į rusų kalbą“. Galutinėje versijoje šio
pasakojimo neliko. Pasak Reynoldso, galbūt dėl to, kad
Šaltajam karui jau įsibėgėjus Churchillio deklaruojamas pasitikėjimas Stalinu skambėjo per daug lengvatikiškai ir naiviai41.
Ar Churchillis „tryško meile“ Stalinui, klausia Česlovas Iškauskas42? Lukacsas teigia, kad Churchillio požiūryje į Staliną jungėsi ir iliuzijos, ir pats tikriausias
realizmas43. Iš APK teksto atrodo, kad ir taip, ir ne.
Churchillis žavėjosi Stalinu kaip didžiu rusų karvedžiu,
mėgavosi jo svetingumu Maskvoje, bet perprato ir Stalino žiaurumą, grubų, nuogu išskaičiavimu grįstą elgesį.
Tikėtina, kad palankumą lėmė suvokimas, jog be brutalios sovietų armijų jėgos Britanija Hitlerio neįveiks.
Skaitant APK epizodus su Stalinu, nepaliko įspūdis,
kad čia dar buvo ir Churchillio tuštybės elementas: jis
tiesiog mėgo jaustis aukščiausios lygos žaidėju – štai jis
vienas pats bendrauja su galingos valstybės nuožmiuoju diktatoriumi, kaip kokie Olimpo dievai jie kartu kelia
taures, juokauja, žodžiais remia viens kitą prie sienos ir
sprendžia pasaulio reikalus.
Pasak Lukasco, tai buvo tarpusavio priklausomybės santykis, bet nuo 1942 m. galios balansas pakrypo
ne Churchillio naudai: „todėl Churchillis ir skrido per
pusę pasaulio, kad susitiktų su Stalinu“44. Skirtingai
nuo mandagiojo ir dažnai įžeidimus tyliai nuryjančio
Churchillio, Stalinas retai būdavo malonus. APK tekste
Churchillis ne kartą aiškina Stalino nuotaikų ir sprendimų pasikeitimus įtaka, kurią jam veikiausiai darė šešėlinės figūros – komisarai arba sovietinė „mašina“.
Churchillio elgesys su sovietais nebuvo nuoseklus
ir svyruodavo tai į vieną, tai į kitą pusę, priklausomai
nuo to, kaip sekėsi derėtis su Stalinu. 1944 m. sausio
16 d. laiške Edenui jis paaiškina, kodėl, priešingai nei
1942 m., jis būtų linkęs sutikti su sovietų kontrole Baltijos valstybėse. Pirmoji priežastis – pragmatinė, nes rusai
ir taip jas tuoj užims jėga; kita priežastis – rusų pergalės
ir permainos Rusijoje daro savo ir „mūsų širdyse randasi naujas tikėjimas Stalinu“. 1944 m. balandžio 1 d.
laiške, nusivylęs ginčais su sovietais dėl Lenkijos ir pasipiktinęs jų elgesiu su britų jūreiviais, Churchillis rašo,
kad sovietais visiškai negali pasikliauti. Šie du laiškai
į APK nebuvo įtraukti, galbūt dėl panašių motyvų kaip
ir anksčiau minėtame pavyzdyje, svarsto Reynoldsas45.
Iš dalies čia kalta buvo ir Churchillio istorijos samp
rata; jis manė, kad istoriją lemia didžios asmenybės ir
tikėjo, kad jis tai jau tikrai susitvarkys su Stalinu. Tai
patvirtina Churchillio žodžiai žurnalistui Colinui Coote
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lų vakarienę tinkama eilės tvarka ir daugmaž tinkamu
1944 m. sausio 27 d.: „Jei tik galėčiau pietauti su Stalinu kartą per savaitę, jokių problemų išvis nebūtų“46.
metu. Ir tai nebuvo eilinė vakarienė, o tikra puota“49.
Paskutiniajame tome, nors smarkiai kritikuodamas
Būtent todėl, kad jam padėjo tyrėjų komanda, mesovietus, Churchillis niekada nepuola Stalino asmenišmuarai pranoko savo žanrą. Taip, tai buvo apgalvotai
kai. Dar 1950 m. jis pradėjo kalbėti apie naują susitikiatrinkti dokumentai ar jų fragmentai – kartais, kad
mą su rusais ir, vėl tapęs premjeru, iškart Stalinui apie
užglaistytų kokį reikalą, kad apsigintų nuo konkuruotai parašė telegramą. „Jo tikslas, kad ir koks iliuzinis,
jančios istoriografijos, kad nesukeltų politinės krizės,
buvo atsukti atgal ar bent jau perkurti istoriją – surinkbet memuarai kaip žanras – visada šališki, teigia Egerti 1944–1945 m. istorijos dužetonas50. CBS televizijos veteranas Edwardas R. Murrow
nas ir sukonstruoti stabilesnę,
recenzijoje apie Churchillio
taikingesnę Europą“, – rašo
Reynoldsas. Atitinkamai ChurAPK 1951 m. sausį rašė, kad
chillis stengiasi nebeerzinti sogalbūt vėlesni istorikai „iš davietų ir švelnina skyrių pavalies pakeis ar paneigs jo išvadinimus: pavyzdžiui, „Sovietų
das. Bet jis yra savo patirties
spąstai“ keičiama į „Didėjanti
kalinys, o jie bus savosios“51.
trintis su Rusija“. 1950 m. dikChurchillio sekretorius pasatuotame rankraštyje apie susikoja, kad 1953 m. spalio 10 d.,
tikimus su trimis lenkų komuišgirdęs, kad laimėjo Nobelio
nistais 1944 m. spalį Maskvoje
premiją, Churchillis apsidžiaugė, bet sužinojęs, kad tai premiChurchillis rašo, kad Edenas
praminė juos Šešku, Žiurke ir
ja už literatūrą, o ne už taiką,
Gyvate, bet 1952 m., paklausęs
kiek nusivylė. Patikino Švedikabineto kolegų patarimo, šį sajos ambasadorių, kad jam bus
kinį Churchillis praleido47.
labai malonu atsiimti premiją,
Visgi APK tekste Churchillis
jei tik tam nesutrukdys pareilenkų komunistus atvirai vadigos. Numatytas susitikimas su
Eisenhoweriu Bermudoje buvo
na Maskvos marionetėmis – ne
taip vaizdinga, bet esmė ta pati.
puikus pretekstas nevykti į
Stokholmą, ir Churchillis juo
Pasak Reynoldso, šiuo etapu,
kai Churchillis vėl grįžta į aukšpasinaudojo. Premijos priėmičiausias pareigas, daugelis teksmo kalbai daug energijos neto keitimų susiję su noru išvengskyrė, ji buvo trumpa ir labiau
ti diplomatinių avarijų ir nauja
apie taiką nei apie literatūrą.
taikdario misija, tad praeitį forPremiją atsiėmė žmona.
Boriso Johnsono knygos Churchillio veiksnys: Kaip
vienas žmogus lėmė istoriją vertimo į lietuvių kalbą
muoja dabarties imperatyvas48.
Bet Churchillis nebuvo neviršelis (2015)
Kai 1951 m. septyniasdešimtpatenkintas. Premiją jis gavo
penkiametis Churchillis vėl tapo
prieš pasirodant paskutiniam
ministru pirmininku, būta svarstymų, ar jis beturės laiAPK IV tomui Triumfas ir tragedija ir tai buvo puiko paskutiniams memuarų tomams. Daug teko pasidarki reklama. Savo Amerikos leidėjui jis pasakė: „Išties
buoti „Sindikatui“, bet, nepaisant šios pagalbos, teigia
nuostabus įvertinimas. Nežinojau, kad taip gerai raReynoldsas, tai yra neabejotinai Churchillio knyga, ir
šau“. Laureatą pristatęs švedų rašytojas Sigridas Sitai jokiu būdu nesumenkina autoriaus pasiekimų. Rewertzas palygino jį su šiuolaikiniu Cezariu, rašančiu
daktorių Kelly dažnai klausdavo, kiek APK teksto ChurCicerono stiliumu ir baigdamas pridūrė: „Paprastai
chillis parašė pats. 1985 m. jis atsakė taip: „Klausimas
Nobelio premija suteikia spindesio laureatui, šiuo
labai paviršutiniškas, tai beveik tas pats, jei garsaus
atveju lauretas suteikia spindesio Nobelio premijai“52.
šefo klaustume: „Ar visą puotos maistą Jūs paruošėte
Švedijos akademijos oficialioje kalboje motyvuojasavo paties rankomis?“ Reynoldsas pritaria šiai analoma, kodėl šią premiją gavo politikas: „už meistrišgijai: „Churchillis nepjaustė daržovių, nedengė stalų ir
ką istorinį ir biografinį pasakojimą, taip pat už puinemaišė padažų, bet žinojo kaip pateikti šešių patiekakią oratorystę ginant aukštuosius žmonijos idealus“53.
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Reynoldso nuomone, esminė APK problema – tai santykis tarp autobiografijos ir istorijos: jei laikotarpiu nuo
1940 iki 1941 m. pabaigos tarp jų yra vienybė, tai nuo
1941 m. pabaigos šie du pasakojimai ima skirtis: nuo
čia prasideda Churchillio karas ir Britanijos karas, o ne
pasaulinis karas54. Apibendrindamas kelių kitų istorikų
nuomones, Reynoldsas teigia, kad su kiekvienu nauju
tomu autobiografinė gija stiprėjo, autorius gina savo pozicijas ir dekonstruoja jo atžvilgiu reiškiamą kritiką55.
Tipiškas tokios kritikos pavyzdys – kad Churchillis per
mažai vietos skyrė įvykiams Rusijoje (Stalingradui ir Leningradui), taip iškreipdamas įvykių reikšmingumo porporcijas kare. Bet Churchillis jau įžangoje sakė, kad jis nerašo visuotinės karo istorijos, tai tik „jo indėlis“ į istoriją,
jo perspektyva. Jam rūpėjo parodyti Britanijos vaidmenį
siekiant pergalės, amerikiečių memuaristams ir kino industrijai kuriant įspūdį, kad Amerika karą laimėjo viena.
Pasak Reynoldso, stipriausias įspūdis, kurį palieka
memuarai, tai Churchillio kaip lyderio. Jis iškyla ne tik
kaip žodžių žmogus (nes iki tol jo viešą personą apibrėžė
jo karo metų kalbos), bet ir veiksmo žmogus. Jis beveik
visada buvo įvykių centre, žinojo kiekvieną karo aspektą, lankėsi karo laukuose ir sprendė reikalus vietoje. Jo
viešos kalbos ir priimami sprendimai sustiprina ir patvirtina vieni kitus, ryškiai rėždami ikonines Churchillio charakterio linijas.
Memuarai, kaip ir feisbuko profilis, neišvengiamai ir
kažką slepia ar nutyli. Ne vieną karo metų kolegą erzino toks pasakojimo vienpusiškumas, nes, pavyzdžiui,
Churchillis pateikdavo savo laiškus, bet nepateikdavo
atsakymų į juos, tad ne vienam kariškiui knietėjo pateikti savo versiją. Tai buvo dirva revizionizmui, kuris prasidėjo jau paskutinįjį Churchillio gyvenimo dešimtmetį56.
Koks Churchillio pliusų ar minusų balansas XXI a.?
Istorikas Rolandas Quinault 2013 m. straipsnyje, pavadintame „Buldogas vis dar kanda“57, apžvelgia naujausias studijas apie Churchillį ir konstatuoja, kad nors beveik nebeliko žmonių, kurie jį prisimintų asmeniškai, jo
istoriografijos sąrašas tik ilgėja. Absoliučioje daugumoje
knygų Churchillis pripažįstamas iškiliausiu Britanijos
naujausiųjų laikų valstybininku, strategu ir istoriku,
tačiau teigiamas vertinimas neeliminuoja kritiškesnio
požiūrio į šį politikos titaną: aptariami ir charakterio
trūkumai, ir kai kurie nevykę kariniai sumanymai, jis
parodomas kaip kur kas sudėtingesnė asmenybė nei

buvo įprasta anksčiau. Grynai hagiografinis pasakojimas, regis, išties išėjo iš mados.
Ar Churchillio valstybininko, istoriko, karo stratego,
diplomato tekstuose jaučiasi žmogus? Tikrai taip. Plačiai
žinoma, koks jis buvo gurmanas. Apie tai yra ne viena
smagi istorija: kartą Churchillis, vakarieniaudamas Čartvelyje, įsakė išnešti atgal į virtuvę desertą, nes „pudingui trūksta temos“58. Ir štai APK memuaruose, pačiame
karo įkarštyje inspektuodamas dykumos frontą, Churchillis nepraleidžia progos padaryti ekskurso apie maistą
ir aprašyti, kokiais pietumis jį vaišino karo lauko štabe.
Arba žinome, kad Churchillis buvo į komfortą įjunkęs
aristokratas – ko verta vien jo vadinamoji „disertacija
apie valgomojo kėdes“, kur jis smulkiai nurodo gamintojams, kokios turi būti kėdės, kad jo šeima ir svečiai
galėtų mėgautis pokalbiu ir maistu59. Tad APK memuaruose daro įspūdį kad ir aprašymas, kaip Churchillis
viduržiemį nešildomu bombonešiu skrenda į karo zoną,
stoiškai susitaikydamas su visais nepatogumais. Kita
vertus, su kokiu tikro sibarito susidomėjimu jis aprašo
prabangią Molotovo vilą Maskvoje. Tų grynai žmogiškų
Churchillio žybtelėjimų tekste yra daug.
Kodėl Churchillio karo memuarai išliko įtakingi ir
skaitomi taip ilgai, nors dauguma memuarų teturi
trumpą galiojimo laiką? Antrojo pasaulinio karo aukos
ir kančios paliko skaudžius karo prasmės ir kainos klausimus, dar ilgai daugeliui neleidusius miegoti naktimis.
Pasak Davido J. Gosseno, įtaigus charizmatiško lyderio
pasakojimas įprasmino išgyventą sunkiausią šalies istorijoje karą ir dviem britų kartoms formavo kolektyvinę karo atmintį bei daugelio britų tapatybę. „Suasmenindamas ir dramatizuodamas monumentalaus karo
naratyvą, Churchillis leidžia skaitytojams įžvelgti tikslingumą jų chaotiškoje ir trauminėje karo patirtyje“60.
Antrasis pasaulinis karas buvo sunkiausias ne tik
britų, bet ir visos žmonijos istorijoje, todėl neblėsta sąjungininkų, priešais virtusių sąjungininkų ir draugais
virtusių priešų dėmesys daugiau nei septyniasdešimties metų senumo įvykiams, kurie didele dalimi iki šiol
sąlygoja nusistovėjusią pasaulio tvarką.
Tai epiškas ir intymus, dokumentiškai tikslus ir pulsuojantis gyva emocija svarbaus dramos veikėjo liudijimas – jį galima tikslinti, ginčyti ir kritikuoti, bet jo neįmanoma ignoruoti. Bet koks mokslinis ar literatūrinis
Antrąjį pasaulinį karą vertinantis teismas neišvengiamai turi kviesti liudyti Winstoną Churchillį – nes galiausiai jis laimėjo du kartus: ir karą, ir centrinę vietą
jo istorinėje atmintyje.
!
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apžvalga
Ar kalbėjimas apie
humanitarinius mokslus
turi ateitį?
Antanas Terleckas

Nori nenori, bet kartais esi priverstas
nukelti kepurę prieš senovės pasaulio
žmones ir jų išmintį. Atrodo, kad jie,
tikėdami, jog viskas šiame pasaulyje
kartojasi cikliškai, buvo teisūs. Karai,
herojai, niekšai, didieji įvykiai, mažieji įvykiai, žiemos olimpiada, pasaulio
futbolo čempionatas ir, be abejo, kalbėjimas apie humanitarinius mokslus,
jų ateitį ir (ne)aktualumą – viskas kartojasi. 2018-ieji irgi prasidėjo panašiai:
nuo žiemos olimpiados ir humanitarinių mokslų. Vasario 20 d. Lietuvos
Respublikos Seime vyko konferencija,

kurios dalyviai vienaip ar kitaip bandė atsakyti į klausimą, suformuluotą
konferencijos pavadinime: Ar humanitariniai mokslai Lietuvoje turi ateitį?
Vos peržvelgus pranešėjų sąrašą
ir mindžikuojant Seimo koridoriuose
ankstų antradienio rytą, pagrindinis
konferencijos trūkumas atrodė aiškus:
šeši humanitarai susirinko pakalbėti
apie humanitarinius mokslus, kalbama bus humanitariškai humanitarų
auditorijai (o dabar – dar vieno humanitaro mintys apie šį renginį). Ar ateis
kas iš šalies? Ar bus kalbamasi tik tar-

Konferencijos Ar humanitariniai mokslai Lietuvoje turi ateitį? akimirkos. 2018-02-20.
Gabrielės Stankūnaitės nuotraukos

56

pusavyje, ar su visuomene, ar su politikais (vis dėlto konferencija vyksta
Seime)? Bet apie viską nuosekliai.
Visi kalbėtojai jau ne kartą viešojoje erdvėje buvo reiškę savo nuomonę
apie humanitarinių mokslų problemas, ateitį ir perspektyvas. Tai konferencijai suteikė profesionalumo ir solidumo: pranešėjai nebuvo atsitiktiniai,
o savo sričių esamos ar dar kylančios
žvaigždės: filosofai Mantas Adomėnas
ir Nerija Putinaitė, istorikai Rimvydas
Petrauskas ir Vytautas Ališauskas, literatūros kritikai Elžbieta Banytė ir
Mantas Tamošaitis. Kita vertus, tai
užprogramavo ir tam tikrą konferencijos vienakryptiškumą ar statiškumą.
Šešis pranešimus, futbolo terminais
kalbant, būtų galima suskirstyti taip:
gynėjų grandį sudarė Ališauskas ir
Adomėnas, žaidimą aikštės viduryje
kūrė Putinaitė ir Petrauskas, o įvarčius į Lietuvos institucijų vartus mušė
Tamošaitis ir Banytė. Bėda ta, kad
varžovų rinktinė į rungtynes taip ir
neatvyko. Gynėjai dar kartą aktualizavo humanitarinių mokslų svarbą
šiandienos pasaulyje ir užginčijo mąstymo apie humanitarinius mokslus
klišes. Ališauskas priminė, kad humanitariniai mokslai pačiu savo buvimu
keičia visuomenę ir jos tapatybę, tegul
visuomenė to gali ir nepastebėti. Adomėnas išvardijo net dvylika pasauliui
XXI a. kylančių iššūkių (globalizacija,
emigracija, dirbtinis intelektas, fake
news ir pan.) ir pabandė paaiškinti,
kodėl kovojant su jais itin svarbūs
tampa humanitarai. Petrauskas ir Putinaitė kalbėjo kiek konkrečiau: apie
esmines mokslo ir kultūros politikos
problemas Lietuvoje. Vienas dažniausiai pasikartojusių teiginių – dirbtinai
forsuojamas akademinio gyvenimo
tarptautiškumas, kuris kartais šviesmečiais prasilenkia su sveiku protu
(konkrečiai – tarptautiniai ekspertai
recenzuoja lituanistinės tematikos
darbus). Kartu, atliekant šiuos formalius, biurokratinius reikalavimus, de-
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valvuojamas ir pats akademinis tarptautiškumas, bendruomeniškumas:
vargu ar daug žmonių (net akademikų) Lietuvoje domisi užsienio kultūros erdve ir aktualijomis – nebent tiek,
kad pažymėtų formalią varnelę prie
asmeninių publikacijų sąrašo. Lietuviškas kontekstas tarptautiniuose leidiniuose neretai tiesiog plaukioja, neįsiliedamas į jokias bendras pasaulio
(Europos) aktualijas, lietuvių tekstai
tarptautiniuose žurnaluose tampa tik
tam tikra prielipa, neaišku kam reikalinga.
Vis dėlto, kaip futbole, taip ir humanitariniuose moksluose – labiausiai
žaidimą pagyvina įvarčiai. Paskutiniai
kalbėtojai, ypač Banytė, kiek apleido
humanitarams būdingą kalbėjimą,
t. y. nepateikti atsakymų, o tik kelti klausimus, kaip dažnai darė kiti.
Apžvelgdami lituanistikos lauką mokyklose, Tamošaitis ir Banytė mušė
baudinius į oponentų vartus: mokymo programų sudarinėtojams, kurie
kažkodėl istoriją, etiką ir filosofiją
priskiria socialiniams mokslams (sic!),
Nacionaliniam egzaminų centrui už
absurdiškas lietuvių kalbos egzamino vertinimo instrukcijas, Valstybinei
lietuvių kalbos komisijai už tai, kad ji
dar egzistuoja, vyriausybei už trypčiojimą vietoje ir taip toliau. Tai, atrodo,
išjudino ir baigiamąją konferencijos
diskusiją, kurioje jau visi susirinkusieji Seimo Konstitucijos salėje turėjo
galimybę išsakyti savo nuomonę.
Vargu ar vertėtų detaliai analizuoti
kiekvieno pranešimo turinį. Konferencijos pagrindinio organizatoriaus Adomėno teigimu, yra ruošiama savotiška
švietimo politikos Baltoji knyga, kurioje veikiausiai nuguls ir konferencijos
medžiaga. Galbūt tiesiog reikėtų atsakyti į klausimą, iškeltą konferencijos
pavadinime.
Viena vertus, buvo smagu sėdėti
tarp bendraminčių, kuriems iš tiesų
pavyko darkart įtikinti, kad pasaulis
be humanitarinių mokslų ir jų suformuojamų įgūdžių yra nykus ir net neįsivaizduojamas. Vis dėlto šį katarsį
labiausiai trikdė langas, priešais kurį
sėdėjau ir pro kurį atsivėrė vaizdas į
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Seimo rūmus. Arba, kitaip tariant, –
tikrovė, kuri, atrodo, humanitarams
didelių prošvaisčių nežada. Štai jau
po kelių dienų feisbuke buvo galima
stebėti, kaip viena perspektyviausių
Lietuvos biochemikių piktinosi, kad
Lietuvos mokslo taryba teologiją iki
šiol laiko mokslu, argumentuodama
savo erzelį ir vienu didžiausių humanitarų keiksmažodžių – „tarptautinių
ekspertų logika“.
Konferencijoje buvo pasakyta daug
minčių, kurias kiekvienas humanitaras arba jau yra ne kartą girdėjęs, arba
suvokia intuityviai. Tarp konferencijos
svečių buvo ir nemažai dar mokyklinio
amžiaus jaunimo, tikėtina, kad jiems
galėjo būti naudinga išgirsti, kaip dekonstruojamos pagrindinės klišės apie
humanitariką ir iškeliamos esminės
problemos, tačiau vargu ar tai buvo pagrindinis konferencijos tikslas. Ir, tiesą
pasakius, gana sunku tą tikslą ir tikslinę auditoriją identifikuoti. Galbūt todėl, kad be humanitarų nelabai kam
ir rūpi humanitarinių mokslų ateitis
Lietuvoje. Ryškiausias to pavyzdys –
chaotiškas švietimo viceministro Gied
riaus Viliūno („ant popieriaus“, beje,
humanitaro) įsitraukimas į diskusiją.
Pasirodęs pačioje konferencijos pabaigoje, neklausęs pranešimų, jis atsiprašė, kad negalėjo dalyvauti visame renginyje, pasveikino dalyvius, pirstelėjo

kelis bereikšmius žodžius apie orą ir
bites, pamojavo ranka ir išėjo. Adomėno teigimu, kvietimas į šią konferenciją buvo išsiųstas kiekvienam Seimo
nariui. Nuo konferencijos pradžios iki
pabaigos ten išbuvo tik vienas parlamentaras – Adomėnas, dalį pranešimų
išklausė Aušrinė Armonaitė ir Egidijus Vareikis.
Ar Seimo nariai privalėjo dalyvauti?
Žinoma, ne. Ar jie norėjo dalyvauti?
Irgi, ko gero, ne. Net paklaustas apie
šios konferencijos galimą įtaką kam
nors, Adomėnas gūžtelėjo pečiais ir pasakė, kad ji naudinga patiems pranešėjams, ruošiantiems Baltąją knygą,
kurią paskui bus galima išsiųsti kiek
vienam Seimo nariui. Tiesa, čia pat jis
pripažino, kad sunku tikėtis, jog šie
knygą skaitys, bet gal bent susimąstys pamatę viršelį. Tik tiek šiame kontekste ir galime tikėtis – susimąstymo
pamačius viršelį. Todėl teisus buvo į
diskusiją įsitraukęs Paulius Subačius:
negalima palikti humanitarinių mokslų ateities Seime, nes šioje institucijoje
humanitariniai mokslai neturi jokios
ateities.
Toks politikų abejingumas lėmė tam
tikrą visos konferencijos pakibimą ore.
Taip ir liko neaišku, kam ir kodėl ji
buvo surengta, ir kas ja turėjo susidomėti. Humanitarinis kalbėjimas sukėlė nemažai iššūkių tiems konferencijos
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svečiams, kurie nėra humanitarai. Bet
koks bandymas įsilieti į diskusijas iš
šono iškart sukeldavo nesusikalbėjimą:
tarsi pusė auditorijos šnekėtų lietuviškai, kita – latviškai. Lyg ir panašu, bet
suprasti nepavyksta. Susumavus daugelį tokių pasisakymų iš šono, ko gero,
būtų galima teigti, kad konferencijos

„latviai“ į humanitarų problemas vis
tiek žiūri kaip technokratai: pasakykite, ką mums padaryti, kad būtumėte patenkinti, ir mes (galbūt, su trim
klaustukais) tai padarysime. Čia ir
yra esminė kalbėjimo apie humanitarinius mokslus problema – dažniausiai kalbame arba su bendraminčiais,

arba kalbame taip, kad mūsų žodžiai
nepasiekia sprendimus priimančiųjų.
Aišku, tai ne vien humanitarų, bet ir
jų besiklausančiųjų problema.
Baigiamoji renginio diskusija prog
ramoje buvo pavadinta gana nehumanitariškai: „Ką daryti?!“ Deja realaus
atsakymo taip niekas ir nepateikė
arba aš jo neišgirdau, nebent tai, ką
būtų galima vadinti baby steps. Pranešėjams tikrai pavyko įrodyti, kad
humanitariniai mokslai Lietuvoje turi
ateitį (ar bent turėtų turėti), tačiau
turbūt visi konferencijos svečiai ir taip
tuo buvo įsitikinę. Tad išėjus iš Seimo
beliko tik atsidusti ir tikėtis, kad būtent šie žmonės ateityje galės priimti
esminius sprendimus – o ne iš Platono
olos neišlendantys biurokratai ir jų
tarptautinių ekspertų logika. Iki tol
klausimas „Ką daryti?!“ lieka atviras
ir neatsakytas. Tad neabejoju, kad šiemet galėjome stebėti tikrai ne paskutinę žiemos olimpiadą ir ne paskutinį
bandymą kalbėti apie humanitarinių
mokslų ateitį.
!

Rimvydas Petrauskas

Lietuvos didžioji
kunigaikštystė
Politika ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais
Nepastebimai pačiam sau, o ir kitiems, Rimvydas Petrauskas tapo
autoritetingiausiu Lietuvoje istoriku, nuo 2016 m. viešojoje erdvė
je 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 mono
grafinis maratonas yra tikroji gero istoriko distancija: čia jis geriau
siai atsiskleidžia iškeldamas klausimus, aptardamas esamą žinojimą,
ir palengva jį praturdindamas, pagilindamas, padarydamas skaidres
nį ir aiškesnių ribų. Tikrą dabartinį žinojimą apie tik praeityje tikra
telikusią LDK.
nerijus šepetys
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Atgal į ateitį
Ateities sindromas istorijoje
Akvilė Naudžiūnienė

Sveiki atvykę į ateitį, kurioje parodų
kuratores keičia įrašai per garsiakalbį,
istorinis pasakojimas tampa (tautinės
hipnozės?) seansu, o vizijos kaip tikrame programavimo aistruolių1 pasaulyje – užkoduotos. Tokį novatorišką šuolį
pirmyn į moderniausių technologijų ir
istorinio mąstymo perspektyvos sujungimą siūlo Valstybės pažinimo centre
(VPC) atidaryta atkurtos Lietuvos
šimtmečiui paminėti skirta paroda –
Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos. Tuos, kurie jau yra lankęsi
VPC, toks parodos formatas vargiai
nustebins, šiandien iš tokio tipo muziejų nieko mažiau ir nesitikima. Būti
muziejumi XX a. pabaigoje buvo sunku – dar nebuvo tokių technologinių
naujovių, kuriomis būtų galima pritraukti lankytojus, o muziejai suvokti
kaip atgyvenusios pažinimo formos.
Tačiau XXI a. tapo muziejų atgimimo
ir pačios muziejų idėjos atsinaujinimo
laikotarpiu, kai modernių technologijų ir iniciatyvių kūrėjų pastangomis
muziejai (ar pažinimo centrai) tampa
intelektualia pramoga.
Būtent toks pramoginis formatas
atskiria naująjį istorijos pristatymą
muziejuje nuo įprasto, kai pažintinė
edukacija nebuvo susieta su žaidimu
ar patyrimu ir turėjo būti atskira ir
savaime pakankama sritis. Ir parodos
Nepamirštos ateitys koncepcijoje svarbus žaidimas jutiminiais ir emociniais
pojūčiais – bandoma sukurti holistinę
patirtį: buvimas tamsoje, įvairių garsų
(lietaus, lėktuvų ūžesio, minios skandavimo) imitavimas per garsiakalbį,
Taip hakerius siūlo vadinti kalbininkai, –
aut. past.
1
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lankytojui nepavaldus seanso dalių
(iš/į/per)jungimas. Taip tarsi primenama, kad istorija yra tai, ką patiriame,
ne tik tai, ką perskaitome. Nors vizualizacijos ant sienų jau nieko nestebina,
šioje parodoje jos turėjo būti įdarbintos
taip pat pojūčiams sustiprinti – jomis
siekiama sukurti vadinamąją „panardinančią aplinką“ ir taip seanso dalyvius emociškai panardinti į Lietuvos
vizijas. Kad ir kaip patraukliai skambėtų toks netradicinis sprendimas,
šioje parodoje jų pritaikymas tik ir
lieka iki galo neišpildyta siekiamybe –
vizualizacijos žadėto efekto nesukelia.
Netikėti ir įdomūs patyrimai, inspiruoti modernių technologinių sprendimų, kelia ir probleminių klausimų.
Privaloma klausymo įranga ir uždara erdvė įpareigoja lankytoją. Ir nors
klausyti(s) gali pasirodyti paprasčiau
nei skaityti informacinius tekstus
(beje, pastaroji galimybė šioje parodoje taip pat suteikiama), ar tai tikrai
efektyviau informacijos įsisavinimo

požiūriu? Muziejinėje edukacijoje seniai ieškoma būdų, kaip „prakalbinti“
objektus, kad jie lankytojams taptų
prasmingi ir įdomūs. Šiandien susiduriame su nauja problema – didaktine
dvikova: „kalbantys“ objektai versus
prakalbinti objektai. Ar parodoje istorijas-vizijas pasakojantys objektai
suteikia tik pažinimą ar ir supratimą? Ar „kalbantis“ objektas jau yra
prakalbintas objektas? Techniškai
neišbaigti sprendimai taip pat trikdo.
Įsivaizduokite romantišką sceną: kitoje salės pusėje žmogus išvysta ryškiai
šviečiančią jį dominančią temą (pavyzdžiui, krepšinis), jis narsiai žengia jos
link ištiesęs savo skenavimo planšetę,
bet vos jam priėjus, šios vizijos galiojimo laikas baigiasi, švieselė užgęsta ir
krepšinio aistruoliui pasirodo naujas
pasiūlymas – hechalucas. Tad lankytojui yra sudaryta teorinė galimybė rinktis tai, kas jam asmeniškai įdomu, ir
taip susidėlioti savo unikalų Lietuvos
vizijų komplektą, bet be išankstinio žinojimo, kokios vizijos pristatomos, gali
ir praleisti tai, kas aktualiausia. Nors
tai galima suvokti ne kaip trūkumą,
o kaip kvietimą dar kartą aplankyti
parodą.
Taigi kokios yra tos Lietuvos šimt
mečio vizijos? Tiek šio teksto pradžioje,
tiek pačioje parodoje pasinėrę į pristatymo formos analizę, nesunkiai galime
užmiršti apie turinį – unikalų Lietuvos
istorijos pasakojimą. Šis pasakojimas
unikalus ne tuo, kad leidžia parodyti,

Tarpukario metais puoselėta vizija atrasti savąjį Edisoną.
Nuotraukoje – vienas iš išradimų: vandens sportui skirta dviračio
arba motociklo su valtimi kombinacija. 1937. Lietuvos valstybės centrinis archyvas
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kokios technologinės galimybės atsiveria dabartiniams muziejams. Jis
savitas tuo, kad parodomas Lietuvos
valstybės potencialas – valstybės, kurioje vizijos ir idėjos turi ne tautybę,
o pilietybę. Pristatomos vizijos įtraukia
Lietuvos politikos, kultūros ir mokslo
sritis, atskleidžia neišpildytas svajones
ir įgyvendintas idėjas, bet visų svarbiausia – suteikia galimybę atskleisti
istorijos ryšį su dabartimi. Dabarties
aktualijos, pristatomos per viso Lietuvos šimtmečio vizijas ir įprasmintos

istorijoje, pabrėžia, iš kur mes atėjome
ir kas mes esame: Virginijus Šikšnys ir
genetinės žirklės, prezidentės Dalios
Grybauskaitės pristatoma Lietuvos
energetinio saugumo vizija, dar tik
kuriamo MO muziejaus planas, Danutės Gailienės ir kitų kurta savižudybių prevencijos iniciatyva ar tiesiog
Technariumo, kuriam užtenka poros
bičiulių ir lituoklio, projektas.
Tautinės ir apskritai kultūrinės sim
bolikos gausa kartais užgožia net pačias vizijas, t. y. vietoj vizijų tiesiog pra-

Tarpukariu paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia turėjo būti statoma ir
kaip tautos panteonas. Architekto Karolio Reisono projektas, 1928. Lietuvos
nacionalinis muziejus
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dedi ieškoti simbolių: ką reiškia vizijų
ieškojimas tamsoje arba kodėl jos užsidega it simbolinė idėja-lemputė galvoje; visų kodų nespėsi perskaityti – kokį
vizijų rinkinį susidėliosi, tokį ir turėsi
(tapatybės formavimas segmentais?);
toje pačioje erdvėje-salėje vyksta visos
trys chronologiškai skirtingos seanso
dalys (ta pati Lietuvos žemė?). Simboliškas ir privalomas parodos lankymas su grupe it bendruomeniškumo
kūrimas, nors galbūt nulemtas erdvės
trūkumo ir/ar finansinių išteklių taupymo. Po parodos-seanso kviečiama į
vizijų laboratoriją – savo ateities Lietuvos vizijos maketo kūrimą, kuris vyksta bendruomeniškai – siūloma dirbti
kartu kuriant svajonių Lietuvą. Po seanso moksleivių grupės entuziastingai
makete dėlioja bažnyčias ir fabrikus,
mokyklas ir parduotuves, ir visi, kaip
būdinga bendruomenei, turi savo vietą
šioje vizijoje – kol vieni stengiasi kuo
daugiau visko pridėti, kiti rymo nuošaly, kol vieni manosi galintys daryti ką
nori, kiti įsakmiai primena: „Nestatyk
darželio svajonių šaly“.
Tokį simbolinį parodos užtaisą lemia
ir kuriamas labai optimistiškas istorinis pasakojimas, kuris transliuoja
pilietinio pasididžiavimo Lietuva idėją. Vienas iš labiausiai tai kuriančių
parodos elementų – kasdienybės istorijos ir kasdienių žmogaus gyvenimo
iššūkių akcentavimas. Kartu parodos
kūrėjai įgyvendino ir gana neįprastą
iššūkį – pabėgti nuo politinės istorijos
Prezidentūros rūmų ansamblio erdvėje. Toks istorijos atsigręžimas į kasdienybę būdingas ir dabartinei Lietuvos
istoriografijai. Nors visų Lietuvos istorijos laikotarpių vizijoms pristatyti
netrūksta sugebėjimo su humoru pažvelgti į kasdienę patirtį, tai ypač ryšku, kai kalbama apie sovietinės Lietuvos vizijas ir vizionierius. Čia atitolti
nuo sovietinės ideologijos ir išlaisvinti
sovietinę Lietuvos visuomenę iš pilko nuobodulio apsiausto padeda apie
elektroninę namų šeimininkę svajojanti Genutė, ateitį spėjanti Laima iš
Kapsuko ar apie plastmasinius namus
kalbantis statybininkas Alvydas. Tai
ne vadovėliniai herojai ar herojės – jų
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mirštama, kad sovietų
okupantai tapo „naujaisiais kasdienybės
šeimininkais“, tačiau
stengiamasi subtiliai
atspindėti ideologinę
invaziją į kasdienę
būtį, paliekant erdvės
humanizmui – mąstančiam ir svajojančiam žmogui, kuris
nėra vien ideologijų
subproduktas.
Klasikinės muzikos
Elektroninės šeimininkės karikatūra žurnale Švyturys (1960)
ar klasikinio teatro mėgėjai – įprastos kulvizijų kasdieniškumas ištraukia istotūrinį domėjimąsi apibrėžiančios karinį pasakojimą iš romantinio neapib
tegorijos. Tačiau ar egzistuoja klasirėžtumo ir sugrąžina į realybę. Kartu
kinių muziejų ir/ar parodų mylėtojai?
tokia pozicija aiškiai parodo, kad LieJei taip, ir šioje netipiškoje parodoje
tuvą kūrė ir kuria ne tik politikai ar
jie ras šiek tiek klasiko širdžiai mielų
kultūrininkai, bet svarbus ir įdomus
elementų – dalis vizijų pristatomos ne
kiekvieno piliečio indėlis. Tiesa, neužvaizdo įrašų koliažais, o įprastais daik-

tiškais eksponatais. Be to, pasirinkta
tradicinė Lietuvos istorijos periodizacija, vizijų pasakojimai nuoseklūs,
susieti su konkrečiu laikotarpiu ir jo
realijomis. Ir vis dėlto – šios parodos
tikslinis lankytojas turėtų būti atviras
edukaciniam žaidimui ir pažinimui,
reikalaujančiam šiek tiek pastangų.
Susidūrus su tokiu naujo tipo reiškiniu,
nesvetimas noras jį klasifikuoti. Kas
gi yra ši paroda – Ray‘aus Bradbury
ir Aldouso Huxley kūrybą primenanti istorijos edutainment distopija? Ar
konceptualiai naujas, besiformuojantis istorijos edukacijos žanras – history
science fiction (angl. istorijos mokslinė
fantastika)? Be abejonės, paroda visomis prasmėmis orientuota į ateitį –
tiek pasirinkta tema, tiek moderniųjų
technologijų naudojimu. Taip nuolat
parodoje akcentuojamoje laisvėje gyventi ir kurti iš istorinių vizijų sukurta
ir kitokio istorijos mokslo vizija.
!

Lietuvių kalbos
idealai
Kaip keitėsi geriausios kalbos idėja

Sudarė Loreta Vaicekauskienė
Be kalbėtojų normų ir žodžių lietuvių kalba tebūtų bežadis muziejaus
eksponatas. Tad ko mums šiandien reikia dar labiau už tyrimų rezul
tatus, faktus ar prielaidas, tai išlaisvinti savo santykį su kalba per kri
tiškumo, abejonės, smalsumo perspektyvą, išmokti abejoti gatavomis
„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 kalbos
idealai dirbtiniai, o kokie – tikri ir gyvi. Kaip mes iš tiesų norim kalbėti: lietuviškai ar vilnietiškai? Ar te
lefoniniams sukčiams verta prabilti tarmiškai? Ar valdžiažmogiams televizijoj greit galėsim sakyti tu?
Kokia vieta labiausiai įsitempia kalbant oficialiai? Į šiuos ir daug kitų klausimų autoriai atsakymų ieško
su užsidegimu ir remdamiesi moksliniais duomenimis. Tik nepamirškit: tie tyrėjai – irgi idealistai.
jurgis pakerys
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Susivienijimas lietuvių
Amerikoje:
šimtmečio istorija JAV
Monika Šipelytė

Niujorko lietuvių gyvenimas, išsitęsęs
daugiau nei šimtmetį, yra tema, kurią norėčiau pasvarstyti šiame tekste.
Kaip ir istoriko santykį su dabartimi
ir joje gyvenančiais žmonėmis, kuriuos
vilioja praeities tyrimai, norint suvokti
savo ir tautos istoriją. Taigi istorikas
yra ne tik tyrėjas, bet ir stebėtojas,
o kartais – ir dalyvis.
Dauguma Europos tautų yra prisi
dėjusios prie Jungtinių Amerikos
Valstijų tapatybės kūrimo – tiek fiziškai kolonizuodamos šią Žemės rutulio

dalį, tiek platindamos jos kaip „išsvajotosios žemės“ įvaizdį. XIX–XX a. sandūros lietuvių emigrantai irgi savaip
matė tolimąją Ameriką, bet dauguma
jų istorijų ateities kartoms liko nežinomos. Kažkiek praskleisti tą nežinomybę, o tiksliau – ieškoti priėjimo prie
žinojimo, buvo mano kelionės į JAV
tikslas. Nors ne Kolumbo ar Amerigo
Vespucci keliais iš Portugalijos, bet beveik tiesiogiai iš Vilniaus į Niujorką.
Pirmojo apsilankymo kitoje Atlanto
vandenyno pusėje žavesys, žinoma, tu-

Susivienijimui lietuvių Amerikoje priklausantis namas 2018 ir 1913 m.
Autorės nuotraukos
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rėjo neįtikėtinai daug įtakos įspūdžiui
ir savaip suvoktos patirties autentiškumui. Niekada nesvajojau nuvykti į
JAV, nekūriau planų, ką ten norėsiu
pamatyti pirmiausia, ir Niujorkas nebuvo itin trokštamų aplankyti miestų
sąraše. Lankytinų objektų sąrašo nesudariau ir ten nuvykusi. Praleidusi
mėnesį galbūt jau galėčiau imti tokį
pildyti, bet štai – aš vėl gimtojoje Euro
poje. Įspūdžio aprašymas yra svarbus
šiame tekste, tačiau tikrai ne pats
svarbiausias: svarbesnė yra priežastis, kodėl keliavau į Niujorką ir ką ten
stengiausi atrasti.
Taigi antrasis dėmuo – tai emigrantų patirtis. Ne tik kaip vienkartinis
įvykis, bet ir kaip nuosekli daugybės
patirčių istorija: įdomybių pilna mūsų
tautos ir valstybės dalis, pamažu grįžtanti ir grąžinama į Lietuvą. Iš tiesų
sunku ją atskirti nuo šiandienos diskursų apie emigraciją, tačiau – kad
ir kaip banaliai tai skambėtų – iš esmės per šimtmetį niekas nepasikeitė. Tėvynės ilgesys, meilės ir sėkmės
paieškos iš žmonių gyvenimų niekur
nedingo, o noras save suvokti iki tavęs
buvusių kartų apsuptyje stiprus kaip
niekada. Ironiška, bet, atrodo, lietuvių
istorinė sąmonė tampa vis sąmoningesnė, orientuota į gilesnius ir mažiau
žinomus laikus. Tai, aišku, turėtų
džiuginti šiuolaikybės antlaikiškumu besipiktinančius istorikus. Todėl
pasakojimas bus ne tik apie sąmoningumo tradicijas, bet ir pastangas,
kad tai nevirstų nesąmonėmis, – gyvą
santykį su sava tauta ir įvairiomis jos
tėvynėmis.
Apie seniausią ir iki šiol veikiančią
lietuvių organizaciją sužinojau gana
atsitiktinai. Vieno kolegos paprašyta
pasidomėti, kaip galėtume šios organizacijos palikimą ir paveldą įtraukti į
mokslinę aplinką ir plačiau paskleisti
viešumoje. Paprasčiau tariant, Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) istorija man tapo tokiu pačiu atradimu,
kaip ir asmeninės Amerikos atradimo
istorija. Nuvykus į Niujorką, mano užduotis buvo padėti tvarkyti šios organizacijos archyvą ir biblioteką, taip pat
ieškoti kelių, kaip SLA istoriją pateik-
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ti platesniame kontekste ir sudominti
išeivijos tyrinėtojus.
„Šitas noras palikti užrašytais istorijoje musų tautiečių gyvenimo nusidavimus svetur pažadino mane, paėmus
plunksną aprašyti nusidavimus musų
garsios nunai organizacijos, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, kurio sunki
gyvenimo kova jau ir dabar daugumui
nėra žinoma. Šitie užrašai indomųs
gali būti netik mums, užsienyje gyvenantiems lietuviams, bet ir tėvynėje
likusiems musų broliams. Iš jų jie matys savo išėjūnų pastangas, ar apsileidimą ir klaidas ir pagal tai galės juos
pagirti ar papeikti, podraug turėdami
iš to sau pamoką“1, – tokiais žodžiais
organizacijos istoriją, parašytą dar
1916 m., pradeda Tomas Amstramskas. Tačiau žodžiai puikiai tinka ir po
daugiau nei šimto metų – bandant papasakoti kas ir kaip.
Pagrindiniai ir viešai prieinami faktai – tai, kad 1886 m. rugpjūčio 15 d.
Jonas Šliūpas ir jo bendražygiai Shenandoah miestelyje įsteigė SLA kaip
lietuvių šalpos draugijų susivienijimą,
kuris turėjo rūpintis ir kultūriniais
išeivių reikalais. Patyrusi kelis skilimus ir atkūrimus, savo aukso amžių ši
organizacija išgyveno tarpukariu, bet
tuo pačiu vardu veikia iki šiol. XIX a.
pabaigoje – XX a. viduryje tarp lietuvių
ji buvo žinoma kaip draudimo bend
rovė, tačiau neapleidusi ir spaudos
darbo: laikraštis Tėvynė Niujorke vis
dar leidžiamas nuo tų pačių 1886 m.
Per tiek metų SLA veikloje dalyvavo
daugybė žmonių, šiai organizacijai
priklausė ir tautininkai, ir liberalai, ir
socialdemokratai. Kuopomis pagrįstos
struktūros narių skaičius, veikiamas
pasaulinių karų ir skirtingų emigracijos tempų iš Lietuvos, daug kartų keitėsi. Pavyzdžiui, 1955 m. SLA
turėjo 11 948 narius, priklausančius
303 kuopoms, kurios veikė 22 valstijose, o 2007 m. jau tik 2246 narius.
XIX–XX a. sandūroje narių buvę apie
100 000 – taigi tai buvo neabejotinai
1
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje istorija:
nuo 1886 iki 1915 metų, New York: Tėvynė,
1916, p. 3.

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

didžiausia lietuvius emigracijoje vienijusi organizacija iki modernios valstybės susikūrimo.
Šiandienę SLA veiklą būtų galima
suskirstyti į tris kryptis: kultūros renginių organizavimas, SLA archyvo ir
pastato saugojimas, lietuvių Niujorko
bendruomenės telkimas. Tiesa, visos
trys yra glaudžiai susijusios, nes aktyviausi dalyviai yra tie patys žmonės. Šios organizacijos biuras įsikūręs
daktaro Jono Šliūpo 1907 m. pirktame
name, Midtown Manhattano rajone,
greta meno galerijomis garsaus Chelsea rajono, prie pat Centrinio pašto ir
Pensilvanijos traukinių stoties. Nors
pastatas neatrodo lygiai taip pat, kaip
tuomet, kai prie jo fotografavosi žymūs
lietuvių intelektualai, tačiau žadama,
kad šių metų pavasarį bus imamasi jį
restauruoti ir grąžinti XX a. pradžios
išvaizdą. Šio namo rūsyje dabar yra
saugomas SLA rankraščių, spaudos
ir oficialių dokumentų archyvas bei
dalis bibliotekos. Taip pat pastate veikia Susivienijimo raštinė ir galerija
307SLA Artspace.
Žinoma, smagiausi lietuvių susibūrimai čia vyksta paskaitų, kviestinių

svečių priėmimo ar Lietuvos valstybinių švenčių minėjimo proga, bet
savanoriai renkasi kelis kartus per savaitę – tvarkyti archyvo ir administ
ruoti įvairių kasdienių reikalų. Jie
nepamiršta bendrauti tarpusavyje ir
su greta esančio Lietuvių tautos fondo
kolegomis, kurie įsikūrę tame pačiame
antrame aukšte, virš galerijos.
Viešnagės metu, dirbdama prie knygų ir dokumentų rūšiavimo, galvojau,
kas yra svarbiau: palikimo sutvarkymas, „įpaveldinimas“ (kaip santykinai
galime vadinti istorikų mėgiamų senienų registravimą), tikrasis įpaveldinimas – Landmark, t. y. lankytino
objekto statuso suteikimas pastatui,
ar vis dėlto atminties perdavimas –
iš pirmosios emigrantų kartos XIX a.
pabaigoje per dipukus mūsų laikų
Niujorko lietuviams. Naivu būtų tikėtis, kad kuris nors vienas segmentas
galėtų egzistuoti be kitų: pastatas be
žmonių, knygos be skaitytojų, lietuvybė be kultūrinės ir istorinės atminties
ir, žinoma, šiuolaikybėje gyvenantis
niujorkietis be savitos kultūrinės tapatybės. Ne kartą girdėjau, kad būtent
lietuvybės, kaip bet kurios kitos tau-

Monika Šipelytė ir Aldona Marijosius tvarko SLA archyvą
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Renginiai SLA galerijoje: Emmalina Glinskis
paskaita apie ekspediciją Antarktidoje

tos, savitumo turėjimas ir daro tave išskirtiniu Niujorke. Gyvas ir įtraukiantis kultūros puoselėjimas, kūrimas ir
sklaida, ne muziejinis ir ne išmoktas

patriotiškumas, o toks, koks jis yra
dabar – daugiau nei šimtmetį savyje
talpinantis, bet trokštantis nugyventi
dar daugybę šimtmečių ateityje. Taigi
gal „Didžiojo obuolio“ žavesys kaltas,
kad niujorkinė dykuma nebesvilina
šiuolaikinės lietuvės, artėjančios prie
trisdešimties, o Škėmos skaitymas
metro tampa gidu labiau po fizinį nei
metafizinį Niujorką.
Bet grįžkime prie SLA misijos saugoti dokumentinį organizacijos palikimą. Keliems dešimtmečiams veiklai
išsisklaidžius ir niekam nesidomėjus,
šis lobynas iš tiesų tapo labai prastos
būklės vieta ir tik dabartiniai entu
ziastai po truputį tvarko, atskleidžia,
siūlo daug įdomių galimybių istorikui, sociologui, lietuvių kalbos tyrinėtojui. Šios organizacijos sukaupti
dokumentai gali daug pasakyti apie
lietuvių bendruomenės socialinę raidą,
švietimą, materialinį būvį ir kultūrines užmačias. Tiesa, nors savanoriai
nestokoja entuziazmo, pripažįsta, kad
viskam sutvarkyti, sukatologuoti ir

suskaitmeninti gali prireikti nei daug,
nei mažai... apie dvidešimt metų?
Taigi turėčiau paklausti – kas kitas,
po manęs? Kas leisis ieškoti ir leis sau
patirti atradimo džiaugsmą? Į klausimą, kodėl to reikia, galėčiau atsakyti
citata iš vėlesnės išeivijoje išleistos
SLA istorijos su visa (savi)ironija (nežinia, ar planuota autoriaus): „Nors
Susivienijimas visų Amerikos lietuvių
ir nesuvienijo, bet, juos organizuojant,
auklėjant ir į darbus pakeliant, kristalizavo visus didinguosius Amerikos
lietuvių troškimus, visą gražųjį jų
idealizmą. Be abejo, kartu atsispindėjo
jame ir asmeninių, visuomeninių-tautinių silpnybių bei, bendrai, kultūrinių
nepriteklių. Trumpai – Susivienijimo
istorija tai visų Amerikos lietuvių sumažinta istorija. Tai lietuviško gyveni!
mo veidrodis“2.
2
Vytautas Širvydas, Antanas Diržys, Algirdas M. Budreckis, Susivienijimo lietuvių Amerikoje 90-ties metų istorija ir jos santrauka
anglų kalba, 1886–1976, New York: Susivienijimas lietuvių Amerikoje, 1976, p. 15.

Vytautas Toleikis

Pasakojimai prabudus
Atsiminimai
Tai neįprastai drąsūs, atviri, liūdni ir juokingi, gyvi ir skaidrūs atsimini
mai apie gyvenimą XX a. septinto ir aštunto dešimtmečio tarybų Lie
tuvoje. Jųautorius grįžta į vaikystę ir jaunystę gimtuosiuose Barvu
ose (Šilutės rajone). Net išvykęs gyventi į Vilnių, jis sapnuodavo tik
gimtąsias vietas, todėl knygoje, lyg prabudęs iš prisiminimų sapno,
autorius saviironiškai, sąžiningai ir kone etnografiškai detaliai aprašo
to meto kasdienybę, artimuosius ir vietinius gyventojus, buitį, situa
cijas, galimybes ir pasirinkimus provincijos žmogui. O po kasdienybės
paviršiumi atsiveria lietuviškojo identiteto formavimasis istoriškai
unikaliu laiku kultūriškai unikalioje erdvėje – buvusiame Klaipėdos
krašte, apie kurio gyventojų patirtį sovietmečiu iki šiol žinoma dar la
bai mažai. Šio regiono likimas knygoje užčiuopiamas per išnykusios
vokiškosios kultūros palikimą ir vokiškąją tapatybę tebesaugančius
gyventojus.
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Knygų aidai
Demonų valdžioje
Donata Mitaitė

Neilga estų knygų lentyna pasipildė Danutės Sirijos
Giraitės išversta ir leidyklos Homo liber išleista Ilmaro Taskos knyga Pobeda 1946. Tai debiutinis 1953 m.
tremtyje gimusio rašytojo, žinomo estų režisieriaus,
scenaristo ir prodiuserio romanas. Estų literatūros klasikas Matsas Traatas yra rašęs: „estų prozoje visada
buvo gana silpna kompozicija: iš pradžių ten visi kalba apie šį bei tą, žiūri į gamtą, kitaip sakant, menkai
suvokiama teksto dramaturgija. Man atrodo, kad tai
apskritai būdinga mažų tautų literatūroms, nors, aišku, ne tik joms“ („Esu paskutinis mohikanas“, in: Metai, 2004, Nr. 5–6, p. 131). Negaliu pasakyti, ar ir kaip
Taskai padeda scenaristo patirtis, tačiau teksto dramaturgiją jis, be abejo, išmano: veiksmas jo romane užsisuka labai greitai. Pirmas romano sakinys toks: „Kokia
čia nesąmonė?“ – pamanė vyras ir žvilgtelėjo į laiško
siuntimo datą“ (p. 5). Tai sovietinio saugumo darbuotojas skaito, kaip iš karto suprantame, perliustruojamą
laišką, kurį Johana, žinoma Talino operos solistė, parašė senų laikų mylimajam Alanui į Londoną. Sekretorė vyrui aneša „Pobedos“, naujos mašinos, tiesa, valdiškos, raktelius. Tai pokario metai Taline, kur ir vyksta
pagrindinis romano veiksmas, kartais trumpam persi-

Ilmar Taska,
Pobeda 1946,
iš estų kalbos vertė Danutė
Sirijos Giraitė,
Vilnius: Homo liber,
2017, 288 p., 500 egz.

Dailininkė Edita Namajūnienė
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keliantis į Londoną, Maskvą ar vaikų koloniją Rusijoje.
Pasikeitimus mieste fiksuoja ne tik aristokratiškas Johanos žvilgsnis, bet ir vyro, kuris, išvažiavęs nauja mašina, mato: „Visur mėtėsi karo meto šiukšlės, tarytum
karas niekad nesibaigtų. Miestas atrodė it apskurusi
moteris“ (p. 7). Tokia romano pradžios situacija.
Greta jau įvardytų personažų, Pobedoje 1946 dar yra
berniukas, jo tėtis, apie kurį sužinome tik tiek, kad
jis yra Estijos tautinio komiteto narys, kovojęs už nepriklausomą valstybę ir dabar besislapstantis namie,
ir moteris, Johanos sesuo. Minėtasis saugume dirbantis vyras, tėtis, berniukas ir moteris, jo mama, romane
neturi vardų. Paklaustas, kodėl tik operos solistė ir jos
mylimasis vadinami vardais, rašytojas aiškina šitaip:
„Johana ir Alanas – asmenybės. Ji yra žvaigždė, tarptautinė garsenybė, kuri gali turėti individualumo. Alanas – iš Britų Imperijos, kur žmonės irgi galėjo būti savimi. O Sovietų Sąjungoje žmonės buvo labiau skaičiai.
Norėjau parodyti archetipinį berniuko ar dėdės vaid
menį – juk iš tikrųjų kalbėti reikia apie bet kurį berniuką ir apie bet kurį dėdę. Vienu metu galvojau duoti
jiems vardus, bet likau prie pagrindinės minties. Tai
yra archetipiška“ (Gintaras Radauskas, „Estas rašytojas Ilmaras Taska apie pokarį Baltijos šalyse: „Tada
atmosfera buvo šizofreniška“, in: https://www.15min.
lt/kultura/naujiena/literatura/estas-rasytojas-ilmarastaska-apie-pokari-baltijos-salyse-tada-atmosfera-buvosizofreniska-286-932584).
Aišku, ne kiekvienas dėdė susidomi vaiku tik tam, kad
pražudytų jo artimuosius. Romano berniukas, visai dar
vaikas, kaip ir bet kuris berniukas, nori tėvų dėmesio ir
meilės, o gyvena name su visada nuleistomis užuolaidomis, nes tėvas slapstosi nuo naujos valdžios. Kaimynystėje kažkas laksto, žaidžia, juokiasi, tad berniukui liūdna ir pikta, nes jam liepiama elgtis tyliai, tėvai su juo
nelabai ir kalbasi. „Man nuobodu“, – sako jis tėvui, kuris nebežinia kurį kartą siūlo pažiūrėti tankų ir šarvuočių paveikslėlius. Galų gale tėvai jį išleidžia į lauką, kur
jis imasi mėgstamo žaidimo: jis – autobuso vairuotojas.
Čia pasirodo stebuklingoji „Pobeda“, vairuojama tokio
draugiško, leidžiančio palaikyti vairą ir pažadančio išmokyti vairuoti dėdės. Vaikas pamiršta, kad tėvų prisakyta nekalbėti su nepažįstamais ir niekam nepasakoti
apie tėtį. Dėdė – patikimas (iš kur vaikui žinoti, kad jam
pavesta viską išsiaiškinti apie jo tėvus ir tetą) ir berniukas prasitaria, kad tėtis nebūna lauke, o domisi tik
tankais ir šarvuočiais. Jis pasijunta vaikiškai išdidus,
kai dėdė pasiūlo niekam nesakyti apie jų susitikimą –
juk taip smagu turėti paslaptį. Kitą kartą „Pobeda“ važiuojantis berniukas pastebi, kad prie jų namų sustoja

65

knygų aidai

tamsus furgonas, iš jo iššoka vyrai odinėmis striukėmis,
tačiau vaiko dėmesys nukreipiamas į vairavimą. Kai jis
grįžta namo, tėčio jau nebėra, tik užsiverkusi mama.
Apie tėtį daugiau nieko ir nesužinosime, jis dings, kaip
tais laikais dingdavo vyrų odinėmis striukėmis išsivežti
žmonės. Moteris įklius berniuko atvestam ją „guodžiančiam“ vyrui ir, nesutikusi šnipinėti sesers, mirs nukankinta kalėjime. Ir berniukas, ir jo mama pažeidžiami,
nes pasijunta vieniši ir niekam nereikalingi, esminiai
ryšiai, siejantys žmones šeimoje, yra naujosios tvarkos
suardyti. Berniukas pradės suprasti, kad pasaulis ir
gerasis dėdė nėra tokie, kokiais dedasi, negreitai ir labai pamažu. Moteris susivoks greitai, bet tragiškai per
vėlai. Jau kalėjime ji gailisi, kad atkalbinėjo vyrą eiti
į mišką ir supranta: „Tik dėl sūnaus dar būtų prasmė
gyventi. Bet ne tapus išdavike“ (p. 243). Kad vaikui nereikia motinos išdavikės – viena iš dominuojančių jos
minčių. Išdaviku tapo vaikas, kuris naiviai pasitiki į jį
dėmesį atkreipusiu dėde.
Vyras, kurio veikla kaip negailestingas geležinis ratas pervažiuoja moters šeimą, autoriaus nėra vaizduojamas vien tik kaip piktadarys, net yra bandoma suprasti, kodėl jis toks: „jo vaikystė prabėgo be tėvo, kuris
sėdėjo Estijos Respublikos kalėjime, o motina vargo,
stengdamasi iš skalbėjos atlyginimo išlaikyti ir save, ir
sūnų. Jis užaugo nepritekliuje netinkamoje geležinkelio
bėgių pusėje ir su ilgesiu stebėjo pro šalį bildančius prekinius traukinius. Tik prasidėjus karui galų gale įlipo į
traukinį, nuvežusį jį į valstybės saugumo aukštesniąją
mokyklą Pavlovski Posado mieste. Dabar išaušo jo diena kurti naują santvarką – lygiateisiškesnę, geresnę,
humaniškesnę. Už ją reikėjo kovoti bet kokia kaina, bet
kurio mažo berniuko sąmonės kaina“ (p. 100). Vaikui
jis – tarsi tėvo pakaitalas: „Berniukas puolė vyrui ant
kaklo kaip didelis sniego kamuolys. Jis buvo be švarko
ir nuo naktinio šalčio pamėlusia nosimi, plačiai išsiviepęs kaip visada“ (p. 100–101), tačiau iš tiesų tas bevardis vyras – tik vienas iš tų naujųjų laikų demonų, kurie
sprendė, „kas mirs, kas gyvens“ (p. 25).
Būtent demonais, perfrazuodama Fiodorą Dostojevskį, tokius žmones pavadina Johana rašydama į Angliją Alanui, BBC radijo pranešėjui, ir bandydama prisidengti žinomais operų ar šiaip kultūros siužetais ir taip
papasakoti tiesą apie naująjį gyvenimą. Tas gyvenimas
jai baugus ir bjaurus, o miestas pilnas naujų, svetimų,
keistai besielgiančių žmonių. Ji jaučiasi nederanti prie
demonų keičiamos realybės, kai apsiavusi zomšos bateliais, baugiai eina Talino gatve, galvodama, kad „karas
ir nauji laikai davė laisvę spjaudytis, šlapintis ir šiukšlinti kur papuola“ (p. 13). Ir nuvažiavusi į Maskvą susitikti su Alanu, kaukšėdama aukštakulniais, ji fiksuoja
prasčiokiškai svetimą aplinką: „čia kvepia pigiu tabaku
ir fabriko dūmais“ (p. 185). Į Estiją atkeliami žmonės
nebūtinai yra blogi: jie tiesiog kitos kultūros, kitokie,
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kaip ir tie, kurie, įkelti į Johanos butą, nesupranta jos
gyvenimo būdo ir ilgisi savo stepių. Tokia yra rašytojo pozicija: matyti gyvenimo spalvas, net labai nemalonias, bet nekarikatūrinti gyvenimo ir žmonių.
Johanai vis dėlto pasiseka ištrūkti, ji Maskvoje ne tik
susitinka su pas ją atskridusiu Alanu, bet ir sugeba už
jo ištekėti (suveikia Didžiosios Britanijos ambasados
pagalba ir įprastais tampantys kyšiai). Alanas, turintis daug patarėjų diplomatų bei žurnalistų, jai paaiškina, kaip šantažuoti Talino saugumo viršininką: grasinti, kad jo pavardę praneš BBC. Johana išleidžiama pas
vyrą į Londoną, tačiau jos sąžinė anaiptol nėra rami:
sūnėnas lieka Taline. Galimybe išsikviesti berniuką
per Raudonąjį Kryžių nei Johana, nei tą jai žadantys
netiki, tačiau ji supranta, kad, nesuskubusi išvažiuoti, pražus, pelėkautai jau beužsidarantys. Didžiausioje
nežinioje lieka berniukas, vienas ir naiviai tikėdamasis
surasiąs tėvą. Jo „dėdė“ už klaidas, leidusias Johanai
ištrūkti, valdžios yra pažeminamas pareigose, tačiau
kalėjimo ar mirties bent kol kas išvengia. Kalbėdamas
apie jo atsisveikinimą su senąja darboviete, rašytojas
berods vienintelį kartą knygoje išnašoje nurodo šaltinį, 1993 m. laikraštį. Turbūt jam pasirodė, kad be nuorodos skaitytojas pamanys, jog autoriaus fantazija labai iškreipta. Nuoroda liudija – tokia ano laiko realybė:
„Vyras atvėrė duris ir slaptoje rūsio kameroje pamatė didelę smulkinimo mašiną su didžiuliu elektriniu
varikliu, kuris sumaldavo viską, ką tik į jį įmesdavo.
Aukštai lubose buvo liukas, pro kurį medžiagą įmesdavo tiesiai į smulkintuvo nasrus. [...] Juk iš saugumo
namo centre neįmanoma nuolatos tampyti lavonų. Tai
buvo praktiška, gyvenimo būtinybė. [...] „Reikia judėti pirmyn“, – nusprendė vyras, ne jo reikalas mėsinėti savo jausmus nei sistemos metodus“ (p. 274–275).
Jis – sraigtelis, nevarginantis savęs nereikalingomis
mintimis apie kitų žmonių jausmus bei likimus. Rašytojas neslepia, kad jam žinoma daugiau, todėl vyrui
leidžiama įsivaizduoti, jog ateityje žmones bus galima
šnipinėti per didelius bei mažus šviečiančius ekranus,
„priešais kuriuos jie sėdėdavo arba nešiodavosi juos
su savimi. Keldavo prie akių ar dėdavo prie ausies“
(p. 276). Demonai yra nemirtingi.
Greitas pasakojimo tempas, nekomplikuotas sakinys, geras išmanymas to, kas ir kaip po karo vyko Estijoje (aišku, ir Lietuvoje), daro romaną vertingą būtent
to nepatyrusiems, bet norintiems suprasti grėsmes ir
pasirinkimų galimybes tuo laiku, kai už klaidas buvo
mokama artimųjų ir savo pačių garbe ar gyvybe. Baigiant reikia padėkoti vertėjai Danutei Sirijos Giraitei
ir knygos redaktorei Teresei Gužauskienei už tai, kad
romane Pobeda 1946 – jokių kalbos nelygumų, kurie
neretai jaučiami verstuose tekstuose ir už kurių nejaukiai kliūna skaitančiojo akys. Atrodo, kad romanas yra
ir parašytas ta kalba, kuria jį skaitai.
!
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Netipiškai tipiški
vaidmenys
Virginija Cibarauskė

Dainiaus Dirgėlos poezijos rinkinys VAID|MENŲ knyga 2017 m. poezijos knygų kontekste vienas konceptualiausių: nepaisant to, kad net kelis kartus perskaičiusi taip ir nesupratau, kokią funkciją atlieka didžiųjų
ir mažųjų raidžių žaismas knygos pavadinime, tiek
vaidmenų, tiek menų ir meniškumo iš tiesų pakanka.
Gerai apgalvota ir rinkinio struktūra, ir minimalistinis apipavidalinimas (dizainą kūrė Ilona Kukenytė), ir
Vido Poškaus piešiniai, ir net bordiniu lūpdažiu pasigražinusio autoriaus nuotrauka pirmojo viršelio atvarte
– akivaizdi replika į vieną geriausių rinkinio eilėraščių
„vaid|menų: 18“ (p. 34–35). Konceptualumu, lakoniška tekstų struktūra, poetinės programos nuoseklumu,
grindžiamu glaudžiu eilėraščio ir vadinamojo kasdienio gyvenimo ryšiu (eilėraštis randasi iš kasdienybės
stebėjimo ir savistabos, o ne iš anapusybės pajautų ar
panirimo į kultūrą, jos kontekstus) naujausia knyga
primena 2013 m. elektroniniu formatu išleistus Dirgėlos Stebėto jo užrašus, 2016 m. papildytus ir perleistus
įprastu formatu Re:plikos. Stebėto jo užrašai.
VAID|MENŲ knyga, kaip ir ankstesnė Dirgėlos kūryba, įsilieja į lietuvių kontekste gana negausią žaismingosios poezijos srovę ar kryptį. Ši knyga lentynoje galėtų stovėti greta Agnės Žagrakalytės Štai: (2017) ir ypač

Dainius Dirgėla,
VAID|MENŲ knyga:
Eilėraščiai,
Vilnius: Tyto alba,
2017, 64 p., 1200 egz.

Dizainerė Ilona Kukenytė
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šalia Visa tiesa apie Alisą Meler (2008). Greta galbūt galėtų būti Artūro Valiono kūryba, pavyzdžiui, vaizdo ir
poetinio teksto sintezės ieškanti Iš natų: kameriniai kūriniai vienišam balsui (2015), Dovilės Bagdonaitės Mėlynojo banginio širdis (2016). Iš dalies – Indrės Valantinaitės Trumpametražiai (2017), vienus žavintys, kitus
savotiškai atgrasantys gyvenimo džiaugsmu ir savotišku pozuojančiu estetizmu. O daugiau panašių knygų
ar autorių lyg ir nežinau. Trumpai tariant, bendrame
lietuvių poezijos knygų kontekste žaismingas, pabrėžtinai neegzaltuotas, ir traumines patirtis, ir vadinamąsias egzistencines/metafizines pajautas aplenkiantis
poezijos rinkinys – savotiška alternatyva. Svarbu ir tai,
kad Dirgėlos eilėraščių kalbantysis nepasimeta kvaileliu tam, kad neva naiviu žvilgsniu žvelgdamas į pasaulį
galėtų užčiuopti visa ko tuštybę. Kitaip tariant, Dirgėlos eilėraštis nei moko, nei auklėja, yra nei kvailesnis,
nei protingesnis už savo skaitytoją.
Pasitelkiant kaukės kaip vidinių ir išorinių kultūrinių vaidmenų atlikimo priemonės-pagalbininkės sampratą, paskiras scenas primenančiuose eilėraščiuose
kalbama apie tokias, atrodo, paprastas, bet šiandienėje
poezijoje pastaruoju metu gana retai aptinkamas patirtis kaip vyro ir moters santykiai, santykiai su savimi,
savo įvairialypiais vidiniais „aš“, senėjimas ir žmogiškųjų ryšių silpnėjimas, aižėjimas. Kita vertus, kalbantysis niekada nėra vienas nei vienišas – tai dar vienas
Dirgėlos poezijos ir ypač jos kalbančiojo specifinis ypatumas. Ir šiandienėje lietuvių poezijoje vis dar vyrauja
tendencija lyrinį subjektą savotiškai išskirti, pakylėti
virš kitų – akivaizdi romantinio pasaulėvaizdžio liekana. Toks pakylėjimas lemia, kad jis ar ji visuomet vieniši, net tuomet, kai yra su kitais, tarp kitų. Tuo tarpu
Dirgėlos kalbantysis pačia savo esme yra daugybinis,
o ir tai, kas yra anapus jo – vadinamieji kiti žmonės –
suvokiami ne kaip uždaros monados, o kaip kalbantįjį
atliepiantys, su jo vidujybe ir išorybe neatsiejamai susisaistę, jį steigiantys ir formuojantys lygiaverčiai individai. Kitaip tariant, ne individualios vadinamosios
„pajautos“, o tarpsubjektinės kasdienės sąveikos yra
rinkinio prasminė ašis ir pagrindinė problema.
Su tokia pozityvia sąveikomis grindžiama subjekto
savijauta pasaulyje („siaube kokie jūs visi / mane mylėdami ir nekęsdami / buvote esate liksite gražūs“, p. 27)
susijusi VAID|MENŲ knygoje nuosekliai ir žaismingai išplėtota nevienalytės tapatybės idėja. Nevienalytė, taki tapatybė grindžiama tuo, kad kiekvieno viduje „gyvena“ kiti: vidiniai vyrai ir moterys, kurie, savo
ruožtu, turi savuosius vidinius vyrus ir moteris, ir taip
iki begalybės. Todėl susitikus kitą įmanomos biologinės lyties nulemtų tradicinių vyriškų ir moteriškų elgsenos modelių inversijos – netikėtai vyras gali pajusti
savyje prabudusią ir dominuoti ėmusią moterį, o moteris – vyrą:
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jos vidinis vyras
pavaišino mane kava
mano vidinė moteris
skanaudama ją išgėrė
[...]
duokdie nepamiršti
sugrįžti į įprastus vaidmenis
(„vaid|menų: 1“, p. 7)
Samprata, kad kiekvienas savyje turi vyrišką ir moterišką pradus, tikrai ne nauja. Pavyzdžiui, ją savo
analitinėje psichologijoje plėtojo Carlas Gustavas Jungas. Pasak Jungo, tai universalūs, archetipiniai pradai:
anima – moteriškasis, animus – vyriškasis. Tiek vyras,
tiek moteris savyje turi abu šiuos pradus, tačiau jie nėra
vienodai įsisąmoninti: vyrai represuoja savo moterišką
pusę, moterys – vyrišką. Dažnai tai, kas represuota,
pasireiškia per sapnus, neurozes ir pan. Be abejo, Jungas tiek animus, tiek anima siejo su tuo, ką dabar vadintume vyriškumo ir moteriškumo stereotipais. Tarkime, anima vyro sapnuose dažniausiai įgyja mergelės,
kekšės arba motinos vaizdinius, o animus moteriai pasirodo kaip meilužis, tėvas, dvasininkas ar pan. Idėja,
kad sveiką psichiką lemia savo pasąmoninių troškimų
bei baimių atpažinimas ir pripažinimas, buvo plėtojama ne vienoje psichinei sveikatai skirtoje studijoje.
Pavyzdžiui, Luise Kaplan knygoje Moterų perversijos
(Female perversions, 1991), iš tiesų aptariančioje ne tik
moterų, bet ir vyrų (savi)destruktyvius elgsenų scenarijus ir jų priežastis, apibendrindama teigia, kad šiems
scenarijams susiformuoti lemiamu faktoriumi tampa
siekis tobulai išpildyti vyriškumo ar moteriškumo stereotipus eliminuojant bet kokius jų „pažeidimus“ – moters atveju tai reiškia nepripažinti savyje egzistuojant
tų savybių, troškimų ir būsenų, kurios tradiciškai laikomos vyriškomis, o vyrų atveju – baiminamasi savyje
nuolat atrandamų bet kokių moteriškumo apraiškų.
Šia prasme Dirgėlos knyga gali būti skaitoma kaip
žaisminga tokių teorijų interpretacija, skirtumas tik
tas, kad eliminuojamas tragiškasis aspektas. Tiek kalbantysis, tiek jo moteris čia – brandžios ir psichiškai
itin sveikos asmenybės, puikiai suvokiančios, pripažįstančios ir atpažįstančios savo vyriškąsias ir moteriškąsias puses. Tokios tapatybės moto galėtų būti paskutinio rinkinio eilėraščio paskutinės eilutės – „nuolat
kintančiu / esu“ („vaid|menų: 25“, p. 63). Kiek nuvilia, kad vyriški ir moteriški vaidmenys suvokiami itin
stereotipiškai: vidiniai vyrai geria, ginčijasi apie politiką, moterys lakuojasi nagus, vaikšto po parduotuves
(„vaid|menų: 2“, p. 8–9). Vis dėlto būtina pabrėžti, kad
šie stereotipiniai vaidmenys nėra „sukabinti“ su biologine lytimi: kartais, kaip kad cituotame epizode apie
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kavos gėrimą, moteris atlieka stereotipinį vyro vaidmenį, o vyras – moters, ir abu jaučiasi puikiai visų pirma dėl to, kad nė vienas vaidmuo nesuvokiamas kaip
galutinė ir nekintanti tapatybė. Vyriškumo ir moteriškumo kaip tam tikro performatyvo aspektą teoretizavo
Judith Butler, išplėtojusi biologinės lyties ir socialinės
lyties, siejamos būtent su atlikimu, sampratą. „Labai
svarbi ir Butler performatyvumo teorija (dabar ji taikoma ne tik kalbant apie lytis). Socialinė lytis nėra duota,
mes ją atliekame įvairiais gestais ir aktais, veikiančiais
mūsų aplinką ir sukuriančiais „socialinės lyties tikrovę.“ Galime atlikti nebūtinai tokią lytį, kuri mums tarsi
priklausytų pagal biologinius požymius. Tai nėra vaidyba: negali vieną dieną būti vienos socialinės lyties,
kitą – kitos. Tačiau vis dėlto atlikimas, kurį įmanoma
sąmoningai ryškinti, slopinti ar panašiai“, – teigia But
ler vertėja į lietuvių kalbą Rima Bertašavičiūtė („Rima
Bertašavičiūtė: man feminizmas pirmiausia siejasi su
sąmoningumu“, in: Literatūra ir menas, 2017-04-28).
Dirgėlos eilėraščiuose itin svarbi tampa skirtis tarp
vaidybos ir atlikimo, tiksliau, tokios skirties nureikšminimas. Vaidyba suvokiama ne kaip maskaradas, o kaip
chrestomatinės frazės „gyvenimas – tai teatras“ interpretacija. Ne atsitiktinai viename iš Dirgėlos eilėraščių
šmėkšteli „vargšas jorikas“ – tiesą sakantis juokdarys
iš Williamo Shakespeare‘o Hamleto, reprezentuojantis
„mus visus“:
argi nematote mes visi juokdariai
ar negirdite kaip visi juokiatės iki ašarų
o paskui išsigąstate atpažinę patys save
savo gyvenimų tekstuose vaidmenyse ir paveiksluose
mūsų kaukolės ir joriko kaukolė:
raskite skirtumus
(„vaid|menų: 14“, p. 29)
Tiek Jorikui, tiek pačiam Hamletui kalbėti apie tai,
kas rūpi, sakyti tai, ko negali pasakyti kiti, pavyksta
prisiimant tam tikrą – juokdario, pamišėlio – vaidmenį. Kaip savotiškus iš kultūros atminties perimamus
vaidmenis galime interpretuoti ir buvimą vyru ar moterimi. Dirgėlos eilėraščiuose vyriškumas ar moteriškumas nėra tikslas savaime, tapatybės esmė, o būdas
per šiuos vaidmenis pasakyti kažką apie save ir kitus,
išreikšti, perteikti tam tikras būsenas, emocijas. Šia
prasme vienas labiausiai pavykusių „atlikimų“ yra eilėraštis „vaid|menų: 18“ (p. 34–35). Eilėraščio inspiracija tampa socialiniame tinkle facebook.com perskaityta
vieno iš tinklo vartotojų istorija apie bordiniu lūpdažiu išsitepliojusį seną vyrą, baigiama spėliojimu, kas gi
jam nutiko. Eilėraštyje pateikiamas vienas iš galimų
scenarijų susitapatinant su feisbuko istorijos personažu. Toks vaidybiškas susitapatinimas tampa galimybe
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eilėraščio pasakotojui motyvuoti savo ir savo vidinės
moters, kitaip tariant, takios savo savasties, situaciją:
mano vidinė moteris
visada pasidažiusi
tiek kiek man mano išvaizda
vis mažiau rūpi
tiek jos lūpdažių spalva
vis ryškyn ir sodryn
[...]
nusipiešiu veidą ir paryškinu lūpas bordiniu lūpdažiu
apsiaunu aukštakulnius ir negrabiai vaikštau po
kambarį
įsikibęs sienų
mano vidinė moteris juokiasi iki ašarų
aš klupčioju ir murmurmurmu kaip smagu
nors truputį
pabūti švelniame moters kailyje
kartais netyčia išeinu į koridorių
skambinu į kaimynų duris
jie kažkodėl neatidaro o sutiktieji laiptinėje
kažkodėl nesisveikina
lyg aš būčiau ne aš
Vis dėlto, nepaisant rinkinio konceptualumo ir minimalaus jį sudarančių tekstų skaičiaus (iš viso tik 27
eilėraščiai), Dirgėlos knyga gana monotoniška, nuspėjama: ir eilėraščių intonacijos, ir struktūra, artima pakartojimais bei ironiškomis parafrazėmis grindžiamai
slemo poezijai, ir įvykiai, ir vaidmenys greitai pradeda
kartotis. Tarkime, ne viename eilėraštyje vidinė moteris eilėraščių subjektą moko ar guodžia, motiniškai
aiškina, kaip elgtis su moterimis, o subjekto ir jo moters vidiniai vyrai vis ginčijasi ir išgėrinėja. Šia prasme akivaizdu, kad, nepaisant tariamos vaidmenų įvairovės, praktiškai atliekami vis tie patys stereotipiniai
nuspėjami judesiai. Atrodo, tai puikiai suvokia ir kny-
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gos autorius, ir jo subjektas, svarstantis, ar verta kartoti išmoktus judesius ir gestus, kai viskas visiems jau
seniai aišku:
grįžti ar negrįžti į visą tą gyvenimo pas de deux
su nuolatiniais paraginimais balancé, balancé,
chassé, pas de bourrée
su priminimais vaikščioti ant pirštų galiukų
su nuolatiniais plié prieš visus ir prieš viską
grįžti ar negrįžti į visus tuos nebylius vaidmenis
kai jau seniai be žodžių viskas pasakoma
(„vaid|menų: 26“, p. 52)
Baleto terminija eilėraštyje pasirenkama ne atsitiktinai – vidinis monologas vyksta per baleto spektaklio
pertrauką. Kita vertus, nuotaikas, emocijas ir net akimirkos tapatybę išreiškiančio fiksuoto išmokto gesto samprata Dirgėlos eilėraščiuose artima romantinę
meilę kaip tam tikrų figūrų ir jų kombinacijų atlikimą
aprašiusiam prancūzų semiotikui Roland‘ui Barthes‘ui.
Studijoje „Meilės diskurso fragmentai“ (iš prancūzų
kalbos vertė Jurga Katkuvienė ir Greta Štikelytė, Vilnius: Žara, 2016) Barthes‘as žmogiškųjų santykių tragizmą ir komizmą įžvelgia būtent šiame paradoksaliame pasikartojime – įsimylėjėliai religingai atlieka jiems
žinomus „meilės gestus“, leidžiančius išreikšti save ir
suprasti kito intencijas. Paradoksalu tai, kad būtent išmokimo, žinojimo ir bendro kultūrinio konteksto veiksnys leidžia perteikti ir interpretuoti neapibrėžiamą ir
takią kiekvieno vidujybę. Barthes‘as nepateikė recepto, kaip ištrūkti iš šio uždaro pasikartojančių figūrų ir
jų kombinacijų rato, tikėtis, kad atsakymą pateiks Dirgėlos eilėraščiai, taip pat neverta. VAID|MENŲ knyga – lengvas, neįpareigojantis flirtas, kartais žavintis
nuoširdumu, žaismingu atvirumu, kartais meistrišku
technikų įvaldymu, kartais virstantis gana banaliu žaidimu žodžiais („kartą saviškės klausiu / ką tu manai
apie kantą // ir ji staiga sprogsta / tai tu vis prisimeni
tas nelemtas kelnes“, „vaid|menų: 15“, p. 48).
!
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Nuobodokas
malonumas
Jurgis Kraujalis

Marius Povilas Elijas Martynenko – atpažįstama figūra
literatūros lauke. Įvairūs jo tekstai jau kurį laiką cirkuliuoja kultūrinėje periodikoje, autoriaus puslapis Facebooke turi kelis tūkstančius like‘ų. Taip pat autorius
šiuo metu yra viena ryškiausių Lietuvos slam poezijos
scenos figūrų. NŽ-A skaitytojams, kurie galbūt nėra pažįstami su šiuo konceptu, galiu trumpai pristatyti, kad
slemo metu poetai varžosi skaitydami savo kūrinius ir
juos įvertina auditorija, žinoma, atsižvelgdama ne tik
(o gal ir ne tiek) į tekstų kokybę, bet ir į jų atlikimą.
Ne vieną kartą laimėjęs tokias poetų grumtynes, Martynenko jau atstovavo ir Lietuvai Europos slam poezijos
čempionate. Šiemet pasirodė ir pirmoji jo knyga be penkių pasaulio pradžia. Knygą sudaro tekstai, jau nekartą džiuginę slam poezijos klausytojus ir mėgėjus, todėl
prieš skaitant šią knygą kyla klausimas dėl jos žanro.
Juk vienas pagrindinių slam poezijos atributų yra autentiškas tekstų atlikimas, todėl yra įdomi tranzicija iš
atliekamo teksto į jo popierinį variantą ir įdomu, ar toks
poslinkis neatėmė dalies tekstų paveikumo.
Pirmas dalykas, krintantis į akį skaitant šią knygą,
yra tai, kad dauguma tekstų parašyti pirmu asmeniu.
Didžioji dalis jų – autobiografiški, to neslepia ir pats
autorius. Dauguma jų nukelia į įvairiausius epizodus
iš autoriaus praeities ir vienaip ar kitaip reflektuoja
asmeniškas autoriaus patirtis. Kartais šie tekstai paMarius Povilas Elijas
Martynenko,
Be penkių pasaulio
pradžia: Tekstai malonumui
sužadinti,
Vilnius: Tyto alba,
2018, 224 p., 2000 egz.
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sakoja apie išgyventas ribines patirtis – akistatas su
mirtimi, kartais jie tiesiog susitelkia ties vaikystės nutikimais. Vienaip ar kitaip kyla įspūdis, jog Martynenko visuomet pasakoja tikrą istoriją, tačiau šios knygos paantraštė byloja, jog tai visgi yra ne atsiminimai,
o (kad ir ką tai reikštų) tekstai malonumui sužadinti.
Tai, manau, žymi vieną dalyką – šie tekstai turi literatūrinę ambiciją, todėl jų vertinimo kriterijai irgi turi
būti literatūriniai.
Knyga pradedama tekstu „nepripratau“ (p. 9), kuris puikiai atspindi pagrindinius Martynenko kūrybos
principus. Jame reflektuojami vienos dienos įvykiai ligoninėje: „Šiandien ligoninėje mane ištinka viena mano
gyvenimo diena“. Tai ir yra pagrindinė teksto ašis.
Visi epizodai išdėstyti padrikai ir yra gan fragmentiški. Vargu ar galima įžvelgti kokį nors kompozicinį ryšį
tarp nubudimo iš komos ir vėliau tekste sekančio epizodo apie gangrenuojančias rūkaliaus kojas. Visus fragmentus jungia tik nuolat pasikartojantis „šiandien“.
Taip autorius bando kurti įtampą tarp atsidūrimo prie
mirties slenksčio ir trapaus, bet betarpiško susidūrimo
su tikrove čia ir dabar. Ši tema plėtojama ir tekstui artėjant finalo link, kai subjektas (jeigu šios knygos kalbėtoją galima taip vadinti) klausia endokrinologo: „Ar
tu ką nors tiki? Ar tu kuo nors džiaugiesi? Ar tu turi
kokią nors viltį? Ar tu jautiesi už ką nors dėkingas? Ar
tu ką nors myli?“ (p. 11). Visi išvardijami dalykai turi
tam tikrą tęstinumo semantiką. Taip kuriama opozicija tarp ilgalaikės perspektyvos bei buvimo „čia ir dabar“. Galiausiai endokrinologo atsakymas grąžina mus
į dabartį; „Žinai, man atrodo, kad myliu ir tikiu, bet
būtų lengviau, jei to nedaryčiau. / Ir dar jaučiuosi visai dėkingas už tai, kad mūsų kūnai neveikia taip, kad
miegodami apsišiktume“. Taip užbaigiamas tekstas atkreipia dėmesį į paprasčiausias ir banaliausias gyvenimo detales. Matome, kad svarbi impresija ir akimirkos
pagava. Tai ir laikyčiau vienu svarbiausių Martynenko poetikos bruožų. Nemažai knygos tekstų ir sukasi
aplink priešpriešą tarp carpe diem ir memento mori.
Čia svarbūs tampa susidūrimai tarp sąmonės ir ją ištinkančios tikrovės.
Aukščiau minėtame tekste akimirkos pagava dar turi
šiokią tokią reikšmę. Tačiau knygoje apstu tekstų, kurie
be koncepto daugiau nieko ir neturi. Pavyzdžiui, tokie
tekstai kaip „tai, ko išmokau už baro“ (p. 12) arba „pyktis liaudies išminčiai“ (p. 41). Juose tiesiog išvardijami
susidūrimai su žmonėmis, kartais pašiepiama viena ar
kita jų savybė, ir viskas. Tarkime, pastarasis tekstas
po trijų puslapių sarkazmo apie liaudies išminčių pamėgtas frazes baigiasi taip: „Neperšokęs griovio nesakyk „op“. Kartais vien dėl to, kad pasakau „op!“ man
pavyksta peršokti griovį. / Ir dėl to, kad būtent dabar
šalia manęs nėra nė vieno griovio, – / op. / Op. / Op.“ Na,
gal visai ir šmaikštus šokinėjimas per pseudoišminties
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griovius, bet manau, kad vien tik šmaikščios refleksijos
literatūrai nepakanka. Nesakau, kad tai – blogas dalykas, tačiau nuolat pasikartojantis toks tekstų turinys
kelia žiovulį, juolab kad jie daugiau nieko ir nepasiūlo.
Nemažai tekstų knygoje padriki. Skaitant kyla mintis, kad jiems trūksta nuoseklumo ir veržlumo. Dažnai
atrodo, kad paskiros scenos ar fragmentai menkai susiję. Tarkime, „užtemimas“. Jis prasideda taip: „Kai kurios psichiatrinės ligoninės Lietuvoje atrodo tarsi kažkas, ką išvykdama pamiršo pasiimti Sovietų Sąjunga“
(p. 75). Pradžia kuria lūkestį, kad toliau bus kalbama
apie sovietines atgyvenas ir jų pėdsaką šiandienos psichiatrijoje. Tai iš dalies įgyvendinama ir dalis fragmentų koncentruojasi į ligoninės realijų bei vaistais girdomų
personažų aprašymus: „Karolina sakė, kad matė mane
globojančią dvasią – ji atrodo kaip didžiulis panaudotas
gandonas. Jonas prisipažino, kad jo toteminis gyvūnas,
jo dvasios padaras yra Eminemas“. Tačiau galiausiai
tekstas pereina prie poetiško šviesos ir šešėlių aprašymo: „Psichiatrai sakė, kad mano sąmonėje daug šešėlių. Tada tu, mano meile, aplankai mane ir atneši man
šviesos. Kur yra šviesos ten yra šešėlių. Dabar prisimenu – šešėlis yra dabartiškiausia tavo galūnė“ (p. 77). Kuriama opozicija tarp šešėlio kaip tam tikros fiziologinės
būklės metaforos ir šešėlio, kuris yra įsikūręs subjekto
sąmonėje, todėl jo negali pasiekti joks Risperidonas, Haloperidolis, Zoloftas. Galime suprasti teksto užmanymą
ir pagrindinę mintį, tačiau toks staigus stilistikos pasikeitimas vis dėlto atrodo nerangus ir nemotyvuotas.
Taip pat yra nemažai tekstų, kurie tiesiog užpildo
puslapius, tačiau negeneruoja jokių rimtesnių reikšmių. Pavyzdžiui, „savarankiškumas (apie pornografiją)“ (p. 116). Per ištisus šešis puslapius nusidriekęs
tekstas pasižymi tik šmaikščiai atpasakota pirmosios
masturbacijos patirtimi ir detaliu pornoindustrijos aprašymu. Arba „tingiu, bet galiu paplot“ (p. 66). Čia pasakojamos dvi atskiros istorijos – apie narkotikų pardavėją ir flirtą su mergina. Ir kai jau tikiesi kokio nors
sprendimo, jungties, poetinės užuominos ar dar ko
nors, šie epizodai taip ir lieka žaisti Marco Polo.
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Žinoma, knygoje yra ir šiek tiek labiau literatūriškų tekstų. Tarkime, pasakojimas apie senelį „skylė“
(p. 22). Arba kažko panašesnio į poeziją – „dalybos“
(p. 96), „balta vėliava“ (p. 198). Tačiau šie keli tekstai
krenta į akį tikrai ne dėl jų puikumo, o dėl apskritai
labai skurdžios knygos meninės visumos. Atsidūrę bet
kurioje doresnės eseistikos ar poezijos rinktinėje, jie
paskęstų kaip gana nuobodoki.
Nėra reikalo per daug gilintis į tekstų poetiką ar meninę vertę. Martynenko fenomenas veikiau turėtų dominti literatūros sociologijos požiūriu. Knyga yra išleista 2000 egziempliorių tiražu. Manau, jis bus išpirktas,
bent jau taip byloja autoriaus internetinio blogo populiarumas ir sausakimšos barų erdvės per slam poezijos skaitymus. Visa tai signalizuoja esminį dalyką, kad
vis dėlto be penkių pasaulio pradžia yra pop literatūros pavyzdys. Šie tekstai patraukia jauną skaitytoją
(ar klausytoją) pirmiausia temomis. Naktinis gyvenimas, seksas, alkoholis, narkotikai. Į katilą įmeti dar
šiek tiek cinizmo, ironijos, sarkazmo, ir štai! Viskas,
ko reikia hipsteriui, šalia galimybės pasipuikuoti, kad
domisi menu. O tai, kad labiau, kaip jaunimas sako,
cheesy meilės aprašymo už šią nebūna, hipsteriui nelabai rūpi – „Tu priglaudi mano galvą prie savo krūtinės,
ausį – kiek virš krūtinės. / Ir aš girdžiu: Tu čia, tu čia,
tu čia...“ (p. 191).
Net nežinau, kaip visa tai apibendrinti. Knyga labai
padrika. Visi tekstai gana vienodi. Žanro požiūriu tai
labiau primena eseistiką nei poeziją. O dėl malonumo,
kurį šie tekstai žadėjo sukelti, galiu pasakyti tik tiek,
kad jie sukelia panašų malonumą kaip juokas, bičiuliui
bare papasakojus šmaikštų nutikimą. Iki literatūrinės
ar estetinės kokybės jiems tikrai toloka. Knyga verta
dėmesio, bet, kaip jau minėjau, ne dėl meninės vertės,
o fenomeno, kuris gerai apibrėžia jaunąją skaitytojų
kartą. Martynenko knygą rekomenduočiau tiems, kas
į literatūrą žiūri kaip į pramogą, ir šiaip mėgsta greitą maistą. Nors nežinau, kiek ši mano rekomendacija
prasminga. Giliai abejoju, kad bent dalis Martynenko
auditorijos skaito Naująjį Židinį.
!

71

knygų aidai

Mes be Kauno
nenurimsim
Giedrė Polkaitė

Visoje Lietuvoje skambant Šimtmečio varpams, plazdant vėliavoms ir liepsnojant laužams, atmintyje nejučia iškilo kito mūsų šalies jubiliejaus archyvinės nuot
raukos ir jose užfiksuotos Vytauto Didžiojo paveikslo
kelionės aplink Lietuvą 1930 m. vaizdai. Kaip žinia,
mitas apie Vytautą, kaip Lietuvos vienytoją, ir Vilniaus
legenda buvo dvi pamatinės kolonos, ant kurių konstruota tarpukario tautinė tapatybė. Tuo tarpu Kaunui,
nors jis perėmė visas pagrindinio šalies miesto funkcijas, buvo prilipintas iki šių dienų nepilnavertiškumo
kompleksus keliantis laikinosios sostinės ar antrojo
miesto vardas. Šis miestas liko neįvertintas tiek tarpukariu, kai jam priekaištauta dėl „žemo ūgio“ ar provincialaus, medinio veido, tiek sovietmečiu, kai Kauno žengtas milžiniškas urbanizacijos žingsnis apskritai
buvo ignoruojamas. Arūnas Gelūnas, Knygų mugėje
pristatydamas knygą Optimizmo architektūra: Kauno
fenomenas, 1918–1940, prisipažino, kad pats būdamas
kaunietis sovietmečiu niekada neatkreipė dėmesio į
Kauno modernizmo architektūros unikalumą. Kitas
paradoksas, kad idėja Kauną įtraukti į Europos paveldo ženklo kandidatų sąrašą suskambo ne tuo metu
Lietuvos ambasadoriaus pareigas prie Unesco ėjusio
Gelūno, bet jo kolegos lenko lūpose.
Optimizmo architektūra:
Kauno fenomenas,
1918–1940, sudarė Marija
Drėmaitė, tekstų autoriai
Giedrė Jankevičiūtė, Marija
Drėmaitė, Vaidas Petrulis,
Vilma Akmenytė-Ruzgienė,
Norbertas Černiauskas, Paulius
Tautvydas Laurinaitis, Arvydas
Pakštalis, Viltė MigonytėPetrulienė, Vilnius: Lapas,
2018, 299 p., 700 egz.
Dizaineris Linas Gliaudelis
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Kauno modernizmo architektūros paskelbimas UNESCO paveldo sąrašo pretendentu, šimtmečio minėjimo
karštinė ir 2022 m. Europos kultūros sostinės planai
lėmė, kad pastarieji metai yra tarpukario Kauno aukso amžius. Kaip Vytautas masinėje atminties kultūroje,
matyt, niekada iki tol nebuvęs toks svarbus karo vadas
Lietuvai kaip 1930 m., taip ir tarpukario Kaunas, su jo
architektūra bei didmiesčio pretenzija, niekada nebuvo
sulaukęs tiek iniciatyvų ir dėmesio kaip šiandien.
Viena iš tokių iniciatyvų – 2018 m. vasario 14 d. Nacio
nalinėje dailės galerijoje džiaugsmingai geltonai nušvitusi paroda Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas,
1918–1940, pakvietusi pažvelgti į tarpukario Kauną pro
Aleksandros Iljinienės namo langą. (Mane labiausiai sužavėjusi parodos akimirka, kai videoprojekcijoje vienu
ryškiausiu modernizmo pavyzdžiu tituluojamo Iljinienės namo saulės nutvieksto lango nuotrauka susilieja
su pagrindiniu parodos simboliu – geltonu apskritimu.)
Apgalvota dermė, išpuoselėta estetika, ne tik autentiška
fotografuotinė, bet ir filmuota medžiaga, videoprojekcijos bei labai aiškiai sudėti akcentai kompaktišką parodą paverčia informatyvia ir įtraukiančia. Kilnojamosios
parodos organizatorių tikslas – lietuviškos modernizmo
architektūros reklama užsienio žiūrovui. Optimizmo žinutė keliaus į Paryžių, Romą, Taliną bei Vroclavą ir, tikėkimės, padės dar vienu žingsniu priartinti Kauną prie
siekiamo UNESCOpasaulio paveldo vardo.
Idėjos autoriai ir įgyvendintojai parodos anotacijoje
rašo, kad projektą lydi katalogas tokiu pačiu pavadinimu. Tačiau peržvelgus šią trijų šimtų puslapių knygą,
drąsiai galima teigti, kad ją ištiko toks pat fenomenas
kaip ir tarpukario Kauną – turėjusi būti parodos „palydinčiuoju leidiniu“, tapo savarankišku indėliu į modernizmo architektūros tyrimų istoriografiją. Aštuonių autorių kolektyvas į ją sudėjo solidų savo sukauptų tyrimų
įdirbį. Be to, mokslininkai kartu jau yra dirbę ne viename
projekte, todėl yra susiklausę ir turintys bendrą viziją.
Architektūros istorikė Marija Drėmaitė, menotyrininkė
Giedrė Jankevičiūtė, architektūrologas Vaidas Petrulis
jau buvo susibūrę darbui prie Kauno architektūros viešinimui skirtų leidinių (pavyzdžiui, Kaunas: Architektūros
gidas; liet. 2015, angl. 2017), Petrulis ir istorikas Arvydas
Pakštalis yra monografijos Lietuvos tarpukario architektūrinis palikimas: Materialumo ir nematerialumo dermė (2015) autoriai. Šie mokslininkai kartu su architektūros ir paveldo specialiste Vilte Migonyte-Petruliene,
paveldosaugininku Pauliumi Tautvydu Laurinaičiu
darbuojasi kurdami skaitmenines Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo šaltinių bazes ar kitas kultūrines iniciatyvas (tokias kaip AUTC, Kaunas 2022), dėliodami architektūrinius maršrutus. Pasakojimus apie
1918–1940 m. Kauno architektūrą su bendru politiniu
ir socialiniu istoriniu fonu „sukabino“ dar du istorikai –
Vilma Akmenytė-Ruzgienė ir Norbertas Černiauskas.
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Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad paroda ir knyga susintetina jau daug kartų linksniuotas temas –
Kauno miesto kiekybinis ir kokybinis šuolis išsivadavus iš carinės imperijos ir tapus laikinąja sostine,
modernizmo ir tautiškumo dermė architektūroje, modernizmo ikonomis laikomų pastatų – Centrinio pašto rūmų, Prisikėlimo bažnyčios, Karininkų Ramovės ir
kt. – charakteristikos, verčiant puslapius gausioje vaizdinėje medžiagoje šmėsteli jau matyti ir pačių autorių
ankstesniuose darbuose publikuoti šaltiniai. Tačiau ši
profesionali komanda (taip pat norisi paminėti prie šio
leidinio kūrimo prisidėjusių fotografų ir dizainerių indėlį) neieško tradicinių sprendimų – pradedant tuo, kad
tai yra viena ryškiausių (tiesiogine prasme) lietuviškų
knygų ir įėjus į knygyną ar skaityklą neprireiks prašyti
darbuotojo parodyti, kurioje vietoje ją galima rasti, baigiant tokiais autorių atrastais „perliukais“, kaip futuristinės Kauno šimtmečio vizijos, galinių fasadų (kurie,
pasirodo, daug modernesni nei priekiniai) „paroda“ ar
archyviniame kadre įmontuotu kačiuku (atsiverskite p.
249 ir sužaiskite žaidimą „Surask skirtumą“).
Autoriai turi labai aiškiai apgalvotą idėją, kurią nori
ištransliuoti auditorijai. Pasirinkti du naratyvo raktažodžiai – fenomenas ir optimizmas, ne vien dėl žaismingo sąskambio su modernizmu, bet ir nusakantys
vedamąją mintį, norą papasakoti Kauno sėkmės istoriją, kurios pagrindinį motyvą nusako Akmenytės-Ruzgienės teksto pavadinimas – „Lietuvos nelaimė, tapusi Kauno laime“. Istoriografijoje jau yra nusistovėjusi
pozicija, kad Kaunas moderniu didmiesčiu tapo būtent
ketvirtame dešimtmetyje. Atrodo, būtų logiška šį faktą aiškinti valstybės ekonominiu sustiprėjimu, subrendusia įvairių sričių profesionalių specialistų karta, įgyvendintų stambių miesto tvarkybos projektų išdava.
Tačiau Akmenytė-Ruzgienė prideda dar vieną įdomų
pastebėjimą, kuris plėtojamas ir Jankevičiūtės tyrime
apie Valstybinių rūmų konkursą, – ketvirtame dešimt
metyje buvo prarasta viltis atgauti Vilnių ir nustota
manyti, kad Kaune valstybiniuose administraciniuose
pastatuose, užsienio diplomatinėse atstovybėse ar gyvenamuosiuose namuose įsikurta tik „laikinai“, o tai
paskatino dar didesnę miesto plėtrą.
Pasirinktas optimistinis žiūros taškas neleidžia papriekaištauti autoriams, kad tiek leidinyje, tiek paro
doje matoma tik „dailioji“ Kauno veido pusė. Sparti
urbanizacija atnešė ne vien pozityvių miesto pokyčių.
Kaip ir kituose didmiesčiuose, Kaune formavosi skurdžių rajonai ir jų kregždžių lizdus primenanti Žaliakalnio šlaito „architektūra“.
Modernizmo architektūrą pasirinkta pristatyti keliais
pjūviais. Visų pirma minėtinas vaizdinis temos pristatymas. Atliktas didžiulis darbas surenkant ikonografinę medžiagą: nuotraukas, brėžinius, projektus, eskizus,
plakatus, net šaržus ar karikatūras, iš septyniolikos mu-
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ziejų, archyvų, bibliotekų, taip pat trijų užsienio valstybių muziejų, periodikos, aštuonių privačių kolekcijų, asmeninių rinkinių ar gausios periodikos. Ikonografijoje
matome ne vien architektūros gidams ir vadovėliams
būdingas pavyzdines pastatų fasadines, kaip „daikto
savyje“, nuotraukas ir brėžinius, bet ir tuose pastatuose gyvenusius, dirbusius, pramogavusius, sportavusius
žmones, jų asmeninius daiktus, interjerų detales.
Autoriai išsikėlė antrą nelengvą užduotį – iš 12 000
per du nepriklausomybės dešimtmečius Kaune iškilusių pastatų atsirinkti penkis valstybės simbolius (ir
vieną viziją), kurie ne tik reikšmingai pakeitė miesto
architektūrinį veidą, bet ir buvo įrankiai konstruoti šalies įvaizdį bei tapatybę. Nuo idėjos gimimo, lokacijos,
statybų eigos iki eksterjero ir interjero būdingų bruožų
ir subtilybių analizuojami Vytauto Didžiojo muziejus,
Prisikėlimo bažnyčia, Karininkų Ramovė, Prekybos,
pramonės ir amatų rūmai, Centrinis paštas. Pasakojimas ir vaizdinė medžiaga nenutrūksta ties tradicine
1940 m. data – ieškoma pastato simbolinės reikšmės
nuo jo atsiradimo iki šių dienų.
Pats įdomiausias ir istoriografijoje dar mįslingiausias šio sąrašo šeštasis objektas – Valstybės rūmai, kurio 1938 m. paskelbtam konkursui buvo pateikta net 51
paraiška (deja, atrastos kol kas tik 4, neišlikęs ir pirmąją vietą laimėjęs projektas). Jankevičiūtė ir Petrulis
meistriškai kuria detektyvinę istoriją. Kodėl tokio didingo ir brangaus projekto imtasi kylant tarptautinei
įtampai? Akivaizdžiausias atsakymas būtų, kad šalies
valdantieji nesitikėjo, jog karas pasieks Lietuvą. Tačiau kodėl tada konkurso sąlygose ištisas skyrius skirtas slėptuvių įrengimo klausimui? Arba kodėl 1939 m.
spalį konkursas nenutrauktas ar nekoreguotas taip,
kad projektas tiktų Vilniui? Didingos užmačios likimas
taip pat simbolinis – žiuri sprendimas apie laimėtojus
buvo pateiktas 1940 m. birželio 13 d., lygiai dvi dienos
iki Nepriklausomybės praradimo.
Trečias uždavinys, kurį akcentuoja autoriai, yra noras kalbėti ne vien apie architektūrą, bet ir apie pačią epochą bei jos žmones. Šis tikslas labiausiai atsiskleidžia dviejuose paskutiniuose leidinio skyriuose.
Pasirinkę jau tarpukariu suformuotą „naujojo miesto“ – kaip viešojo planavimo, susisiekimo, švietimo,
socialinės apsaugos, taip pat pramonės bei pramogų
erdvės, – teoriją, mokslininkai analizuoja, kaip ji buvo
praktikoje pritaikyta Kaune.
Pasak Petrulio, tarpukario Kauno palikimas po 100
metų „prisiimamas kaip vienas iš kertinių miesto identitetų“ (p. 30). Drįsčiau praplėsti šią mintį, kad šiuo
metu Kauno legenda yra vienas svarbiausių nacionalinės tapatybės mitų. Tačiau patys kauniškiai jau nebenori žvalgytis vien į praeitį ir skelbia naują skambų
siekį 2022 m.: From temporary to contemporary (Nuo
laikinosios prie šiuolaikinės).
!
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Supaprastintas
rašytojas
Sonata Šulcė

Knygos Mes esam Šiaurės krašto...: Poetui Eugenijui
Matuzevičiui (1917–1994) – 100 metų autorius Mindaugas Tamošaitis gerai žinomas kaip mokyklinių istorijos vadovėlių ir daugelio kitų istorinių leidinių autorius
bei sudarytojas. Nemaža dalis jo tyrimų susijusi su rašytojų laikysenomis tarpukariu, sovietmečiu ir Lietuvai atkuriant nepriklausomybę, todėl šioje knygoje tikėtumeisi gauti visapusišką, kritinę analizę, išsamiai
atskleidžiančią Eugenijaus Matuzevičiaus asmenybės, veiklos ir kūrybos niuansus kiekvienu iš šių laikotarpiu. Tuo tarpu nuoseklesni Naujojo Židinio-Aidų
skaitytojai turėtų prisiminti ne itin seną istoriko Valdemaro Klumbio recenziją „Kaip tapti sėkmingu ir produktyviu mokslininku“ (NŽ-A, 2017, Nr. 3, p. 75–77).
Joje įsimintinai apžvelgta Tamošaičio monografija, nagrinėjanti lietuvių rašytojų laikysenas 1987–1993 m.
laikotarpiu. Čia turiu paminėti, kad tai buvusi viena
geriausių skaitytų recenzijų, parašyta be jokio perdėto
nuolankumo ar duoklės atidavimo autoriaus laipsniui,
statusui, amžiui ir panašiems niuansams (kas, matyt,
šiek tiek įpareigoja recenzijas rašančius žmones).
Tikiuosi, kad sėkmingai atsiribojusi nuo bet kokių išankstinių nuostatų ir skatinama didžiulio susidomėjimo bei, ką čia slėpti, šiokios tokios intrigos, atsiverčiau
naujausią autoriaus leidinį, skirtą poeto Matuzevičiaus
gimimo šimtmečiui paminėti. Kaip ir kaskart gausiai
Mindaugas Tamošaitis,
Mes esam Šiaurės
krašto...: Poetui Eugenijui
Matuzevičiui (1917–1994) –
100 metų,
Vilnius: Sofoklis, 2017, 384 p.,
iliustr., 500 egz.
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klijuojamuose lapeliuose buvo fiksuoti klausimai, pastebėjimai ar jausenos, kurias sukeldavo tekstas. Ši
skaitymo patirtis perkelta į recenziją.
Knyga pradedama Valentino Sventicko prisiminimais,
kurie yra kiek blankoki, mat Sventicko ir Matuzevičiaus
nesiejo labai artimi draugystės ryšiai. Tai – visiškai
skirtingų kartų žmonės, susipažinę aštunto dešimtmečio viduryje, Sventickui įsidarbinus Literatūros ir meno
redakcijoje. Šioje įstaigoje 11 metų redaktoriumi dirbęs
Matuzevičius, tuomet jau buvo pasitraukęs. Retkarčiais
vis pasimatančius asmenis siejo kolegiški santykiai, labiau primenantys mokytojo ir mokinio atliekamus vaid
menis: „Pirmas įspūdis: didelis, solidaus stoto, rimtas
žmogus. Kaip man jaunam atrodė? Jei toks solidus dėdė
rūpinasi, tai literatūra yra rimtas reikalas“ (p. 9).
Prisiminimuose ryški nuotolio distancija, tačiau skaitytoją labiausiai erzinti gali tokio pobūdžio tekstuose
demonstruojama kažin kokia nuolanki pagarba, kartkartėm pereinanti į adoraciją. Visiškai suprantama,
kad prisiminimai yra subjektyvus žanras, kuriam būdingas asmeninis santykis, tačiau, pripažinkime, darosi bemaž nepakenčiama, kai jie ima panašėti į šventųjų
aprašymus. Šis atvejis greičiau yra ne išimtis, o tendencija. Keistai atrodo Matuzevičiaus palyginimas su
patriarchu („patriarchas turbūt pagalvojo, kad „matai,
tas pacanas skaito, ką esu rašęs ir domisi“, p. 13) ar
tam tikrų jo savybių, elgsenos mistifikavimas. Tebūnie
ir neva ypač dailios rašysenos, kuri iš tiesų nepriminė
tokios (tik leidinyje neatsidūrė nė vienas poeto rašytas
laiškas ar kitas rankraštinis dokumentas). Lygiai ta
pati linija jaučiama visoje likusioje knygoje.
Nepaisant to, po pirmosios prisiminimų dozės norėtasi
dar keleto panašių tekstų. Vien todėl, kad būtų galima
tarpusavyje palyginti įvairesnius matymus. Juo labiau
kad rengdamas knygą Tamošaitis naudojosi savo atliktais interviu su Matuzevičių pažinojusiais Algimantu
Zurba, Antanu Drilinga ir Algimantu Baltakiu. Tik dabar po visą knygą dalimis išbarstytos jų citatos tekstui
nesuteikė jokios vertės. Pateiktose ištraukose apibūdinamos Matuzevičiaus asmeninės savybės, įpročiai ir panašūs niuansai, kurie kartais atrodė tokie apibendrinti
ir nereikšmingi, kad tiktų bet kuriam sutiktam žmogui.
Kitaip tariant, nepasakantys nieko esmingai naujo ar
svarbaus. Pavyzdžiui, kelis puslapius užima citatos apie
tai, ką ir kaip Matuzevičius mėgdavo valgyti (p. 156–159).
Nenuostabu, kad visai netrukus knygos paraštėse ėmė
kartotis tas pats klausimas: kodėl autoriui nepasirodė
svarbūs gerokai reikšmingesni ir sudėtingesni dalykai?
Dar pratarmėje Tamošaitis konstatuoja, kiek mažai
žinių turima apie Matuzevičiaus asmenybę, mat iki šio
leidinio pasirodymo nebuvo atskiros knygos ar juo labiau mokslinių straipsnių, skirtų jo veiklai aptarti. Toliau pažymima, kad būtent minėtąja knyga siekiama
užpildyti istoriografijos spragą (p. 16). Nepaisant gerų
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intencijų, rezultatas nėra toks geras. Taip, išleista Matuzevičiui skirta knyga, tačiau jos puslapiai užpildyti
informacija, kuri iki tol jau buvo kur nors pasirodžiusi ar yra nesunkiai pasiekiama. Autoriaus daugiausia
remtasi po 1990 m. poeto rašytais prisiminimais ir panašia medžiaga, esančia Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje. Tarp šios – paties
Matuzevičiaus rašyti autobiografijos fragmentai ir kiti
prisiminimai apie savo veiklą tarpukariu, vokiečių okupacijos metais ir vėliau. Šalia viso to – dar kelios išnašos, nurodančios į gerai žinomus paskelbtus dokumentų
rinkinius. Jokių naujų tyrimų ar reikšmingų įžvalgų.
Nesu tikra, ar galima visapusiška analizė, nesinaudojant Lietuvos literatūros ir meno archyve esančiu
Matuzevičiaus fondu ir kitais čia saugomais su Rašytojų sąjunga ar jo darbu laikraščio redakcijoje susijusiais
dokumentais. Nors autorius mini naudojęsis minėtame
archyve esančia medžiaga, tačiau pateiktame tekste
tai niekaip esmingai neatsispindi (kelios apibendrintos
išnašos, aptariant Rašytojų sąjungos veiklą Sąjūdžio
metais, nepretenduoja į šaltinių analizę). Be to, visiškai netirtas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje esantis Matuzevičiaus rankraštinis palikimas, galbūt galėjęs padėti kiek geriau suprasti poeto
veiklą. Čia reikalinga paminėti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje autoriaus surastus
1936–1940 m. poeto rašytus ankstyvuosius eilėraščius
ir keletą jo susirašinėjimų, tačiau šios medžiagos pateikimas yra toks prastas, kad paprasčiausiai būtų buvę
geriau įdėti bent vieną rankraštinio dokumento vaizdą.
Tiesa, naudojimasis jau parašytais prisiminimais
nėra jokia blogybė, tačiau Tamošaitis šių prisiminimų
niekaip nereflektuoja ir nevertina. Pasirinktas paprastesnis būdas – susirinkti visus poeto parašytus prisiminimus ir juos sudurstyti. Neretai citatų ištraukos yra
pernelyg ilgos ir paliktos be jokio apibendrinimo (p. 53–
54, 111). Toliau darosi dar įdomiau, nes tampa bemaž
neįmanoma susigaudyti, kur paties Tamošaičio rašytas
tekstas, o kur – Matuzevičiaus mintys. Kabutės be jokių nuorodų į išnašas atsiranda ir dingsta p. 26, 33, 34,
37, 38, 42, 52, 55, 70, 74, 75 ir toliau. Kai tekste atsiranda žodžiai „kaip matyti iš surastos medžiagos“ (p. 113)
arba „šaltiniai liudija, kad lietuvių tarybiniai rašytojai
pirmaisiais postalininiais metais elgėsi taip, lyg nebūtų
įvykę didesnių permainų“ (p. 118), būtų puiku sužinoti,
kokia tai medžiaga ir kokie čia šaltiniai.
Knygoje labiausiai pasigesta objektyvios analizės (ar
apskritai analizės). Matuzevičiaus veikla, pozicija, o galiausiai ir kūryba sovietmečiu vertinama apsiribojant
labai patogia pozicija „kitaip ir negalėjo būti“ (p. 69).
Tarsi šiandien skaitytojui to turėtų pakakti ir nekelti
jokių klausimų. Arba toks apibendrinimas: „Stalinizmo
metais jam teko rašyti ne tai, ką jis pats norėjo rašyti,
o taip, kaip jam buvo nurodinėjama. Krinta į akis tai,
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kad tuo metu kūrėjui nebuvo palikta laisvės. Jis buvo
tiesiog įspraustas į rėmus ir privalėjo kurti pagal naujus reikalavimus, prioritetą suteikiant politikos tematikai“ (p. 114). Laikantis tokio principo, labiausiai nukenčia Matuzevičius arba, tiksliau sakant, jo asmenybės
(į)vertinimas, mat tai, kas yra gerokai sudėtingiau, lieka pernelyg supaprastinama. Matuzevičius buvo vienas
iš sovietinės ideologinės sistemos grandžių, atlikęs visus
reikalingus vaidmenis ir savo pažinčių bei atitinkamos
elgsenos dėka užsitikrinęs karjeros galimybes. Lygiai
taip pat jis buvo kur kas įdomesnė ir sudėtingesnė asmenybė, palaikiusi artimus ryšius su išeivijos rašytojais.
Su jais dar tarpukariu jį siejo priklausymas „Šatrijos“
draugijai ir glaudi veikla redaguojat Ateities žurnalą.
Taigi iki šiol mums vis dar sudėtinga parašyti knygą,
kurioje visi šie skirtingi dėmenys būtų sujungti ir mėginami analizuoti kartu. Nutylėjimai ar tam tikrų biografijos aspektų praleidimai nieko naudinga neduoda.
Knygos autorius poetą linkęs vertinti kaip „vidinį
emigrantą“ (p. 114, 134), kuriam buvo sudėtinga prisitaikyti prie sovietmečiu vyravusių ideologinių reikalavimų. Su tuo nesutikti būtų sunku, tačiau lygiai
taip pat negalima netirti poeto mėginimų prisitaikyti
ir veiksmų, kuriuos jis atliko. Arba jei jau nagrinėjama
Matuzevičiaus kūryba, tai tebūnie ji būna analizuojama ne tendencingai, o visa. Taigi įtraukiant ir jo rinkinius Darbymečio vėliavos ar Draugystės daina (kartu
su eilėraščiais „Pavasaris su Majakovskiu“, „Pergalės
paminklas“, „Tribūnas ir poetas“, „Jei aš – su liaudim“
ir kitais panašiais pavyzdžiais). Knygoje apie tai vos
užsiminta, bet plačiau neišvystyta.
Lygiai taip pat sėkmingai išvengta bet kokių nepatogių klausimų ar sudėtingesnių temų. Tie Matuzevičiaus veiklos aspektai, apie kuriuos autorius nežinojo
ir nerado/neieškojo informacijos archyvuose, buvo palikti be jokio išsamesnio paaiškinimo ar juo labiau mėginimų kelti klausimus. Nors skaitytojui jų turėtų kilti
nemažai. Štai, pavyzdžiui, vienas įdomiausių ir iki šiol
mažiausiai žinomų Matuzevičiaus veiklos aspektų – jo
santykis su lietuvių išeiviais – taip ir liko neatskleistas. Nebandyta aiškintis, kaip Matuzevičiui pavyko
persiųsti nemažą dalį Vytauto Mačernio eilėraščių ir
kitų dokumentų. Neaptarta, kokiomis aplinkybėmis ši
veikla buvo sustabdyta septinto dešimtmečio pradžioje,
ir panašūs ne ką mažiau įdomūs niuansai. Neapleidžia
įspūdis, kad knygoje daug kas paliesta tik paviršutiniškai, neapčiuopiant, nesigilinant į sudėtingesnius klausimus. Tokiu atveju dingsta asmenybės daugiasluoksniškumas ir situacijų sudėtingumas.
Apibendrinant, ši knyga tiesiog panaši į daugelį kitų
biografinių leidinių, skirtų jubiliejaus proga prisiminti
kokio nors žymaus asmens indėlį ir veiklą. O juk pagaliau norėtųsi tokios knygos, kurioje būtų bandoma
klausti ir ieškoti atsakymų.
!
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Aktualusis Spinoza
Simas Čelutka

Barucho Spinozos Teologinio-politinio traktato (toliau –
Traktato) lietuviško vertimo pasirodymas yra svarbus
įvykis Lietuvos filosofijos padangėje. Ne vien todėl, kad
vis dar gėdingai stokojame filosofijos klasikos vertimų,
tad neišvengiamai džiaugiamės kiekvienu tokiu pasirodymu. Šio veikalo vertimas praturtins ir akademines, galbūt paskatins ir viešas diskusijas bent keliuose
teminiuose laukuose.
Daugiausia priežasčių džiaugtis turi politikos filosofai ir idėjų istorikai. Traktate plėtojamos moderniąją
politinę filosofiją apibrėžiančios koncepcijos ir problemos: tolerancija, mąstymo ir žodžio laisvė, socialinis
kontraktas kaip politinės valdžios pagrindas, demokratinės santvarkos privalumai, prigimtinės teisės ir
galios santykis. Liberalizmo ir moderniosios politikos
filosofijos tradicijoje Spinozos socialinio kontrakto teorija užima svarbią tarpinę vietą tarp pirmųjų Thomaso
Hobbeso formuluočių ir vėlesnių Jeano-Jacques‘o Rousseau bei Immanuelio Kanto versijų. Pradėdamas iš labai panašių hobsinių startinių pozicijų, Spinoza prieina
kardinaliai priešingų – antimonarchinių, antiautokratinių išvadų, kurios pakloja pamatus būsimoms egalitaristinėms valstybės teorijos koncepcijoms.
Traktatas taip pat yra vienas kertinių veikalų politinės teologijos srityje. Spinozos suformuluota „teologinė-politinė problema“, jo siekis autonomizuoti politiką
ir religiją pajungti sekuliariai valdžiai ne tik užtraukė didžiulę tuometinių religinių autoritetų nemalonę
Traktato autoriui, bet ir tapo vėlesnių intelektualinių
diskusijų įkvėpimo šaltiniu. Įtakingas XX a. politikos
filosofas, klasikinės tradicijos gaivintojas Leo StrausBaruch Spinoza,
Teologinis-politinis
traktatas =
Tractatus theologicopoliticus,
Iš lotynų kalbos vertė Laurynas
Adomaitis,
Vilnius: Jonas ir Jokūbas, 2017,
676 p., 700 egz.
Dizaineris Juris Petraškevičs
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sas yra prisipažinęs, kad būtent Spinozos Traktatas
lemtingai paveikė jo filosofavimo trajektoriją ir problematiką (Leo Strauss, „Preface to Spinoza’s Critique of
Religion“, in: Liberalism Ancient & Modern, Chicago–
London: The University of Chicago Press, 1995, p. 224).
Ypač didelę reikšmę Straussui turėjo Spinozos argumentas, kad „nei teologija nėra laikytina filosofijos tarnaite, nei filosofija – teologijos, veikiau jos abi turi savo
atskiras karalystes“, kad „protas valdo tiesos ir išminties karalystę, o teologija – pamaldumo ir paklusnumo
karalystę“ (p. 469).
Šią dviejų karalysčių skirtį Straussas vėliau suformulavo kaip fundamentalią takoskyrą tarp Atėnų ir
Jeruzalės. Atėnai atstovauja filosofiniam proto gyvenimui ir bekompromisiam išminties siekiui, Jeruzalė – apreiškimo autoritetui ir besąlygiškam paklusnumo, pamaldumo imperatyvui (Leo Strauss, „Jerusalem
and Athens: Some Preliminary Remarks“, in: Studies
in Platonic Political Philosophy, Chicago–London: The
University of Chicago Press, 1983, p. 147–173). Dar vėliau Heinrichas Meieris, interpretuodamas Strausso ir
Carlo Schmitto tarpusavio skirtumus, skirtį tarp Atėnų ir Jeruzalės performulavo kaip lemtingą pasirinkimą tarp dviejų gyvenimo būdų ir prieigų prie tikrovės – politinės filosofijos ir politinės teologijos (Heinrich
Meier, Carl Schmitt & Leo Strauss: The Hidden Dialogue, translated by J. H. Lomax, Chicago–London: The
University of Chicago Press, 1995). Pats Spinoza neabejotinai buvo filosofijos ir Atėnų pusėje, nors jo filosofiniai įsitikinimai buvo glaudžiai susieti su ankstyvosios
modernybės matematikos ir gamtamokslio natūralistinėmis prielaidomis. Galimas daiktas, kad mėgindamas
atriboti filosofiją nuo teologijos, Spinoza filosofiją pernelyg suartino su gamtos mokslu.
Pastaraisiais dešimtmečiais užderėjo daugybė naujų
interpretacijų politinės teologijos ir pilietinės religijos
baruose. Net ir tokie sekuliarūs Apšvietos projekto tęsėjai kaip Jürgenas Habermasas šiandien pripažįsta,
kad religija ir tikėjimas ne tik neišnyko iš viešojo gyvenimo, kaip kad tikėjosi radikaliausi Apšvietos mąstytojai, bet ir daugelyje pasaulio šalių patiria savotišką
renesansą, net jei ir ne visada civilizuotomis formomis.
Kaip liudija Lietuvos ir daugelio kitų šalių patirtis, religijos ir politikos sankirtos niekur nedingo. Galima
drąsiai teigti, kad Spinozos nusakyta ir suprobleminta
teologinė-politinė problema vis dar nėra išspręsta. Tai
tik dar labiau suaktualina Traktato lietuviško vertimo
pasirodymo reikšmę.
Nuo 2001 m. turime lietuviškai išverstą Spinozos veikalą Etika, kuris kartu su Traktatu sudaro filosofo mąstymo šerdį. Tad Traktato vertimo pasirodymas suteikia galimybę svarstyti apie Spinozos filosofijos visumą,
juo labiau kad jis buvo vienas sistemiškiausių modernybės mąstytojų. Tarp Etikos ir Traktato išties esama
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nuoseklaus tęstinumo. Natūralistinės Etikos prielaidos
glaustai išdėstytos ir Traktate, o pastarojo politinė teorija tiesiogiai išplaukia iš gamtos/prigimties sampratos
(žr. XVI sk.). Kontroversiškoji Spinozos Dievo samprata,
nubraukianti skirtumą tarp Dievo ir gamtos (Deus sive
natura), Traktate atlieka svarbią funkciją – ji tiesiogiai
priešpriešinama judėjų ir krikščionių propaguojamam
„suasmenintam“ Dievo supratimui (žr. IV sk.). Tokia
Dievo samprata ir iš jos išplaukiančios moralinės-politinės pasekmės negalėjo nesupykdyti tuometės į Amsterdamą persikėlusių Portugalijos žydų bendruomenės,
kuriai priklausė Spinoza. XVII a. viduryje ši bendruomenė Spinozai paskelbė vadinamąjį cheremą – griežčiausią įmanomą pasmerkimą ir ekskomuniką. Pažymėtina, kad cheremas Spinozai neatšauktas iki šiol, nors
šis klausimas reguliariai ir persvarstomas iš naujo.
Religinius autoritetus stipriai supykdė ir kitos Traktate išdėstytos Spinozos pažiūros. Pavyzdžiui, įsitikinimas, kad „Dievo pažinimas glūdi tik filosofavime ir
gryname prote“ (p. 159), kad Dievo meilė nereikalauja
jokių istorinių pasakojimų, ceremonijų ar ritualų. Teo
logus erzino ir Spinozos pateikta pranašų bei pranašysčių autoriteto revizija, jo teiginys, kad pranašų tik
rumas slypėjo tik jų „lakioje vaizduotėje“, o ne Dievo
apreiškimo tiesoje. Apskritai Spinoza laikomas vienu
iš biblinės kritikos pradininkų. Šventąjį Raštą jis ėmė
traktuoti kaip istorinį tekstą, kuriam turi būti taikomos tokios pat interpretacinės taisyklės kaip ir bet kuriam kitam tekstui. Traktate Spinoza atskleidžia daugybę prieštaravimų tarp skirtingų Penkiaknygės vietų,
taip pagrįsdamas mintį, kad ją parašė ne vienas autorius (iki tol tradiciškai manyta, kad Mozė) – skirtingais laikotarpiais atskirus fragmentus parašė skirtingi autoriai. Šiandien tokia prieiga nieko nebestebina ir
nešokiruoja, tačiau Spinozos gyvenamuoju laikotarpiu
ji skambėjo eretiškai ir pavojingai.
Turbūt labiausiai Traktatą išgarsino XX sk. Spinozos
išdėstyta žodžio ir mąstymo laisvės apologija. Kadangi
žmonės iš prigimties linkę mąstyti savarankiškai ir yra
skirtingi, tai valstybė negali žmonėms uždrausti daryti
to, kur lenkia jų prigimtis (šiuo atveju – savarankiškai
mąstyti). Draudimas laisvai reikšti savo nuomonę, Spinozos akimis, ilgainiui sugriautų pasitikėjimą tarp suvereno ir piliečių, žmonės nuolatos galvotų vienaip, o viešai
kalbėtų kitaip. Būtinybė slėpti savo tikrąsias mintis neišvengiamai kursto protestą, kuris gali išsiveržti smurtingomis formomis. O juk valstybės steigties tikslas –
stabilumo, socialinės taikos ir ramybės užtikrinimas.
Tad Spinozos manymu, išvengti pilietinio karo efektyviausiai padėtų žodžio laisvės užtikrinimas. Dar daugiau, Spinoza teigia, kad „tikrieji maištautojai yra tie,
kurie laisvoje valstybėje stengiasi užgniaužti sprendimo
laisvę – laisvę, kurios užgniaužti neįmanoma“ (p. 629).
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Kyla klausimas, ar toks entuziastingas Spinozos žodžio ir filosofavimo laisvės advokatavimas suderinamas
su jo natūralizmu ir determinizmu? Ar galima suderinti, viena vertus, Spinozos įsipareigojimą nuomonių
pliuralizmui ir, kita vertus, jo filosofinį monizmą bei
racionalistinį įsitikimą, kad egzistuoja tik viena tiesa
apie visatą? Kitaip tariant, ar sekant Spinoza neišeina
taip, kad teisingai mąstydami galiausiai turime prieiti tuos pačius atsakymus, t. y. idealiu atveju žmonių
tarpe neturėtų likti jokio pliuralizmo, nes visi šiaip jau
turėtų mąstyti vienodai? Ar žodžio laisvė – tik laikinas
sprendimas, ar visgi ji turi savaiminę vertę, kaip Johno Stuarto Millio filosofijoje? Ar Spinoza, kuris manosi
žinąs, kaip viskas iš tikrųjų yra, gali nuoširdžiai manyti, kad jo paties ir kokio nors kvailio nuomonė turi būti
vienodai išklausytina? Ar nėra įtampos tarp Spinozos
elitistinio požiūrio, kad prietarų kupina tamsi dauguma gali net nesivarginti skaityti Traktatą, kurį tegali
perprasti apsišvietusiųjų filosofų mažuma (p. 45), ir politiškai deklaruojamo nuomonių egalitarizmo?
Tai tik keli probleminiai klausimai, kurie kyla skaitant Traktatą. Taip pat kyla abejonių, ar tikrovėje iš
tiesų įmanomas toks aiškus vidinės mąstymo laisvės
ir išoriško paklusnumo suverenui skyrimas. Kur brėžtina riba tarp privatumo ir viešumo? Viešo ir privataus
perskyros problemiškumas taip pat iškyla svarstant
religijos ir politikos atskyrimo klausimą. Viena vertus,
Spinoza aiškina, kad tai atskiros karalystės, kita vertus, panašiai kaip ir Hobbesas, religiją pajungia sekuliariai suvereno valdžiai: „suverenui [...] tenka aukščiausia teisė spręsti religinius klausimus, nesvarbu,
kokį sprendimą jis priimtų“ (p. 509). Šį judesį Spinoza aiškina argumentuodamas, kad taikos ir stabilumo
užtikrinimo sumetimais suverenas turįs galią išorinei,
viešajai tikėjimo išpažinimo raiškai, tačiau neturi teisės kontroliuoti tikinčiųjų vidaus – to, kas vyksta jų
sielose. Vis dėlto net ir po šio paaiškinimo norisi kelti
klausimą, ar realiai įmanomas toks griežtas tikinčiųjų
vidinio ir išorinio gyvenimo suskaidymas, ar vieša tikėjimo išpažinimo raiška nėra integrali tikinčiųjų gyvenimo visumos dalis.
Tai klausimai, kurie šiandien vis dar tokie pat aktualūs kaip ir XVII a. Turime dėkoti Traktato vertėjui Laurynui Adomaičiui ir leidyklai Jonas ir Jokūbas už tai,
kad šiandien galime permąstyti šiuos klausimus su Spinozos pagalba. Džiugina ir faktas, kad Traktatas išleistas dvikalbiu pavidalu – kartu su naujausiu lotynišku
leidimu. Tiesa, vertime palikta per daug akies klaidų –
leidžiant tokius klasikos veikalus vertėtų investuoti į
kruopštesnę teksto redakciją. Kad ir kaip būtų, šios klaidos neužgožia esmės – skaidraus vertimo dėka nuo šiol
galime prisiliesti prie dar vieno klasikos paminklo. !
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Algirdas Julius Greimas: Asmuo ir
idėjos, sudarytojas Arūnas Sverdiolas, t. 1, redakcinė kolegija Kęstutis
Nastopka, Arūnas Sverdiolas, Saulius
Žukas, Vilnius: Baltos lankos, 2017,
776 p., iliustr., 1000 egz.
0. Pernai UNESCO ir Lietuvos paskelbtų jubiliejinių metų proga prancūzai sakėsi patyrę nežinotų dalykų
apie lietuviškąjį Greimą. Savo ruožtu,
lietuviams dauguma šio egodokumentikos, memuaristikos, biografistikos
tomo tekstų – lygiai tokia pati neat
rastoji žemė. Atsiminimai spalvingi,
nes jais pasidalijo ir iš Greimo mokęsi,
ir jį adoravę, ir šnipinėję. Trys šimtai
puslapių laiškų bus ryte praryti visuomeninės scenos ir užkulisių mėgėjų,
nes interesų aprėptimi ir vertinimų
aštrumu daug kur pranoksta poleminę publicistiką.
1. Norintiems susirasti konkretų
adresatą, teks versti viską iš eilės,
nes laiškų rodyklės ar detalesnio turinio neparūpinta. Mažai tegelbės ir
pavardžių rodyklė, kurioje, tarkim,
keturi skirtingi Greimo minimi Jonynai (dailininkas Vytautas Kazimieras,
folkloristas Ambraziejus, literatūros
kritikas Vytautas Aleksandras) tapę
vičvienaičiu istoriku Ignu. Komentarų
taipgi minimaliai, o tekstologinio aparato ir šaltinių aprašų apskritai nėra.
Vidutiniškai po trejetą išskaitymo riktų laiške gal irgi daugoka. Pasaulinio
garso humanitaras, tvirtinęs, kad į
semiotiką jį vedęs „noras siekti moksliško priėjimo“ (p. 75), manding, buvo
vertas mokslinio rankraščių leidimo.
Tik negi gali to tikėtis iš sukaktuvinių
knygų?
2. Ant viršelio aplanko – puiki Greimo nuotrauka su šuneliu, bet parinktos spalvos, fotografijų pluošto maketas ir stačiai mikroskopinis petitas –
bene nykiausias dizaino sprendimas
Baltų lankų istorijoje.
Paulius Subačius
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Bradūnas, Kazys, Kertinė paraštė: Kritikos ir kultūrinės publicistikos
rinktinė, sudarytojas Gediminas Mikelaitis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2017, 326 p.
Nors Kazio Bradūno publicistika ir
kritika nėra tokia aštri, kaip, tarkime,
Alfonso Nykos-Niliūno, ir joje nerasime pačių ryškiausių išeivijos kultūrinių konfliktų briaunų, ji yra vertinga
kitu požiūriu. Bradūnas – išeivijos bendruomenę jungusi figūra, neabejotinai
viena nuosekliausių savo mąstymu
ir kūryba. Būtent todėl jo santūraus
tono tekstai leidžia – net jei ir punktyriškai – aprėpti ir suvokti visą buvusį
išeivijos kultūrinį gyvenimą – dailės,
literatūros ir net, kažkuria prasme,
politinį gyvenimą už Atlanto. Ši rinktinė yra svarbus prabėgusių Bradūno metų palikimas ir gaila, kad poeto
mintys suguldytos į bjaurų ir pergrūstą knygos maketą, kurio nedideles raideles mažiau akylas skaitytojas tegali
surinkti ir surikiuoti nebent į knygą
įrėmęs savo skaitančią nosį.
Mantas Tamošaitis
Fellowes, Julian, Belgravija, iš ang
lų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė, Vilnius: Baltos lankos, 2017,
430 p., 3000 egz.
Šis garsus anglų aukštuomenės
žmogus daug prisidėjo prie savo šalies
kultūros. Jis žinomas kaip rašytojas,
aktorius, prodiuseris ir režisierius. Tai
naujausias jo kūrinys, Anglijoje pasirodęs 2016 m. ir jau bevirstąs TV serialu.
Bet įspūdingais vaizdais pirmiausia
sužavi knyga. 1841 m. Londonas, naujai statomas aukštuomenės rajonas
Belgravija, kur lyg iš niekur pasirodo
anglikonų kunigo užaugintas sumanus ir doras jaunuolis Čarlzas, kurį
remia Brokenhersto grafienė. Kas jis
toks, kad jam skiriama tiek dėmesio ir
garbės? Romano pradžioje užsimezgu-

si šeimos paslapties intriga detalė po
detalės rutuliojama iki pat pabaigos.
Slepiama šeimos paslaptis išprovokuoja šviesius ir tamsius žmonių mintijimus bei poelgius. Čia atskleidžiami
to meto Londono aukštuomenės papročiai ir bendravimo taisyklės. Gyvai
perteikiama laiko dvasia – Viktorijos
epochos ir pramoninės revoliucijos
pradžia, naujai kylantis išsilavinusių
turtingų verslininkų sluoksnis. Visa
tai sugula į žaismingą istorinę psichologinę dramą, rimtą žmonių sąmonės,
sąžinės ir to meto anglų visuomenės
tvarkos tyrimą, papasakotą aiškiai ir
racionaliai, bet ir su smagiu anglišku
humoru.
Dalia Zabielaitė
Gužauskytė, Evelina, Kaip Kristupas Kolumbas įvardijo pasaulį:
Derybų diskursas laivo žurnaluose
(1492–1504), iš anglų kalbos vertė Mig
lė Anušauskaitė, Vilnius: Homo liber,
2017, 264 p., iliustr., [200] egz.
Iš pirmo žvilgsnio trukteltum pečiais
dėl sumanymo versti prieš ketvertą
metų Toronto universiteto išleistą lietuvės ispanistės tyrimą apie Amerikos
„atradėjo“ (politkorektiškos kabutės
atitinka žiūrą) Karibams suteiktų vietovardžių semantinę motyvaciją. Vis
dėlto veikalas aktualus lituanistikai
toli gražu ne vien autorės kilme. Viena,
jis skatina iš istorinės ir tarptautinės
distancijos apmąstyti ir palyginti, kodėl, su kokiais padariniais toponimai
kaitalioti, išradinėti, atkūrinėti greta
mūsų, Rytprūsiuose, Gudijoje, ir pačioje Lietuvoje. Antra, knyga yra geras
modernaus tarpdalykinio akademinio
diskurso pavyzdys. Iš jos galima mokytis, kaip savo originalias mintis inkrustuoti į deramai referuojamą kitų
gausių tyrinėjimų panoramą. Metodologinė šviežiena – toks Gužauskytės
eksploatuojamas postkolonijinės kritikos variantas, kai ne vien aprioriškai
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smerkiamas, bet konstruktyviai analizuojamas krikščioniško sąmoningumo
veiksnys europiečių užkariavimuose.
Trečia, vertėjos sėkmingo įnašo dėka
gerokai prasiplėtė lietuviškas šios teorinės prieigos žodynas. O leidyklą, ne
kartą girtą už humanitarinio turinio
kokybę, galima sveikinti pagaliau įveikus ir elegantiškos bei solidžios poligrafinės formos aukštumą.
Paulius Subačius
Yla, Stasys, Žodžiai iš Dievų miško:
Pamokslai, paskaitos, maldos: Štuthofas, 1943–1944 metai, parengė Gediminas Mikelaitis, Vilnius: Odilė, 2018,
221 p., 500 egz.
Knyga įdomi ir naudinga tiems,
kurie jau susipažinę su kunigo Stasio
Ylos idėjomis ar kūryba, arba skaitė
jo atsiminimus Žmonės ir žvėrys dievų
miške: kaceto pergyvenimai (ar Balio
Sruogos Dievų mišką). Žinoma, gali ji
sudominti ir kiek mažiau šį autorių pažįstantį skaitytoją. Joje kun. Yla, kitaip
nei dažnu kitu atveju, visai ne schematiškas, sausas, papunkčiui tiriantis ir kapstantis kažkokias pasirinktas temas. Priešingai. Už teksto justi
autoriaus alsavimas, trapus gyvenimo
ir žmogiškumo virpėjimas nužmoginančioje aplinkoje. Net koncentracijos
stovyklos sąlygomis mėginta kurti,
mąstyti, melstis – išlikti žmogumi.
Visa tai savo autentiškumu ir gyvumu
nusveria kartais pasirodančią stilistinę
patetiką, išreikštą šauktukais ir daugtaškiais.
Laurynas Peluritis
Kleiva, Andrius, Kaip veikia Japonija, Vilnius: Tyto alba, 2018, 318
p., 3000 egz.
Kodėl vis dar rašomos ir skaitomos
kelionių knygos, kai interneto dėka
galima viską sužinoti apie rūpimą vietovę ir į bet kurią šalį nulėkti už prieinamą kainą? Gera kelionių literatūra
patraukia ne tiek informacija apie
tolimus kraštus, į kuriuos galbūt tingu keliauti, kiek pasakotojo santykiu
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su jo regėtu pasauliu. Tai ir šios (ne
vienintelės lietuviškos) knygos apie
Japoniją privalumas: skaitydami su
autoriumi susidraugaujame ne menkiau, negu su pačia šalimi. Kam patinka studentiška pasaulio regėsena,
neslepiamas smalsumas, neįkyrus humoras ir guvus pasakojimas, neploną
knygą perskaitys iki galo, tik gal kiek
paliūdės dėl truputį apgliaumėjusių
nuotraukų.
Jonas Naujokas
Pieper, Josef, Apie dorybes, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018,
232 p., 1300 egz.
„Kas iš tikrųjų daro žmogų esmingai gerą arba blogą?“ – tai klausimas,
apie kurį sukasi Josefo Pieperio (1904–
1997), vieno garsiausių XX a. tomistų,
knyga. Tomo Akviniečio etinė išmintis
joje saikingai praturtinama naujosios
filosofijos kontekstais ir įžvalgomis.
Gera ir naudinga knyga, bet, deja,
kaip ir daugelis tokių knygų – neleng
vai skaitoma. Kartais net pasigalvoja,
kad patį Tomą skaityti lengviau. Na,
bet gal įdėmiai išstudijavus veikalą,
klasikinių dorybių (protingumo, teisingumo, tvirtumo, susivaldymo) „keturkinkę“ (toks buvo pirminis knygos
pavadinimas) vadelioti gal taptų kiek
paprasčiau.
Vytautas Ališauskas
Rushdie, Salman, Aukso rūmai, iš
anglų kalbos vertė Danguolė ŽalytėSteiblienė, Vilnius: Sofoklis, 2017, 447
p., 1500 egz.
Tai vienas lengvesnių pasaulinės
garsenybės kūrinių. Vėlgi provokatyvus. Tik šįkart daug drąsaus sakąs
apie dabartinės žmonijos būsenas ir
šiuolaikines JAV, pasakotojui sukantis uždarame elito ir turtuolių rate
prabangiausiame Niujorko rajone,
pietų Manhetene − nuo 2008 m. prezidento Obamos iki 2016 m. išrinkto
Trumpo laikų. Tik aukštą tarptautinį
literatūrinį ir politinį pripažinimą turįs rašytojas gali sau leisti taip rašyti:

apie dabartinį JAV prezidentą kaip
Juokdarį, apie klestintį kino pasaulį,
finansuojamą mafijos bosų, apie avangardinį meną, įkvėptą haliucinogenų,
ir kt. Apie daug ką čia kalbama bravūriškai, lyg šėliojant, šįkart pasirinkus
aiškesnį realistinio romano pavidalą,
intelektualiai pasakojančiai sąmonei
vis šoktelint į pasaulinės literatūros,
kino ir politikos detales. Tai naujausias
rašytojo kūrinys, JAV, kur jis gyvena,
pasirodęs 2017 m. ir pas mus tuoj pat
išverstas. Kaip ir parašytas, lyg skubant, norint perteikti šią literatūrinę
pranašystę apie mūsų civilizaciją, jos
nuosmukį ir tikėjimą, kad ji vėl pakils iš pelenų, jos susikurtose pragaro
liepsnose sudegus visam blogiui.
Dalia Zabielaitė
Valtonen, Jussi, Jie nežino, ką
daro, iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė, Vilnius: Alma littera, 2017,
568 p., 2000 egz.
Viduriniosios kartos suomių rašytojas, profesionalus neuropsichologas
šiame romane meistriškai derina savo
literatūrinį talentą ir mokslo pasiekimų žinias. Tai šauniai intelektualus
ir solidžiai vyriškas romanas. Gal ir
ne iš lengvųjų, bet pamažu, paskui galingai įtraukiantis į svarią mūsų laikų
kasdienio ir akademinio gyvenimo,
eksperimentinio mokslo ir informacinių technologijų kritiką. Informatyvi,
kiek ironizuota romano mokslinė plot
mė susieta su lengvesniu, irgi realistiniu šeimos sagos siužetu. Liberalaus
amerikiečio neuromokslų profesoriaus
Džozefo, kurį laiką dirbusio Suomijoje,
šeiminis ir profesinis gyvenimas ima
griūti, kai į jį įsiveržia šiuolaikiškos
problemos. Iš Lk 23, 34 (nukryžiavimo scenos) perimta romano antraštė
išryškina dar vieną prasmės aspektą:
štai toks yra bedieviškumo burbule užsisklendęs kasdienis ir mokslo pasaulis, kuriame nebėra nieko šventa.
Dalia Zabielaitė
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Signatarų namų palėpė
Eligijus Raila

I
Vienas Petro Klimo užsispyrimas
vaikystėje labai stebindavęs jo namiškius: rytais ir vakarais tik išgėręs primelžtą pieną, sėdėdamas ant aukšto
trobos slenksčio, trenkdavęs molinį
puodelį į plūktinę aslą, kad jis į šukeles sudužtų. Po to rinkdavęs duženas ir
dėliojęs iš jų visokias figūras. Jokie pamokymai ir barimai jo negalėję nuo to
įpročio atgrasinti. Vėliau šie vaikystėje
išlavinti įgūdžiai labai pravertė beatsikuriančiai Lietuvos valstybei. Kai
Klimui teko atsakinga užduotis parašyti studiją apie Lietuvos sienas, tai jis
lietuvių etnografinį branduolį kaip iš
kokių molinių šukių sudėliojęs.

II
Kai Pranas Dovydaitis studijavo
Maskvos universitete, tai visus lietuvius stebino savo gražiu kambariu,
kuriame stovėjo didžiulės lentynos su
knygomis, daugiausia vokiečių kalba.
Tačiau vokiškos švaros jam stipriai
trūko. Kartą Klimas jam prikišo, kodėl
jis neduoda išskalbti visiškai sujuodusių marškinių. Dovydaitis, dėbtelėjęs
žemažiūrišku žvilgsniu, atsakė: „Puodą reikia šveisti iš vidaus“.

III
Mykolas Biržiška 1920 m. liepos
16 d. laikraščio Echo Litwy vedamajame rašė, kad priešai Lietuvos nepasmaugė todėl, jog lietuvių politikai, atkurdami valstybę, pasirinko „Vytautinį
kelią“, kurio esmė buvo tokia: „mušti
priešą, atsiremiant priešu“. Visiškai
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įmanu, kad Lietuvos Valstybės Tarybos ginčuose ir diskusijose Vytautas
Didysis iškildavo ne tiek kaip istorinė
asmenybė, kiek atlikdavo politinio mediumo vaidmenį. „O ką tokioje padėtyje būtų daręs Vytautas?“, – maždaug
taip vienas kito garsiai klausdavo Lietuvos Tarybos nariai. Beje, tokioje Vytauto politinių gairių šviesoje visiškai
suprantamas Lietuvos pasitenkinimas
1920 m. liepos 12 d. pasirašyta taikos
sutartimi su bolševikine Rusija. Valstybės tėvams rūpėjo pragmatinė šio
reikalo pusė, o ne moralinis aspektas.

IV
1922 m. gruodžio 16 d. buvo nušautas pirmasis Lenkijos Respublikos
prezidentas Gabrielis Narutowiczius.
Po dešimties metų, 1932 m. gruodžio
31 d., nusišovė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras ir pirmojo
Lenkijos Respublikos prezidento brolis Stanislovas Narutavičius. Čia būta
sakralinės aukos momento. Mirtina
kulka paskutinį kartą suvienijo Lietuvą su Lenkija.

V
Kartą Jurgis Šaulys užmiršo diplomatinį pasą ir Šveicarijos pasienyje pareigūnui pakišo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Šaulio“ reprodukciją.
Pasienietį, kuris buvo kilęs iš Viliaus
Telio giminės, labai sužavėjo lankas.

VI

tėjusiems nuo karo šelpti patalpose,
tai aptiko, kad neturi plunksnų pasirašyti Nepriklausomybės Aktą. Tada
jie kreipėsi į Komiteto sekretorių kunigą Povilą Dogelį, kuris ir parūpino
plunksnų iš Komiteto atsargų. Dogelis
tas plunksnas ilgą laiką saugojo didelėje pagarboje. Užėmus Vilnių bolševikams ir suėmus kunigą Dogelį, dingo
ir istorinės plunksnos.

VII
1915 m. Petras Klimas parengė lietuvių kalbos sintaksės vadovėlį. Kalbininkas Jonas Jablonskis tuomet
džiugiai pareiškė: „Labai gerai, dabar
ir aš atsisakau savo rašybos ir priimu
klimiškąją“. Ši Jablonskio pastaba
stipriai paskatino Klimo redagavimo
aistrą. Kai 1918 m. vasario 19 d. Lietuvos aidas išspausdino Lietuvos Tarybos sprendimą dėl Lietuvos valstybės
atstatymo, tai Tarybos narys Narutowicz čia jau virto Narutavičiumi.

VIII
Visiems gerai žinoma kolektyvinė
Lietuvos Tarybos narių nuotrauka,
kurią padarė Tarybos nario Jono Vailokaičio sužadėtinė Aleksandra Jurašaitytė (čia – atsakymas į klausimą
„O kur moterys?“). Joje vyrų dvidešimtukas, išsidėstęs pagal hierarchinį
principą. Pirmoje eilėje susėdę 1905 m.
Vilniaus seimo dalyviai, tarsi pabrėžiantys politines Lietuvos valstybės
atstatymo ištakas.
!

Kai Lietuvos Tarybos nariai sušalę
susirinko Lietuvių Komiteto nuken-
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