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Laiškas Redaktoriui
Vanaginės ir partizanų atmintis

Norbertas Černiauskas

Tamsta redaktoriau, pastaraisiais metais besirutuliojusi Adolfo RamanauskoVanago istorija, kuri apogėjų pasiekė per iškilmingas partizano laidotuves spalio
5–6 d., suteikė pagrindo ne tik optimistinėms įžvalgoms, bet ir tam tikram nerimui.
Adolfo Ramanausko kankintojai ir budeliai tikriausiai net baisiausiame košmare negalėjo susapnuoti to, kas atsitiko Lietuvoje po 60 metų. Ką paryčiais
būtų pagalvojęs prakaito išpiltas sovietų KGB‘istas, jei būtų išvydęs tokį reginį:
Lietuva jau beveik tris dešimtis metų yra nepriklausoma ir demokratinė valstybė, ji turi savo kariuomenę ir priklauso imperialistiniam NATO kariniam blokui.
Lietuvos jaunimas net nežino, kas yra komjaunimas. KGB rūmuose veikia muziejus apie KGB veiklą – bauginimus, tardymus, kankinimus ir žudymus. Be to,
mažoji bandito Ramanausko dukra buvo laisvuose rinkimuose išrinkta į Lietuvos
Respublikos Seimą. Paties partizano palaikai jau surasti, suėmimo ir kankinimo
byla išnarstyta ekspertų, o į iškilmingas jo laidotuves (už velionį mišios laikytos
vėl veikiančioje Vilniaus arkikatedroje bazilikoje) susirinko tūkstančiai žmonių.
Velionio karstą į kapines vežė amerikietiškas karinis visureigis...
Apie akivaizdžius pokyčius Lietuvos gyventojų istorinėje sąmonėje galime kalbėti ir be stribiškų košmarų. Prieš ketvirtį amžiaus partizanai buvo įdomūs tik
daliai istorikų, vienam kitam kraštotyrininkui ir mažai visuomenės daliai, kuri
su partizanų karu ar Stalino teroro mašina buvo susidūrusi tiesiogiai, – tai žuvusiųjų giminės ir artimieji, politinių kalinių ir tremtinių bendruomenės. Partizanų
karo tema buvo pilkoji zona net ir daliai Sąjūdžio aktyvistų. „Kam gi reikėjo tų
mirčių ir susipriešinimo? Kas išlaikė Lietuvą? Ar tie, kurie šaudėsi, ar tie, kurie,
nepaisant nieko, kūrė ir dirbo?“ – taip argumentuotų tūlas anų laikų pilietis. Gali
skambėti keistai (gal net ciniškai), tačiau Ramanausko palaikų suradimas būtent
dabar, 2018-aisiais, suteikė žymiai daugiau realios pilietinės prasmės negu būtų
bet kada anksčiau. Šiuo atveju prasmę matuoju ne minios gausumu, o žmonių,
kurie atėjo atsisveikinti su partizanų vadu, įvairove. Tai ne tik suinteresuotos
grupės iš politinių, krašto gynybos ar tremtinių ir politinių kalinių bendruomenių,
bet ir miestelėnai, studentai bei kiti paprasti piliečiai, kuriems tiesiog buvo svarbu
pareikšti pagarbą ir atsisveikinti su partizanų vadu.
Šiandien partizanų vaizdinys yra tapęs svarbia šiuolaikinio lietuvio istorinės
sąmonės dalimi. Partizanų kova ir kovotojų statusas yra įteisinti valstybiniu
lygmeniu, partizanams statomi paminklai, kuriami filmai, apie juos galime sužinoti pažintiniuose maršrutuose. Apskritai partizanų tema yra tapusi neabejotina
Lietuvos viešojo istorinio diskurso dalimi. Jaunimas domisi šia tema, dainuoja ir
perdainuoja partizaniškas dainas, lanko mūšių vietas. Didelė jų dalis gali ne tik
išvardinti bent po kelis partizanų vadus, papasakoti apie jų kovos etapus, bet ir
reflektuoti šio reiškinio prasmę, atvirai apie tai diskutuoti. Žinoma, tvirtinti, kad
su partizanų vertybėmis yra susitapatinusi didžioji visuomenės dalis, negalėtume
(to tikriausiai ir nereikia), tačiau kritinė, socialiai judriausia masė, kuri formuoja viešąją nuomonę, yra partizanų pusėje. Tai didžiulis sąmoningumo poslinkis
Lietuvos visuomenėje. Teisingumo dėlei reikia paminėti, kad tai ne vienintelė
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praeities tema, kuri šiandieninėje visuomenėje pildo tuščius atminties plotus. Lietuvos žydų
istorija ir paveldas, vėlyvoji LDK epocha ir keletas kitų temų yra vis sėkmingiau atrandamos
ir vartojamos.
Sustiprėjusi partizanų karo atmintis suponuoja klausimus apie šio reiškinio reikšmę ateičiai. Ar atgautas sąmoningumas taps natūraliu pagrindu diskusijoms apie demokratiją, pilietiškumą, politinį raštingumą bei vakarietiškumą? Ir ar tai nepavirs naujomis idėjomis (teisės
aktais) aktyvinti istorijos politiką (lyg ji neegzistuotų), naujų stabų statybomis, gynybinių
griovių kasimu kariaujant informacinius karus ir eksportuojant istorinės kančios produkciją?
Tamsta redaktoriau, antrąją klausimo dalį uždaviau ne siekdamas dramatizuoti šį laišką,
o fiksuodamas tam tikras apraiškas visuomenėje.
Mes puikiai suvokiame, kad jokie praeities įvykiai nėra savaime vertingi, jie nėra tik balti
arba tik juodi. Prasmę kuria vertybiniai apsisprendimai, smalsūs klausimai, kritiški svarstymai. Bet būtent kritiškų klausimų ar interpretacijų (kad ir partizanų karo atveju) dažnai
prisibijoma – juk tai gali prisidėti prie ir taip gausaus vandens pilimo ant rusiškos propagandos malūno.
Iš tiesų pastaruoju metu viešojoje erdvėje partizanai ir priešiška propaganda tapo pavojingai neišskiriamu duetu. Atrodytų, vienas be kito negali – partizanų karo vaizdiniais neigiama
rusiška propaganda, o pastaroji stengiasi paneigti partizanų karo prasmę. Blogiausia, kad
visa tai gali išvirsti ne į demokratinių vertybių lenktynes su priešiška informacija, o propagandos varžymųsi su kita propaganda. Ne paslaptis, kad su Lietuvos praeitimi susijusios
fake news dažniausiai atsiranda nepriklausomai nuo mūsų vidinių diskusijų ir interpretacijų,
tačiau itin veiksmingomis jos tampa, kai visuomenėje stokojama ne elementarių vadovėlinių
žinių, o apskritai kritiško santykio su aplinka.
Nejauku girdėti, kai atskiri politikai savo pareiškimais siekia, kad mąstymas apie praeitį
pirmiausiai taptų ne sąmoningumo, o konkrečių politinių tikslų (kad ir labai gerų) įgyvendinimo priemone. Ne natūralus laisvo žmogaus smalsumas ir asmeninio santykio su sava
valstybe paieškos, o propagandiniams lozungams atsparaus (vartojančio patriotinius lozungus) ir etniškai (etnografiškai), kalbiškai ir ideologiškai niveliuoto piliečio ugdymas po truputį
skinasi į šiandieninės istorijos politikos erdvę. Lozunginis patriotizmas ketina mus mokyti
didžiuotis atsirinktais istorijos faktais, jų beveik nesiejant su šiandienos pasauliu. Nebent
kiekvienam atsirinktam (išaukštintam) praeities faktui būtų priklijuotos didelių mąstymo
pastangų nereikalaujančios etiketės (pavyzdžiui, „jei to/jų nebūtų buvę – nebūtų ir mūsų“).
Kitaip tariant, patriotizmas yra patriotiškas veiksmas, nes patriotizmas yra patriotiškas.
Todėl dažniausiai iškalta ir atgrumuliuota, bet ne apgalvota praeitis vis labiau veržiasi į
viešąją erdvę. Bet prisiminę partizanus, turėtume savęs paklausti, ar partizanų karo, kaip
visuomenei svarbaus reiškinio, įtraukimas į diskusijas apie pilietines vertybes ir valstybingumo vakarietiškas tradicijas yra pernelyg sudėtingas uždavinys?
Mums nėra jokia naujiena, kad kiekviena karta praeitį permąsto savaip. Kaip šioje vietoje
neprisiminus mūsų prosenelių požiūrio į 1863–1864 m. sukilimą, kuris jiems dažnai asocijavosi ne su kova dėl išsivadavimo iš imperinės Rusijos, o su lenkų ponų primestu reikalu,
pareikalavusiu nereikalingo kraujo praliejimo. Skirtingus kartų požiūrius galime matyti ir
per partizanų karo atminties prizmę. Praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje partizanai tiems, kurie jais domėjosi, buvo didvyriai ir neklystantys patriotai, pasiaukojimo ir
kančios simboliai, liūdnos ir skausmingos istorijos herojai. 2018-ųjų kartai partizanai vis
labiau žmogiški ir klystantys, tačiau vertybiškai tvirtai apsisprendę jie yra tapę kovos už
valstybės ir žmogaus laisves bei demokratiją simboliu. Šiandien – tai daugiau pergalės, o ne
pilėniško pasiaukojimo tema.
Šiuose kiek paryškintuose kartų (ir ne tik) skirtumuose nėra nieko neįprasta – ir vieni, ir
kiti reaguoja autentiškai. Tačiau šiandien kiek nejauku girdėti, kaip įprasti kartų skirtumai
gali virsti ideologizuotu apsišūkavimu, kai viena pusė pasijaučia daugiau išmananti nei kita.
Tokio nesusikalbėjimo pavyzdžiu galėtume laikyti konfliktą dėl Lukiškių aikštės memorialo.
Aiškiai matyti, kad ta pačia tema kalbantys asmenys nesusišneka dėl skirtingos laisvės kovų
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interpretacijos. Daliai visuomenės vis dar neatrodo priimtina, kad gali būti kitokie požiūriai
į tą patį istorinį reiškinį. Blogiausia, kad į panašius ginčus yra įtraukiami ir priešiškos propagandos motyvai, istorijos niekinimo epitetai, nesuvokiant, kad sąmoningos meninės interpretacijos gretinimas su sovietiniais ar prokremliškais naratyvais atrodo tiesiog graudžiai.
Tai, kad dalis visuomenės neatskiria propagandos nuo natūralių ir sveikintinų reiškinio
interpretacijų, ir yra didžioji šiandienos partizanų karo, o gal ir visos viešosios istorinės
sąmonės problema. Tai rodo ir konkretūs pavyzdžiai: Mariaus Ivaškevičiaus Žalių istorija,
akivaizdžių Rūtos Vanagaitės informacinių manipuliacijų apie Ramanauską-Vanagą prilyginimas Tomo Venclovos ir kitų intelektualų klausimams apie Joną Noreiką-Generolą
Vėtrą ir panašiai. Ir tai nėra tik marginalių visuomenės pakraščių problema. Viena iš oficia
lių Lietuvos kariuomenės (Krašto apsaugos ministerijos?) feisbuko svetainių Ramanausko
laidotuvių fone paleido patriotinius memus Miško broliai. Legendos nemiršta su trijų partizanų atvaizdais: Adolfu Ramanausku-Vanagu, Jonu Žemaičiu-Vytautu ir... Jonu NoreikaGenerolu Vėtra, tokiu būdu lyg ir siekdama ne tik sukelti dar didesnę patriotizmo bangą,
bet ir realiai užbėgti už akių visuomenės klausimams dėl paskutinio iš šios trijulės asmens
bendradarbiavimo su vokiečių okupacine valdžia.
Ramanausko-Vanago laidotuvės – tai didelis atminties laimėjimas XXI a. Lietuvos valstybėje. Norėtųsi, kad ateityje jis virstų pilietinėmis pergalėmis, o čia išsakytas nerimas liktų
tik šio laiško autoriaus abejonėmis, kurios realybėje nesulauks jokių atspindžių.

Vilnius, 2018 m. spalio 31 d.

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

3

Paieškos

Vanago laidotuvių reikšmė
Kęstutis K. Girnius

Valstybinės Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvės yra
bene reikšmingiausias įvykis šįmet Lietuvoje. Valstybė
ne tik deramai pagerbė vieną iškiliausių partizanų vadų,
bet ir pirmą kartą taip nedviprasmiškai įvertino partizanų pasipriešinimo reikšmę ir vietą Lietuvos istorijoje,
davė postūmį pastangoms įveikti savotišką tautinę amneziją, sudarė sąlygas kurti vieningesnį pastarojo šimt
mečio istorinį naratyvą. Vanago laidotuvės nėra pirmas
kartas, kai valstybė pripažino ir įvertino partizanus.
1999 m. Seimas priėmė įstatymą, kuris pripažino LLKS
Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją Lietuvos valstybės tęstinumui reikšmingu teisės aktu. Po dešimtmečio Seimas priėmė deklaraciją, kurioje pažymėta, kad
nuo 1949 m. LLKS Tarybos deklaracijos iki jo sušaudymo 1954 m. Jonas Žemaitis buvo kovojančios Lietuvos
valstybės vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos Prezidento pareigas. 2010 m. Laisvės kovos sąjūdžio dek
laraciją pasirašiusiems aštuoniems partizanams buvo
suteiktas signatarų statusas. Šie Seimo nutarimai nesulaukė platesnio dėmesio ir pritarimo. Antai už Žemaičio pripažinimą Lietuvos prezidentu pasisakė 41 Seimo
narys, prieš – 2, susilaikė – 5, lyg Seimas būtų balsavęs
už kurios nors vietovės pavadinimo pakeitimą.
Ramanausko-Vanago valstybinės laidotuvės vyko visiškai kitokiu mastu. Dalyvavo prezidentė ir premjeras, diplomatai iš 30 šalių. Manytina, kad tam pritarė
jų vyriausybės, o tai reiškia, kad jos iš esmės palaiko
arba bent nesipriešina Lietuvos valstybės nutarimui
pagerbti Ramanauską, o jo asmenyje – ir visą partizanų judėjimą.
Ramanausko istorija ir asmenybė pagavo tautos vaizduotę. Naują požiūrį ir vertinimą skatino įvairūs veiksniai. Prisidėjo pernai jam iš piršto laužti piktavališki kaltinimai, palaikų atradimas, žinios
apie kankinimą bei išskirtinį egzekucijos pobūdį. Todėl juo svarbesnė palaikų palaidojimo
reikšmė ir pati vieta. Juk kapuose prisimename mirusiųjų buvimą, čia galima juos pagerbti, prisiminti, melstis už juos, apmąstyti jų
gyvenimo kelią, ryžtis jais sekti. Ramanausko
kapas yra šalia prezidentų ir signatarų, tad
dabar, beveik 30 po Nepriklausomybės atgavimo metų, pagaliau yra žemės plotas sosti-
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nėje, kur žmogus gali nueiti ir atiduoti pagarbą partizanams. Kapų svarbą patvirtina kenotafai – antkapiniai
paminklai, statomi pagerbti tiems, kurių kapas arba palaidojimo vieta nėra žinoma, bet kuriuos dera pagarbiai
prisiminti. Taip pat ir valdžių sprendimai nepalaidoti
kai kurių žmonių, sunaikinti jų palaikus, užtikrinti, kad
nebūtų žemės ploto, kuris taptų susitelkimo ir įkvėpimo
vieta jų gerbėjams. Pirmaisiais pokario metais sovietai
slėpė sudegintuosius Hitlerio palaikus, po kelių dešimtmečių juos vėl sudegino ir išbarstė niekada neskelbtoje
vietoje. JAV palaidojo Osamą bin Ladeną vandenyno viduryje, kad džihadistai negalėtų jo kūną priglaudusios
žemės lopo paversti šventove.
Partizanai turi ne tik gynėjų, bet ir kritikų, manančių, jog jie nėra verti pagarbos. Kritikų priekaištai iš
dalies lėmė ligi šiol galiojusį dviprasmišką partizanų
vertinimą, priešinimąsi mėginimams įtraukti juos į tautos panteoną, polinkį apskritai apeiti ar nutylėti opią
ginkluoto pasipriešinimo istoriją. Provizoriškai kritikus
galima suskirstyti į tris grupes: tuos, kurie mano, kad
į mišką sulindo žydšaudžiai; tuos, kurie laiko partizanus banditais, žudžiusiais nekaltus civilius; ir „skaistuolius“, kurie iš principo pritaria pasipriešinimui, bet,
smerkdami partizanų kovos būdus ir priemones, netiesiogiai smerkia pačius partizanus.
Norime ar nenorime, tenka pripažinti, kad lietuviams
primesta žydšaudžių etiketė nuolat kartojama, nors jau
praėjo 76 metai nuo šiurpingų 1941 m. įvykių. Žudynes
primena ne tik tokie profesionalai kaltintojai kaip Efraimas Zuroffas. Šią vasarą dienraštis New York Times
išspausdino straipsnį apie Taliną ir Vilnių iš serijos apie
52 pasaulio vietas, kurias verta aplankyti. Tai aprašymas turistams, kuriame nurodoma, ką verta
matyti (ne tik Vilniuje, bet ir kitur Lietuvoje),
kur ir ką valgyti, minimi kai kurie istorijos momentai. Pabrėžiama, kad Vilnius kadaise buvo
žinomas kaip šiaurės Jeruzalė, jog karo metais
žydai žuvo ne mirties stovyklose, bet buvo išžudyti „entuziastingų lietuvių savanorių, tarp
jų ir tų giriamųjų Miško brolių“. Atkreipus dėmesį į klaidas, straipsnis buvo patikslintas,
nurodant, kad žudynių metu dar nebuvo Miško brolių, bet kad kai kurie žydšaudžiai vėliau
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jais tapo. Akivaizdu, jog straipsnio autorius menkai nusimanė apie šiuos įvykius, jis jautė, kad net turistams
skirtame straipsnyje svarbu nurodyti, jog dalis Lietuvoje didvyriais laikomų kovotojų buvo nusikaltėliai ir kad
tuos nusikaltėlius šlovina nemažai lietuvių.
Ne tik mažai nusimanantieji linkę blogai galvoti apie
partizanus ir lietuvius. Vienas žinomas vokiečių istorikas man kartą pareiškė, kad būtų įdomu, jei paaiškėtų,
jog žinomiausioje fotografijoje štangą laikantis Lietūkio
budelis yra partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas,
kuris tuo metu buvo plačiau žinomas negu Ramanauskas. Į mano pastabą, kad žudiko veido bruožai yra visai
nepanašūs į Lukšos, jis atsakė, kad nereikia skubėti su
išvadomis. Kiek bepykdytų dažni, perdėti kaltinimai, vis
dėlto negalima neigti, kad partizanavo ir tie, kurie vokiečių okupacijos metais tarnavo policijos batalionuose ir
buvo susitepę krauju. Tai nereiškia, kad masinėse žudynėse dalyvavęs vyras vėliau negalėjo nuoširdžiai kovoti
už Lietuvos laisvę, išeiti į mišką ne tiek siekdamas išvengti arešto, kiek jausdamas pareigą ginti savo tėvynę.
Ir kad buvo kviečiamas vadovauti būriui, nes, skirtingai
nuo kitų, jau turėjo partizaninės kovos patirties, kuri didino tikimybę išvengti greito sunaikinimo.
Bet ilgalaikiškiausią poveikį čia vis dar išlaiko nuosek
lios sovietų pastangos vaizduoti partizanus buržuaziniais nacionalistais, žudikais ir banditais. Pagal įprastą
pasakojimą beveik visi gyventojai entuziastingai pritarę Raudonosios armijos įžygiavimui ir Lietuvos inkorporavimui į SSRS ir tik niekšai bei „liaudies išdavikai“
priešinęsi Lietuvos sovietizacijai. Ši antipartizaniška
propagandos kampanija prasidėjo pirmomis antrosios
bolševikų okupacijos dienomis ir tęsėsi iki imperijos
griuvimo. Net 1987 m. stambiu tiražu buvo išspausdintas stribų pasakojimų rinkinys Liaudies gynėjų žodis.
Propaganda neliko be poveikio. Kaip pažymi liaudies
posakis, lašas po lašo ir akmenį pratašo, o tas pasakojimas buvo kartojamas daugiau negu 40 metų. Per laiką
propagandą ir viešumą užvaldęs naratyvas gali paveikti
ir iškreipti atsiminimus, pritaikyti juos prie vyraujančio
pasakojimo. Istorikas Christopheris Browningas savo
knygoje Remembering Survival: Inside a Nazi SlaveLabor Camp (2010), pažymi, kad 1944 m. žydai iš Starachovicų lagerio buvę išsiųsti į Osvencimą. Kadangi
siunčiant kalinius iš lagerio į lagerį nebuvo vadinamosios atrankos geležinkelio rampoje, tad nemažai jų liko
gyvi ir ilgainiui buvo išvaduoti. Bet net 33 iš jų vėliau pasakojo, kaip jie pergyveno atranką, nemažai dar pridūrė
kad atranką pravedė pats Josefas Mengele. Neryškūs
jaunystės atsiminimų vaizdiniai, kalbų ar gandų apie
kaimyno sušaudymą nuogirdos gali po kiek laiko nesąmoningai pastūmėti mėgdžioti sovietų naratyvą, vienareikšmiškai sutapatinusį partizanus su nusikaltėliais,
juolab kad nei viešumoje, nei daugelyje šeimų nebuvo
kontrnaratyvo, kuris kitaip vaizduotų pasipriešinimą.
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Plačiai, gerokai plačiau negu dabar norima prisipažinti,
vyravo įsitikinimas, kad vaikai namuose neturėtų girdėti to, kas nedera su tuo, kas pasakojama mokykloje
ar spaliukų susirinkimuose. Viešoje erdvėje įsitvirtinęs
„partizano-bandito“ įvaizdis ilgainiui užgožė alternatyvius supratimus. Jis ganėtinai gajus ir dabar.
Negalima neigti, kad nuo partizanų rankų nežuvo civiliai gyventojai. Ne visi partizanai buvo nepriekaištingi, taurūs kovotojai. Kaip minėta, į mišką pasitraukė ir
krauju susitepę vyrai. Keršto motyvai veikė partizanus,
kurių kovos draugai buvo nužudyti ir išniekinti, kurių
šeimos buvo ištremtos. Ne vienas kaimietis be pagrindo
ar piktavališkai partizanams apskundė kaimyną, kuris
dėl to nukentėjo. Nepaisant procedūrų ir taisyklių, kuriomis stengiamasi užtikrinti, kad nekaltieji nenukentėtų, teismai ir taikos metu dažnai priima klaidingus
sprendimus. Karo lauko teismai – juo labiau. Negalima
užmiršti partizanų kovų specifikos. Partizanai ne tiek
kovojo beviltišką kovą su sovietų kariuomene ar stambiais saugumiečių daliniais, kiek mėgino užkirsti kelią
sovietizacijai bei prievartiniams tradicinės visuomenės
pokyčiams, riboti valdžios galią kaimuose, bausti vienus
represijų vykdytojus, atgrasinti kitus, puoselėti patriotizmą bei palaikyti jo dvasią, kad išsivadavimo valandą
Lietuva ir jos žmonės galėtų kuo greičiau atkurti savo
tradicinį gyvenimą. Pirmaisiais pokario metais partizanai save laikė teisėta valdžia, tad ir turinčiais teisę reikalauti paklusnumo. Šiam supratimui pritarė daugelis
kaimiečių. Anaiptol ne visi vadinamieji „civiliai“ buvo
taikūs, nekalti gyventojai. Šnipai buvo uniformų nedėvintys represijos organų žvalgai, kareiviai be uniformų.
Represijos organams talkinę informatoriai buvo partizanams pavojingesni negu eiliniai stribai. Kolaboruojantys
valdininkai buvo pagrindiniai, nepakeičiami okupanto
valios vykdytojai. Kiti kolaborantai padėjo sudaryti tremiamųjų sąrašus ir kitaip kenkė kaimynams net po to,
kai sulaukė partizanų įspėjimų nutraukti savo veiklą.
Nemažai jų tapo partizanų baudžiamųjų operacijų taikiniais. Kaimynai ir ypač giminės žinojo, kad artimieji
nukentėjo, bet retai žinojo apie jų pačių kenkėjišką veikimą, sumenkindavo ir nustelbdavo turimus įtarimus.
Tikrai būta nekaltų aukų, bet ne kiekvienas „civilis“
buvo nekaltas. Ir nužudytų kolaborantų, ir atsitiktinių
aukų artimųjų skausmas buvo realus ir patvarus, tad ir
jų palikuonys dar ilgai smerks partizanus.
Yra ir tie, kuriuos vadinu „skaistuoliais“ – žmonės,
kurie teigia, jog reikia kovoti, ginti laisvę, priešintis
okupantui, bet... Kartu jie reikalauja, kad būtų kovojama nieko neskriaudžiant, nepažeidžiant jokių dorovinių
normų, išliekant riteriais sans peur, sans reproche. Jei
normų kartais nepaisoma, jei nukenčia nekalti žmonės,
jei į kovotojų gretas įsileidžiami susitepę asmenys, tai
skaistuoliai linkę smerkti pasipriešinimą apskritai bei
jos dalyvių daugumą, duodami suprasti, kad gal būtų
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buvę geriau, jei išvis nebūtų buvę rezistencijos. Šie kritikai dažnai užmiršta, kad pirminis apsisprendimas
stoti į kovą priimamas neapibrėžtumo sąlygomis, nežinant, nė nenuspėjant, kuria linkme pasuks įvykiai.
Ką turėjo daryti patriotai per pirmąjį bolševikmetį? Iš
esmės buvo du pasirinkimai: sėdėti, sudėjus rankas, viliantis, kad viskas baigsis gerai, ir kad kiti atliks tai, ką
reikia atlikti, arba rizikuoti, paimti ginklą į rankas ir
prisijungti prie sukilėlių, kai prasidės Vokietijos puolimas. Sukilti dar neprasidėjus karui būtų buvusi bergždi
savižudybė. Esame linkę užmiršti, jog tuo metu lietuvių daugumai Vokietija atrodė esanti mažesnė blogybė.
Nors nemažai buvo žinoma apie nacių režimą, vokiečių
planus dėl Lietuvos gaubė nežinojimas, buvo puoselėjama viltis, kad Berlynas pripažins Lietuvos suverenumą,
gal suteiks protektorato statusą, kurį turėjo Slovakija.
Dėl Sovietų Sąjungos politikos tuo tarpu nebuvo jokių
abejonių. Maskva jau buvo okupavusi Lietuvą, vykdė
masinius trėmimus, įvedė teroro režimą, slopino tikėjimą, siekė radikaliai pakeisti visus Lietuvos gyvenimo
aspektus. Nuoširdžiai buvo nuogąstaujama net dėl tautos išlikimo. Beveik be išimčių buvo griebiamasi ginklo
ne tiek vokiečiams padėti, kiek laisvei iškovoti. 1941 m.
sukilėliai neklydo sukildami, net derindami pirmuosius
veiksmus su vokiečiais. Jie suklupo, pakankamai greitai nepastebėję (post factum matyti, kad viskas turėjo
būti aišku po kokios savaitės) ir nereagavę į beribį nacių
nuožmumą, per ilgai ir per naiviai puoselėję tikėjimą,
kad su naciais bus galima susikalbėti.
Pokario metais Lietuvos jaunimas vėl turėjo rinktis.
Stoti į partizanus ar tūnoti namie su viltimi, kad sovietų teroras juos aplenks iki tol, kol Lietuva bus laisva.
Daugelis tų, kurie išėjo į mišką, suprato, kad partizano
gyvenimas nebus lengvas, bet tik retas galėjo įsivaizduoti, kokiu taps tas „gyvenimas po žeme“, kiek ilgai
jis užsitęs, ir kad teks atsidurti doroviškai pavojingose
padėtyse, kuriose arba atsilaikys, arba pasiduos spaudimui nusidėti ir imtis tokių veiksmų, kurie pažeis dorovės normas ar jų nepaisys arba kurių dorovinis statusas bus neaiškus. Nėra partizaninio pasipriešinimo
be nekaltų civilių aukų; jei jų nebūtų, nebūtų ginkluoto
pasipriešinimo. Tą patį galima sakyti ir apie įprastus
karus. Net atsargiausiai planuojamas bombardavimas
ar apšaudymas pareikalaus nekaltų civilių gyvybių.
O bombarduojant miestus sąmoningai buvo siekiama
nužudyti kuo daugiau civilių.
1997 m. su Atviros Lietuvos fondo parama buvo išleista moksleiviams skirta Nijolės Gaškaitės knyga Pasipriešinimo istorija: 1944–1953 metai, kurioje minima,
kad Suvalkijoje Opšrūtų kaime apsigyveno ir pirmąjį
kolchozą įsteigė 15 rusų šeimų, kurios nepaisė partizanų įspėjimo išsikraustyti. Partizanai užpuolė ir sunaikino kolchozą. Gaškaitės nuomone, tokios griežtos
akcijos buvo viena priežasčių, kodėl Lietuva liko „ma-
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žiausiai rusifikuota“. Knygos leidimo rėmėjams užkliuvo šis teiginys, tad į išspausdintą knygą buvo įklijuotos
Egidijaus Aleksandravičiaus pastabos, kuriose jis kritikuoja tai, ką laiko autorės mėginimu pateisinti šeimų išžudymą noru sustabdyti rusifikaciją, bei ragina
paskaityti dar neišleistą Liūto Mockūno monografiją
apie Joną Deksnį, kuriame pristatomas kitas partizanų
kovų vaizdavimas. Ši intervencija buvo savotiška cenzūra, vykdoma ne išplėšiant puslapį, bet jį įklijuojant.
Užuot leidus skaitytojams patiems vertinti knygą, jiems
pranešta, kad knyga ydinga, nes esą perša romantizuotą partizanų kovų vaizdą. Gaškaitė neišlaikė skaistuolių „egzamino“, bet tai nesumažino jos knygos vertės.
Švenčiame nepriklausomybės šimtmetį, minimi signatarai, kalbama apie pasiekimus ir laimėjimus, dėmesio
skiriama kančioms. Bet neturime platesnio sintetinio
laikotarpio vaizdo. Pirmasis nepriklausomybės laikotarpis aptariamas aptakiai, net Antano Smetonos vaidmuo
lieka neapibrėžtas, nors apie jį parašytos bent kelios monografijos. Okupacijų pusšimtmetis skendi rūkuose: radikaliai skirtingai vertinami pirmojo dešimtmečio Holokaustas ir partizanų pasipriešinimas, nesutariama ir
dėl vėlyvojo sovietmečio prisitaikymo ir pasipriešinimo
apimties ir specifikos. Nereikia iš istorijos laukti greitų
ir vienareikšmių aiškinimų. Ideologizuoti istorikų nesutarimai dėl Didžiosios Prancūzijos revoliucijos nurimo
tik apie 1989 m., taigi du šimtmečius po revoliucijos pradžios. Stebuklų nereikia tikėtis ir iš Lietuvos istorikų.
Nuoseklesnio pasakojimo nebuvimas nelieka be pasek
mių. Lietuvos tuštėjimą lemia įvairūs veiksniai, daugelis jų susiję su skurdžiu gyvenimo lygiu, bet prisideda ir
tai, kad nežinome, ką pasakyti jaunimui, kai jis klausia,
kas mes, lietuviai, esame, kodėl aš turėčiau likti lietuvis
ir sieti savo likimą su Lietuva.
Pagerbdama Adolfą Ramanauską-Vanagą valstybė
pripažino partizanus buvus savo gyvybę paaukojusiais
Lietuvos laisvės gynėjais. Viliuosi, kad tai sudarys sąlygas ramiau nagrinėti šį laikotarpį. Atskirų partizanų ar
jų veiksmų kritika neturėtų būti laikoma nei įrodymu,
kad visi partizanai elgėsi panašiai, taigi lygiai blogai,
nei paskata besąlygiškai ginti visus partizanų veiksmus,
manant, kad priešingu atveju toliau viešpataus partizanų-banditų įvaizdis, ne ką tikslesnis negu žydų-komunistų mitas. Reikia suprasti ir išsiaiškinti įvykius, įdėti juos
į deramą kontekstą, kartu neteisinant to, kas neišteisinama. Kaip rašiau prieš beveik 40 metų, „nevalia vieno
mito keisti kitu“. Antra vertus, noras išvengti išteisinimo
regimybės nėra pagrindas atsisakyti pastangų suprasti sudėtingą ir prieštaringą tikrovę bei tenkintis lėkštu moralizavimu. Reikia ir žiupsnelio savigarbos, kuris
skatintų mažiau rūpintis ir sielotis dėl galimos užsienio
kritikos, žinant, kad tokie kritikai dažnai yra menkai susipažinę su svarstomais klausimais, pasikliauja išankstinėmis nuostatomis ir įsijaučia į teisuolių vaidmenį.
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Ko verta Sąjūdžio nostalgija?
Tomas Daugirdas

Nostalgija praeičiai yra labai stipri lietuvių savasties
dalis. Prisirišimas prie išėjusiųjų reiškiasi žvakučių
jūromis per Vėlines ir jų išvakarėse. Valstybės himnas ragina būtent iš praeities semtis stiprybės. Gyvenimo praktika daug sudėtingesnė, nes ir tos praeitys
esti įvairios. Iš vienų praeičių stiprybės semtis atrodo
verta, iš kitų – nelabai ar net nepageidautina. Sąjūdžio laikai beveik vienareikšmiškai laikomi vertingais
ir išskirtiniais, ir Sąjūdžio nostalgija vis labiau tampa
neginčijamai prasminga. Sąjūdis buvęs mūsų atgimimo
Aukso amžius, kai tauta atskleidusi savo visas gerąsias
savybes, kai pasireiškusi neįtikėtina žmonių vienybė ir
pagalba vienas kitam, vyravusi laisvės dvasia. Sąjūdis
lyginamas su šiandiena ir apgailestaujama, kad Sąjūdžio dvasia nebuvo išlaikyta: ji išsisklaidė ir išnyko. Ir
vis dėlto Sąjūdžio nostalgija nėra vertinga, nes ji labiau
klaidina ir painioja nei grindžia kelius ateičiai.
Apie posovietinių žmonių nostalgiją nemažai rašiusi
Svetlana Boym teigė, kad praeities fantazijos formuojamos kaip atsakas dabarties iššūkiams ir daro tiesioginę
įtaką ateičiai – ir asmeninei, ir bendruomenės. Nė viena
nostalgija nėra neutrali. Per nostalgijos vaizdinius vertiname dabarties tikrovę ir kuriame lūkesčius ateičiai.
Kolektyvinė atmintis vienas nostalgijas priskiria prie
vertingųjų, kitas – prie nevertingųjų ar net žalingųjų.
Daug paprasčiau jausti nostalgiją laikams, kurių nesame tiesiogiai patyrę. Lietuvoje esama žmonių, kurie ilgisi vadinamosios ikiistorinės lietuviškosios Atlantidos.
Kai nesama tiesioginių jos egzistavimo įrodymų,
niekas negali remtis asmenine patirtimi, atsiranda daug vietos aktyviam fantazijos veiksmui,
generuojant tos praeities vaizdinius ir stiprinant
nostalgiją. Sovietinių laikų dažniausiai nesame
pasirengę vertinti kaip tautos didybės laikotarpio, nebent tai būtų siejama su rezistencija. Nostalgija sovietiniam gyvenimui yra bent jau viešai smerkiama kaip linkusi užmerkti akis prieš
sovietmečio ydas ir neįžvelgti mūsų gyvenamosios dabarties teikiamų privalumų. Ši dažniausiai remiasi asmenine, savo gyvenimo patirtimi. Sovietmečio privalumai siejami su valstybės
ir kolektyvo globa, kuri buvo jaučiama beveik
kiekviename žingsnyje, rizikos prarasti darbą
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(išskyrus rezistentams) nebuvimu. Visas žmogaus gyvenimas buvo daugmaž sutvarkytas. Laisvės buvo mažai,
bet ir atsakomybė menka. Ypač jei žmogus neperžengė
ribų, nenorėjo imtis atsakomybės už savo ir bendruomenės gyvenimą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę tam
nepasirengusiems žmonėms laisvė, atsakomybė ir rizika tapo dideliu iššūkiu ar net našta. Esi priverstas ne
tik būti laisvas, bet ir prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Sovietmečio nostalgija šnabžda, kad tokia laisvė sunkesnė už buvusią nelaisvę, ir ima piešti buvusį
gyvenimą šviesiomis nerūpestingumo spalvomis. Bent
jau kalbant apie asmenines biografijas, Lietuvoje su
sovietmečiu susijusi nostalgija visuomet sukasi aplink
klausimą apie laisvę – ką ji davė ir ką „atėmė“.
Nostalgijos mechanizmas dažniausiai remiasi tam
tikros tikrovės prarastimi ir jos ilgesiu, daugiau ar
mažiau persmelkiančiu ir pakoreguojančiu buvusios
tikrovės faktus. Nostalgija lygina praeitį su dabartimi pastarosios nenaudai. Sąjūdžio nostalgija iš pirmo
žvilgsnio atrodo kitokia nei sovietinė. Sąjūdžio ilgimasi kaip trumpo, bet pozityviąja prasme išskirtinio etapo nepriklausomybės istorijoje. Kokie tos nostalgijos
bruožai? Kokie Sąjūdžio praeities privalumai dabarties
atžvilgiu?
Besiilgintieji Sąjūdžio mano, kad anuomet vyravusi
vienybės dvasia ir žmonių laisvė. Kaip šios dvasios pavyzdžiai pateikiamas Baltijos kelias, masiniai mitingai
ir dainos jų metu. Galiausiai, kulminacinė vienybės
apraiška – 1991 m. referendumas dėl Lietuvos
nepriklausomybės. Ką ir kalbėti apie tokius įvykius kaip Sausio 13-osios išvakarės ir įvykiai,
žmonių iš visos Lietuvos budėjimas prie svarbiausių ką tik atsikūrusios valstybės pastatų.
Radikaliausia nostalgija sako, kad visa tai vėliau buvę iššvaistyta, pamiršta, net uzurpuota
politinės valdžios ar nuslopinta. Šiandien kai
kurie buvę sąjūdiečiai nuolat kalba apie būtinybę kurti naują Sąjūdį, tarsi kokiame virtualiame žaidime vėl sugrįžti į praeitį ir pradėti viską
iš naujo su naujomis gyvybėmis ir veikėjais. Nes
visa tai, kas buvo pradėta anuomet, nuėjo klystkeliais. Čia neabejotinai veikia ir šiai nostalgijai
savitos fantazijos.
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Kai kada pasigirstantys mokslininkų argumentai, kad
Sąjūdyje dalyvavusi toli gražu ne visa Lietuvos visuomenė, o procentiškai nedidelė aktyviausioji Lietuvos dalis,
tam tikra prasme pakerta šaknis Sąjūdžio nostalgijai.
Bet argi Nepriklausomybė tebuvo dalies visuomenės „perversmas“, nepalietęs plačiųjų visuomenės sluoksnių? Tokiam požiūriui prieštarautų masinis Lietuvos visuomenės
dalyvavimas ne vien nepriklausomybės, bet ir Konstitucijos patvirtinimo referendume 1992 m. Esama ir kitų argumentų Sąjūdžio nostalgijos fantazijoms sklaidyti. Vienybė
iš tiesų buvo didelė, tačiau ji buvo vienu pagrindiniu klausimu – Lietuvos laisvės. Net jei ši laisvė pačioje pradžioje
ir buvo įvardijama atsargiai, su išlygomis, vėliau ji tapo
Nepriklausomybės deklaracija. Ir vėlesni žingsniai valstybėje, kurie labiausiai vienijo Lietuvos piliečius, buvo susiję su valstybės laisvės ir saugumo klausimu – stojimas į
NATO ir ES. Jei kiltų grėsmė Lietuvos laisvei, ir šiandien
matytume ne mažesnę, o veikiausiai didesnę tautos vienybę, nei buvo Sąjūdžio laikais. Nuomonės ir nesutarimai
ėmė kilti ir iki šiol kyla dėl klausimo, kokiais būdais tą
laisvę geriausia įgyvendinti.
Šios ypatybės anksčiau nepastebėjo ir dabar nepastebi
kai kurie buvę Sąjūdžio veikėjai, skelbiantys, kad Lietuva praradusi laisvę, radikaliai susiskaldžiusi ir nebeturinti vienybės jokiais klausimais. Arvydas Juozaitis kalba apie tai, kad įvykęs radikalus skilimas tarp valdžios
ir tautos: pirmoji nenorėjusi „paisyti TAUTOS jausenos,
jos mąstysenos“ ir paėmusi valdymą į savo rankas. Bronislovas Genzelis svarsto, kad nepriklausomybės norėjo
tik saujelė žmonių. Jis suponuoja, kad ėmė dominuoti
žmonės, kuriems „visiškai ta nepriklausomybė nerūpėjo, jiems rūpėjo gyventi kuo geriau“, ir valstybė atitrūko
nuo žmonių, kurie nesijaučia jos šeimininkais. Aloyzas
Sakalas kalba apie Sąjūdžio išsigimimą po 1990 m., kai
jo atstovai pradėjo veikti valdžioje vykdydami savo politiką: „Tauta buvo suskaldyta“. Apakinti valdžios jie
elgėsi taip, kad po 1992 m. rinkimų valdžia teko dar blogesnei politinei jėgai LDDP, kuri „visą Lietuvos ekonomiką pradėjo tvarkyti pagal neo-liberalizmo doktriną“.
Šių minčių apibendrintas paveikslas būtų tas, kad Sąjūdžio dvasią, taip pat ir tautos valią, pamynė ir atmetė
tie, kurie tapo politikais ir ėmėsi kurti valstybę.
Kas turėjo įvykti kitaip, kad Sąjūdžio mechanizme ar
mašinoje nebūtų įvykę to fatališko gedimo, kuris išderino visą valstybės navigaciją ir atvedė ją ten, kur dabar
ir esame, o ne ten, kur neva buvo norima nueiti? Kai
kada kalbama, kad valdžia buvusi „paimta“ ne tų, o kitų
(Vytauto Landsbergio). Tokie Sąjūdžiui ištikimi žmonės
kaip Romualdas Ozolas, Vytautas Radžvilas ar kiti buvę
patraukti į valstybės pašalį arba patys pasitraukę iš šio
neva blogai užsukto mechanizmo kelio. Tokius svarstymus galima priskirti prie apmaudo dėl nerealizuotų asmeninių ambicijų. Daug svarbesnis yra kitas argumen-

8

tas. Net jei ir nedeklaruojama, kad tauta ir toliau turėjo
gyventi masiniuose mitinguose ir pasitarimuose, pirmenybė Sąjūdžio nostalgijoje suteikiama ikipolitinei tautai
prieš politinę. O Sąjūdžio tauta ir buvo nepolitinė, tik iš
dalies politiniai buvo Sąjūdžio veikėjai. Ir vien tai galėjo
sukurti Sąjūdžio fenomeno išskirtinumą.
Sąjūdžio išskirtinumas rėmėsi labai savita laisve. Tai
buvo laisvė, už kurią jau negrėsė represijos, bet ši laisvė
dar buvo ir be atsakomybės. Perestrojka ir paskelbtoji
glasnost‘ lėmė, kad staiga tapo galima kalbėti apie negeroves bei problemas ir likti nenubaustam. Kaip yra
sakęs pats Juozaitis, į Lietuvą 1988 m. atvykus vienam
pagrindinių perestrojkos ideologų Aleksandrui Jakovlevui ir pareiškus, kad „nieko čia baisaus nevyksta“, tapo
surištos KGB rankos.
Sunku įsivaizduoti galingesnį laisvės jausmą nei tą
lūžio akimirką, kai iš nelaisvės žengi į laisvę, tačiau dar
nereikia prisiimti atsakomybės už savo tolesnį gyvenimą. Panašiai kaip kalinys iš kalėjimo žengia į saulės
šviesą. Tačiau kai laisvė atgauta, tenka pradėti rūpintis
savo gyvenimu, ieškoti pastogės ir darbo, klysti ir vargti. Panašiai įvyko ir atkūrus valstybę. Sąjūdį užbaigė ne
tai, kad kažkas iš tautos ar iš gerųjų Sąjūdžio žmonių
atėmė valdžią, o išsipildžiusi laisvė ir susikūrusi politinė
tauta. Politiškai naivi mitinguojanti, dainuojanti ir daug
kalbanti tauta tapo politine tauta, kuriai teko imtis atsakomybės, taip pat ir pasirenkant lyderius. Šie žengė
į naują neišmėgintą ir rizikingą atsakomybės ir laisvės
pasaulį, jį kūrė, formavo tikslus, siekė, klydo, kivirčijosi,
ne visada elgėsi sąžiningai, kai kada apgaudinėjo, siekė
savo gerovės ar garbės kitų sąskaita. Jie tikrai atrodo
daug mažiau patrauklūs nei ikipolitiniai veikėjai, Sąjūdžio mitinguose deklamavę eilėraščius, žadinę ir budinę
tautą priminimais apie jos šlovingą praeitį, nepakartojamą dvasią ir kitus išskirtinumus. Tačiau politika labiau
nei pakilios kalbos kūrė Lietuvą kaip valstybę.
Dideli lūkesčiai valstybės atžvilgiu, nuvertinamos
sėkmės ir pervertinamos nesėkmės generuoja nostalgiją, kurios kontekste laisvinimosi akimirka imama
vertinti kaip neišnaudotos laimės šviesa. Sąjūdžio nostalgijos puoselėtojai kažin ar galvoja, kad būtų galima
tautą sugrąžinti į ikipolitinės nekaltybės laikus. Nostalginės fantazijos pasitelkiamos vertinant dabartį ir
kuriant mitą, kad nepriklausoma Lietuva esanti visiška
nesėkmė, kad ji visai ne tai, ko norėjusi lietuvių tauta
Sąjūdžio mitinguose, o nepriklausomybės laikotarpis
vertintinas kaip tautos apgavystės metai. Taip formuojama fantazija, kurioje nebelieka aiškios perskyros tarp
laisvės ir nelaisvės, suverenumo ir vergovės, žadama,
kad galima pastatyti žmogaus ir bendruomenės gyvenimą ant laisvės be atsakomybės. Tokia fantazija, deja,
ima dominuoti Sąjūdžio nostalgijoje.
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Lectio difficilior

GEROJI NAUJIENA KAIP „POLITINIS“
MANIFESTAS
Mantas Adomėnas

Quid inter politicam et Novum Testamentum? Kokią dar
politiką galima įžvelgti Naujajame Testamente? – tokiu
abejonės padiktuotu klausimu pradėjome šių skaitymų seką, pirmiausia nagrinėdami ašinius, pačius žinomiausius krikščionybės tekstus: „Tėve mūsų“ maldą ir
Kalno palaiminimus.
Dabar metas žengti žingsnį atgal, atsitraukti ir ankstesnių skaitymų pramiklinta akimi pažvelgti į Evangelijas sinoptiniu žvilgsniu, kaip į vientisą paveikslą.
Ir čia politinės kategorijos bei sąvokos iškyla kaip pirminė metafora ar simbolinė sistema, kurią Evangelijų
autoriai pasitelkia savo skelbiamai Gerajai Naujienai ir
teologiniams santykiams aprašyti.
Visų pirma, ta nauja teologinė tikrovė, kurią skelbia,
kurią savo skelbimu ir gyvenimu įgyvendina Jėzus,
įvardijama kaip politinė santvarka – karalystė. „Dangaus karalystė“ arba „Dievo karalystė“ – tai žodžiai,
kuriais evangelistai įvardija Jėzaus skelbiamą žinią, jo
misijos turinį.
Mato evangelija apskritai yra persunkta „karalystės“ tema, taigi ir dangaus karalystė ten pasirodo anksčiausiai: jau Jonas Krikštytojas ragina atsiversti, „nes
prisiartino dangaus karalystė“ (Mt 2, 2; kitose Evangelijose šita frazė Jono Krikštytojo lūpose nepasirodo).
Ir vos tik Jėzus pradeda viešai mokyti, jis kalba apie
dangaus karalystės prisiartinimą (Mt 4, 17), o Jėzaus
veikla, skleidžiant tikėjimą Galilėjoje, aprašoma taip:
„Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją“ (Mt 4, 23). Taigi, pasak Mato, Jėzaus žinia pirmiausia yra žinia apie
dangaus karalystę.
Kaip minėjau, būtent Evangelija pagal Matą „karalystės“ temai skiria ypač daug dėmesio – kaip rašo žymus
praeito amžiaus biblistas Oscaras Cullmannas, „Mato
Evangelija […] pabrėžia Kristaus karališką valdžią Izraeliui nuo pat pirmojo skyriaus ir tolyn, o baigiasi nepranokstamai pabrėžtine nuoroda į jo valdžią dangui ir
1
Oscar Cullmann, „The Kingship of Christ and the Church in the
New Testament“, in: Oscar Cullmann, The Early Church, edited by A.
J. B. Higgins. London: SCM Press, 1956, p. 109 & n. 8.
2
Ibid., p. 120.
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žemei“. Dar daugiau – „[karalystės] motyvas teisingai
laikomas raktu į šv. Mato Evangelijos supratimą“1. Taigi jei šv. Lukas vadinamas „Jėzaus romumo Evangelistu“, tai šv. Matas gali būti tituluojamas „Karalystės
Evangelistu“.
Tačiau įdomiausia tai, kad tais pačiais žodžiais apie
Jėzaus žinią kalba ir kitos dvi sinoptinės Evangelijos,
kurių dėmesys nėra taip susitelkęs į „politinį“, karališką Jėzaus veiklos aspektą, kaip Mato. Evangelijoje pagal Morkų Jėzaus viešo mokymo pradžia papasakojama
taip: „Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją
ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: ‚Atėjo įvykdymo
metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite
Evangelija!‘“ (Mk 1, 14–15). Taigi Jėzaus skelbimo pradžia sutampa su prisiartinusios Dievo arba dangaus
karalystės skelbimo pradžia.
Luko evangelijoje karalystės paminėjimas nesutampa
su Jėzaus viešo mokymo pradžia, tačiau toliau cituojami paties Jėzaus žodžiai šitaip įvardija Jo misijos ir
skelbimo turinį: „Ir kitiems miestams aš turiu skelbti
gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam ir esu
siųstas“ (Lk 4, 43).
Šiuo požiūriu įdomi yra Evangelija pagal Joną. Joje
kalbėti apie karalystę apskritai, mano nuomone, vengiama – karaliaus ir karalystės scena linksniuojama
tik Piloto teismo scenoje, kur ji nagrinėjama itin giliai
ir išsamiai (prie jos dar sugrįšime kita proga). Tačiau
vienintelė kita vieta, kur šis žodis panaudotas, yra labai charakteringa. Jėzus Nikodemui įvardija sąlygas,
reikalingas tam, kad Nikodemas suprastų jo mokymą:
„Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės“ (Jn 3, 3). „Iš aukštybės“ (ἄνωθεν) graikiškai taip pat reiškia „iš naujo“;
Nikodemas, atrodo, nepagauna šio žodžių žaismo. Vis
dėlto svarbiausia yra tai, kad savo skelbimo tikslą Jėzus
įvardija būtent taip: „regėti Dievo karalystę“.
Taigi visose Evangelijose Jėzus savo žinią supranta
ir nedviprasmiškai įvardija kaip žinią apie karalystę,
kuri tuojau ateis – kurią jis savo skelbimu ir gyvenimu atneša žmonijai. Tai pirmas neabejotinai „politinis“
Evangelijos planas – jos esminis turinys apibūdinamas
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pirmiausia kaip savita politinė santvarka, politinis režimas – „karalystė“, – nors ir pabrėžiant to politinio režimo kitoniškumą, nebendramatiškumą su žemiškaisiais
politiniais režimais ir santvarkomis.
„Graikiškas žodis viešpatystei, βασιλεία, – rašo Cullmannas, – turi tris prasmes. Jis reiškia (1) galios, valdžios vykdymą; (2) valdomą sferą, teritoriją ar sritį;
(3) valdomųjų bendruomenę. Visos trys prasmės pritaikomos Dievo βασιλεία“2 (βασιλεία standartinis lietuviškas vertimas – „karalystė“). Kad kalba neina nei
apie dar vieną žemiškąją karalystę, nei apie Izraelio
karalystės atkūrimą, pabrėžia pats Jėzus, Piloto akivaizdoje teigdamas: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio
[...], mano karalystė ne iš čia“ (Jn 18, 36), ir pramaišiui
kalbėdamas tai apie Dievo, tai apie Dangaus karalystę
(plg. Mt 6, 33 ir 5, 3).
Kontrastą tarp žemiškųjų karalysčių ir Dangaus karalystės išveda evangelistas Matas: paskutiniojo gundymo metu velnias Jėzų paima „į labai aukštą kalną
ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę,
sako: ‚Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi
mane‘. Tada Jėzus taria: ‚Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!‘ Tuomet velnias nuo jo atsitraukė“ (Mt 4, 8–11).
Iškart po to suimamas Jonas, ir tai išgirdęs, „nuo to
meto Jėzus ėmė skelbti: ‚Atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė!‘“ (Mt 4, 17). Gundymo žemiškosiomis
karalystėmis atmetimą lydi Dangaus karalystės skelbimas, kuris ir yra tarnavimas Dievui kaip Viešpačiui
(kyrios).
Šioje šviesoje galima iš naujo pažvelgti į žodį, kurį tariame beveik nesusimąstydami apie jo pirminę reikšmę
ir turinį, – į kreipinį ir titulą „Viešpats“, kuris Evangelijose taikomas tiek kalbant apie Dievą Tėvą (taip Jėzus
kreipiasi į Tėvą Mt 11, 25), tiek apie Jėzų (šiuo kreipiniu į jį kreipiasi jo mokiniai (Mt 8, 25), šimtininkas (Mt
8, 6–7) ir moteris kananietė (Mt 15, 22–27), sekėjai,
tikri ar ne (Mt 7, 21–22)). Tai visų pirma yra politinis
titulas ir politinį paklusnumo santykį nusakantis kreipinys. Tinkamas santykis su viešpačiu yra tarnavimas
(plg. Mt 4, 10). Žodis κύριος nuo pat pradžių reiškia
„viešpats, ponas, šeimininkas; turintis galią, autoritetą“ – taigi politinį statusą ir santykį. Šiuo atveju nėra
taip reikšminga tai, kad Naujojo Testamento vartosena
bent iš dalies perimta iš Septuagintos, kur žodžiu kyrios
verčiami hebrajiškojo Senojo Testamento Dievo vardai

Adonai ( ) ָי ֹנדֲאir Jahvė, arba YHWH ()הוהי. Septuagintos,
kaip ir Naujojo Testamento, vartosena nurodo į fundamentalų mums rūpimą faktą, kad politinės sąvokos pasitelkiamos kaip pirminė metafora santykiui su Dievu
ir šventybe išreikšti – dar nuo tada, kai Pindaras įvardijo Dzeusą kaip „visa ko Viešpatį“, Ζεὺς ὁ πάντων κύριoς
(Isthm. V, 53)3.
Jėzus, nors ir Evangelijose įvardijamas kaip Viešpats, vykdo ne savo, o jį siuntusio Tėvo valią (Jn 6, 38;
4, 34; Mt 11, 27 ir passim.) – skelbia Dievo karalystę ir
taip tarnauja Viešpačiui Dievui, kuriam vieninteliam
galima tarnauti (Mt 4, 10, Lk 4, 8). Jėzus pasirodo vos
ne kaip slaptasis agentas, atsiųstas su misija – įsteigti
žemėje Dievo karalystę.
Ši įtampa tarp aukščiausių teologinių-politinių titulų – ir Sūnus, ir Tėvas yra vadinami „Viešpats“ – dar
labiau užaštrinama Jėzaus nuorodos į Žmogaus Sūnų,
„sėdintį Visagalio dešinėje“ (Mt 26, 64; plg. Mt 22, 44;
Mk 12, 36; 14, 62; Lk 20, 42; 22, 69). Tai citata iš 110
psalmės; ši nuoroda į karaliaus rūmų ceremonialą buvo
skaitoma kaip aiški pranašystė apie karališką Mesijo statusą: „Viešpaties žodis mano Viešpačiui: ‚Sėskis
mano dešinėje, kol padėsiu tavo priešus tau po kojomis‘.
Viešpats išplės tavo galybės skeptrą iš Ziono: ‚Valdyk
tave supančius priešus!‘ Tu buvai karališkai orus nuo
savo gimimo dienos, šventoji garbė lydėjo nuo įsčių,
nuo tavo jaunystės aušros“ (Ps 110, 1–2). Apibūdindamas save kaip sėdintį Dievo dešinėje, Jėzus aiškiai save
įvardija kaip Mesiją – Dievo Sūnų, tuo iššaukdamas
žydų vyriausiojo kunigo pasipiktinimą, apkaltinimą
piktžodžiavimu ir galutinį apsisprendimą nuteisti jį
myriop (Mt 26, 62–66).
Kaip Viešpats ir Mesijas Jėzus tituluojamas ir „žydų
karaliumi“ bei „Izraelio karaliumi“4. Šie titulai Evangelijose pasirodo beveik išskirtinai Jėzaus teismo kontekste – kaip Jėzui metamas politinis kaltinimas ar
patyčios5. Galiausiai būtent politinis kaltinimas, kad
Jėzus „skelbiasi karaliumi“, priverčia Pilotą apsispręsti, žydams reikalaujant, pasmerkti Jėzų myriop, nes jo
karališkas statusas yra politinis iššūkis Romos princepso – ciesoriaus – vienvaldystei: „Kiekvienas, kas skelbiasi karaliumi, yra ciesoriaus priešas“ (Jn 19, 12–16,
cit. 19, 12).
Nepaisant to, kad šie titulai – „žydų karalius“ ir „Izrae
lio karalius“ – pavartoti priešiška arba ironiška reikšme, Evangelija sugestijuoja, kad jie buvo perversyviai,

3
Taip pat nelabai aktuali hipotezė, kad kyrios Naujajame Testamente atspindėjo (ir vertė) aramėjišką kreipinį Mari, reiškusį kažką daugiau
nei „mokytojas“ ir artimesnį „Rabbi“. Akivaizdus teologinis krūvis, kurį
visi NT rašytojai įvairiuose kontekstuose teikia žodžiui „Viešpats“, daro
tokį „buitinį“ titulo kyrios aiškinimą mažiausiai nerelevantišką, daugiausia – abejotiną.
4
„Žydų karalius“ – Mt 2, 2; 27, 11; 29, 37; Mk 15, 2; 15, 9; 15, 12; 15,
18; 15, 26; Lk 23, 3; 23, 37; Jn 18, 33; 18, 37; 18, 39; 19, 3; 19, 14; 19,

19; 19, 21; „Izraelio karalius“ – Mt 27, 42; Mk 15, 32; Jn 1, 49; 12, 13.
5
Išimtys yra Mt 2, 2, kur Jėzų „žydų karaliumi“ pranašiškai vadina
išminčiai iš Rytų šalies, taip pat Jn 1, 49 (Natanaelis pripažįsta Jėzui Mesijo ir Izraelio karaliaus statusą dėl pranašystės, iššaukdamas ironišką
paties Jėzaus reakciją) ir 12, 13, kur „Izraelio karaliumi“ Jėzų pranašiškai tituluoja džiūgaujanti minia jam žengiant į Jeruzalę – po kelių dienų
taip pat ekstatiškai ji reikalaus Jėzaus mirties.
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inversiškai pranašiški. Jų autoriai, patys to nenorėdami, išpranašauja tikrąjį Jėzaus statusą ir titulą – jis ir
esąs tikrasis žydų ir Izraelio karalius. Žydai, išrinktoji
tauta, ir Izraelis tampa provaizdžiu Dievo tautos – Bažnyčios, kuri ir sudaro trečiąjį Dievo karalystės, Dievo
βασιλεία elementą – „valdomųjų bendruomenę“, kaip
sako Cullmannas, arba tos karalystės tautą, populus.
Būtent atsivertimas ir Dievo tiesos atradimas Evangelijose tolygus „artėjimui“ prie Dievo karalystės (plg. Mk
12, 28–34, ypač 34), jos „regėjimui“ (Jn 3, 3) ar „įėjimui“
į ją (Lk 18, 25). Kitaip tariant, priėmusieji Jėzaus mokymą, atsivertusieji ir įtikėjusieji prilyginami Dangaus
karalystės piliečiams, jie ir sudaro šios karalystės tautą.
Taigi nagrinėdami Evangelijų vaizdinius ir kalbą,
mes matome nuoseklią politinę metaforiką ir leksiką,

kuri pasitelkiama Jėzaus misijai ir visam Evangelijų projektui aprašyti. Jėzaus misija – Tėvo siuntimu
skelbti ir įkurdinti žemėje Dangaus (arba Dievo) karalystę, kurios piliečiai ir tauta yra atsivertusieji, priėmę
Jėzaus mokymą ir juo įtikėję. Šios Karalystės valdovas
yra Viešpats – Dievas, Jėzų siuntęs Tėvas, beigi su juo
valdantis „Viešpats Jėzus“, kuris po mirties ir prisikėlimo „buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje“
(Mk 16, 19) ir kuriam „duota visa valdžia danguje ir žemėje“ (Mt 28, 18).
Politinis kalbėjimas, politinės metaforos ir sąvokos
pasitelkiamos kaip pagrindinė simbolinė sistema Evangelijų perteikiamai Dievo žinios tikrovei ir jose vykstančiai teologinei dramai aprašyti.

Rimvydas Petrauskas

Lietuvos didžioji
kunigaikštystė
Politika ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais
Ar valstiečiams įbaudžiavinimas reiškė laisvės praradimą, kiek Lietuvoje
būta vakarietiškos riterių kultūros ir feodalizmo, ar tikrai Lietuvos
valdovai ir Ordino riteriai buvo nesutaikomi priešai, o europiniai
diduomenės titulai atsirado tik kaip užsienio dinastų galios ir lietuvių
didikų tuštybės išraiška? Knyga yra teminis istorinių studijų rinkinys,
kurio tekstai tęsia, plėtoja, nauja problematika papildo vienas kitą.
Rimvydas Petrauskas. Iš Pratarmės
Rimvydas Petrauskas yra vienas žymiausių Lietuvos medievistų, kaip tyrėjas ir viešas kalbėtojas gerai žinomas
ir užsienyje. Jo tyrimų kokybę gausiai paliudija publikacijos Lietuvoje ir svetur. Šis platus, konceptualumu
ir temine vienove išsiskiriantis studijų rinkinys neabejotinai suteiks naujų impulsų tolesniems tyrimams.
Prof. Mathias Niendorf, Greifsvaldo universitetas
Nepastebimai pačiam sau, o ir kitiems, Rimvydas Petrauskas tapo autoritetingiausiu Lietuvoje istoriku,
nuo 2016 m. viešojoje ervėje imtas tituluoti ir istorinių bestselerių autoriumi. Lietuvoje, kur žmonės viską
žino apie istoriją, tik pernelyg nesigilina, nors knygas ir perka. Tiems, kurie perka ir skaito, ši istorinių
studijų rinktinė bus atradimas. Mat vidutinis nuotolis, o ne komentaro sprintas ar monografinis maratonas
yra tikroji gero istoriko distancija: čia jis geriausiai atsiskleidžia iškeldamas klausimus, aptardamas esamą
žinojimą, ir palengva jį praturdindamas, pagilindamas, padarydamas skaidresnį ir aiškesnių ribų. Tikrą
dabartinį žinojimą apie tik praeityje tikra telikusią LDK.
Nerijus Šepetys, redaktorius
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Bažnyčia

KODĖL POPIEŽIUS PRANCIŠKUS
KARTAIS TYLI?
Giedrius Tamaševičius

2018 metus popiežiaus Pranciškaus pontifikato istorijoje, ko gero, labiausiai paženklino nepilnamečių išnaudojimo Bažnyčioje skandalai. Kunigų padaryti nusikaltimai ir kai kurių vyskupų pastangos juos dangstyti
metų pradžioje užtemdė popiežiaus kelionę į Peru ir
Čilę. Balandį Čilės vyskupams skirtame laiške Pranciškus atsiprašė, kad vizito metu padarė klaidą viešai užstodamas vyskupą Barrosą, nors aukos kaltino jį
dangsčius vieną lytiniu išnaudojimu kaltinamą kunigą.
Birželio pradžioje popiežius pritarė šio ir dar kelių Čilės
vyskupų atsistatydinimui.
Didelė krizė pastaraisiais metais yra ištikusi ir Bažnyčią Australijoje. Birželio mėnesį šios šalies teismas
dėl nusikaltusių kunigų dangstymo nuteisė Adelaidės
arkivyskupą – iki šiol vieną iš aukščiausių Bažnyčios
hierarchų. Rugpjūčio mėnesį Melburne darbą pradėjo
teismas, kuriame kaltinamas kitas hierarchas – kardinolas George‘as Pellas, dar neseniai vadovavęs vienai iš
svarbiausių Vatikano dikasterijų.
Vis dėlto didžiausio atgarsio šiais metais sulaukė žinia iš JAV, kai valstybinė tyrimo komisija, remdamasi
šešių Pensilvanijos vyskupijų dokumentais, paskelbė,
kad nuo 1947 m. seksualinį išnaudojimą patyrė daugiau nei 1000 vaikų ir kad prie šių nusikaltimų prisidėjo net 300 dvasininkų. Itin didelį triukšmą sukėlė informacija apie buvusį Vašingtono arkivyskupą kardinolą
Theodore‘ą McCarricką. Buvo nustatyta, kad jis daug
metų priekabiavo prie seminaristų, o prieš kelis dešimtmečius tarp jo aukų buvo ir du nepilnamečiai. Popiežiui pareikalavus, šis hierarchas pasitraukė iš Romos
kardinolų kolegijos.

ŠIOMS ŽAIZDOMS
„NIEKADA NEBŪNA SENATIES“
Religion News Service analitikas amerikiečių jėzuitas
Thomas J. Reese‘as rugsėjo pradžioje atkreipė dėmesį,
kad šiandien mažai kas gilinasi į anksčiau skelbtus ir
naujai skelbiamus tyrimų duomenis, kurie akivaizdžiai
rodo, kad didžioji dalis nusikaltimų buvo padaryti iki
1990 m. Skandalų sukrėstų šalių visuomenėse vyrau-
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ja įsitikinimas, kad Benedikto XVI iniciatyva katalikų
vyskupijose pradėtos taikyti prevencinės priemonės yra
neveiksmingos, o tyrimai – nepatikimi. Šis nepasitikėjimas pasiekė ir Šventąjį Sostą. Josephas Ratzingeris
(panašiai kaip ir popiežius Pranciškus pastaruoju metu)
nuolat susilaukdavo priekaištų dėl nepakankamo ryžtingumo, nors, dar būdamas Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektu, įvedė griežtas taisykles ir vadinamąjį
„nulinės tolerancijos“ principą vaikus išnaudojusių dvasininkų atžvilgiu, taip pat pirmasis parodė iniciatyvą
susitikti su išnaudojimo aukomis ir jų atsiprašyti.
Popiežiaus Benedikto pramintu keliu žengia ir jo įpėdinis. Rugpjūčio 21 d. Pranciškus, reaguodamas į pranešimus apie naujus skandalus, kreipėsi į Bažnyčios
žmones tokiais žodžiais:
Pastarosiomis dienomis buvo paskelbta nuodugni
ataskaita, ką teko patirti beveik tūkstančiui žmonių –
kunigų lytinio piktnaudžiavimo, jų piktnaudžiavimo
galia ir sąžine aukų – per maždaug septyniasdešimties metų laikotarpį. Nors galima sakyti, kad dauguma atvejų, susiję su praeitimi, vis dėlto laikui bėgant
sužinojome apie daugybės aukų skausmą ir pamatėme, kad šios žaizdos niekada nepranyksta, jos mus
įpareigoja griežtai pasmerkti tuos žiaurumus ir suvienyti jėgas, kad būtų išrauta ši mirties kultūra. Šioms
žaizdoms „niekada nebūna senaties“. Šių aukų skausmas – tai dangun kylanti ir graudinanti sielą aimana;
jos ilgai nepaisyta, ji buvo slepiama ar tildoma. Tačiau
šis šauksmas buvo stipresnis už visas priemones, kuriomis stengtasi jį nutildyti, ar netgi mėginimus priimti sprendimus, dar sunkesnius dėl bendrininkavimo.
Viešpats išklausė tą šauksmą leisdamas dar kartą
pamatyti, kieno pusėje Jis nori būti. Marijos giesmėje neklystama, ji ir toliau tyliai aidi per istoriją, nes
Viešpats prisimena mūsų tėvams duotą pažadą: „Jis
[...] išsklaido išdidžios širdies žmones. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius
gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia“
(Lk 1, 51–53). Mums gėda suvokus, kad savo gyvensena atmetėme ir atmetame tai, ką sakome žodžiais.
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Gėdydamiesi ir gailėdamiesi mes, kaip bažnytinė
bendruomenė, pripažįstame, kad nebuvome ten, kur
turėjome būti, kad neveikėme laiku, suvokdami daugelio gyvenimui padarytų sužalojimų didumą ir sunkumą. Nesirūpinome mažutėliais, apleidome juos. Pakartoju kaip savo mintis kardinolo Ratzingerio žodžius,
kuriais jis „Kryžiaus kelyje“, parašytame 2005-ųjų
Didžiajam penktadieniui, susitapatinęs su daugybės
aukų skausmo šauksmu primygtinai sakė: „Kiek purvo
Bažnyčioje, netgi tarp tų, kurie būdami kunigai turėtų visiškai priklausyti Jam! Kiek puikybės, kiek daug
perdėto pasitikėjimo savimi! [...] Mokinių išdavystė,
nevertas jo Kūno ir Kraujo priėmimas, žinoma, yra
didžiausias Atpirkėjo skausmas, perveriantis jo širdį.
Iš sielos gelmių turėtume jo šauktis: Kyrie eleison –
Viešpatie, pasigailėk (plg. Mt 8, 25) (Devintoji stotis).

GERAI APSKAIČIUOTAS SMŪGIS POPIEŽIUI
Lytinio išnaudojimo skandalų šleifas lydėjo popiežių
ir rugpjūčio pabaigoje, kai jis atvyko į Airijoje vykusį
pasaulinį šeimų susitikimą. Čia jis ne tik susitiko su aukomis, bet ir dar kartą atsiprašė dėl Bažnyčios žmonių
padarytų nuodėmių. Paskutinę vizito dieną popiežių
pasiekė naujas netikėtas smūgis. Italų spaudoje buvo
paskelbtas išsamus buvusio apaštališkojo nuncijaus
Vašingtone Carlo Maria Viganò pareiškimas. Jo pag

rindinė mintis – kaltinimai Šventajam Tėvui, raginimas prisiimti atsakomybę už Bažnyčią ištikusią krizę
ir atsistatydinti. Diplomato teigimu, Pranciškus, nors
ir žinojo apie arkivyskupo McCarricko piktnaudžiavimą valdžia, nepaisė sankcijų, kurias McCarrickui esą
buvo skyręs Benediktas XVI, ir pasirinko šį itin garbaus
amžiaus dvasininką svarbiu patarėju. Už gryną pinigą
šiuos kaltinimus priėmė didelė dalis popiežiaus atžvilgiu kritiškai nusiteikusių katalikų, dalis konservatyvios katalikų spaudos ir netgi keli Amerikos vyskupai.
Daugelį kritikų papiktino tai, kad popiežius Pranciškus skrydžio iš Dublino į Romą metu paklaustas,
ką manąs apie jam mestus kaltinimus, atsakė kol kas
nematantis reikalo komentuoti to, ką nesunkiai gali išsiaiškinti bet kuris žiniasklaidos profesionalas. (Tiesa,
vėliau Vatikane buvo paskelbta apie rengiamą oficialų
atsakymą į buvusio Vatikano diplomato kaltinimus.)
Priekaištus popiežiui pastaruoju metu kartoja ne tik
vadinamieji Katalikų Tradicijos gynėjai, bet ir kairieji
liberalai, kaip antai Vokietijos žurnalas Der Spiegel.
Pranciškaus vizito į Baltijos šalis dienomis žurnalas
apkaltino popiežių Bažnyčios skaldymu, arogancija ir
melu dėl esą dar Buenos Airėse rodyto abejingumo lytinio išnaudojimo aukoms.
Vis dėlto ne vienas Vatikano ekspertas iš pagrindinių
katalikiškų žiniasklaidos priemonių arkivyskupo Viganò
išpuolį įvardijo kaip gerai suplanuotą viešųjų ryšių akci-

Popiežius Pranciškus. Vilnius, 2018-09-22. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka
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ją, kuria tikinčiųjų bendruomenėse siekiama sukelti kuo
didesnį sąmyšį, paskleisti abejones, skatinti nepasitikėti
popiežiumi, o galiausiai – siekti jo nušalinimo. Italų žurnalistas Andrea Tornielli iš Vatican Insider, atsiliepdamas į popiežiaus paraginimą, nuodugniai ištyrė Viganò
pareiškimą ir konstatavo, kad jame gausu faktinių klaidų, sąmoningų nutylėjimų ir klaidingų interpretacijų. Galiausiai neaiški lieka ir pati didžiuoju kaltintoju apsiskelbusio dvasininko intencija. Vatican Insider autoriaus
teigimu, į akis krinta tai, kad Viganò rūpi ne tiek lytinio
išnaudojimo aukos, kiek klerikalinės galios žaidimai.

KODĖL TYLI POPIEŽIUS?
Popiežiaus biografas ir žurnalistas Austenas Ivereigh
žurnale Thinking Faith Pranciškaus tylėjimą aiškina
pontifiko dvasiniu gyvenimu. Tyla atveria erdvės Dievui veikti. Net ir paties didžiausio spaudimo ar priešiškumo akivaizdoje svarbu atsispirti pagundai viską perimti į savo rankas ir spręsti pačiam. Taip elgdamasis
žmogus seka Jėzaus pavyzdžiu, kuris yra pasakęs, kad
susidūrus su demonų veikimu, gelbsti tik malda, taip
pat ir susidūrus su kokia nors galybe, atsiliepti reikia
ne pasitelkus savo galią, bet tylą, maldą, Dievo veikimą.
Būtent to popiežius paprašė rugpjūtį paskelbtame
laiške Dievo tautai, kuriame jis ragina tikinčiuosius
praktikuoti atgailą malda ir pasninku. Panašaus kvietimo sulaukėme ir artėjant spalio mėnesiui, kai popiežius paprašė tikinčiųjų kiekvieną dieną rožinio maldą

užbaigti viena iš seniausių krikščionių maldų Dievo motinai „Tavo apgynimo šaukiamės...“ ir popiežiaus Leono
XIII malda į arkangelą Mykolą, prašant apsaugos nuo
Bažnyčios narius supriešinti siekiančio velnio.
Vatican News vokiečių redakcijos vadovas Berndas
Hagenkordas SJ, rašydamas apie popiežiaus tylėjimą
kaltinimų akivaizdoje, pabrėžia kelis dalykus. Pirmiausia, svarbu žinoti, kad popiežiaus maldos gyvenimas
yra neatsiejamas nuo jo veiklos, nors tai ir ne visuomet
krinta į akis. Būtent dėl to itin sunkiomis akimirkomis
popiežius elgiasi ne taip, kaip mes norėtume, bet taip,
kaip lemia jo dvasiniai įsitikinimai. Vokiečių jėzuitas
taip pat siūlo nepasiduoti įspūdžiui, esą popiežius patiria kokį nors spaudimą, nors jo oponentai ir toliau
kartoja iš piršto laužtus faktus, renka parašus po peticijomis ir savo spaudoje skelbia vis karštesnius vedamuosius. Fizikos dėsniai čia neveikia. Jei tas, kuriam
norima daryti spaudimą, viduje yra laisvas, spaudimo
nebelieka. Tik nenusisekęs galios žaidimas, kurį popiežiaus tylėjimas ir demaskuoja.
Ar būtų geriau, jei popiežius elgtųsi kitaip? Į visus
kaltinimus būtų išsamiai atsakyta ir niekas nedrįstų
paprieštarauti? Galbūt, atėjus metui, jis taip ir pasielgs.
Tik ne dabar. Prabilti dabar reikštų leistis į galios žaidimą tų, kurie drabstosi purvais. Nors dauguma tokį
popiežiaus elgesį laiko klaida, apgailestaudami, kad jis
nesiima ryžtingų, apvalančių ir visa išaiškinančių galios gestų, verta nepamiršti, kad būtent tylėjimas sukuria erdvę Dievui veikti.

Popiežius Pranciškus prie paminklo okupacijų aukoms atminti. Vilnius, 2018-09-23. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka
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Medija

REALI GRĖSMĖ ŽODŽIO LAISVEI
Apie politinio elito ir žurnalistų santykius

Dovydas Pancerovas

Jeigu pasakyčiau, kad dirbdamas portale 15min.lt jaučiu nerimą dėl savo profesinės ateities, greičiausiai
palaikytumėte mane nepatyrusiu, susireikšminusiu
arba perdėm dramatišku. Tačiau žiūrint iš mano perspektyvos, skandalas dėl Registrų centro duomenų ir
sunaikinto Vyriausybės garso įrašo yra detalės, parodančios dvejus metus besitęsiančią tendenciją – šiuo
metu valdantis politinis elitas sistemiškai varžo kritišką žiniasklaidą.
Nesijaučiu galįs kompetetingai įvertinti, kodėl pastaruoju metu auga įtampa tarp politikų ir kritiškų žurnalistų – tam reikalinga gilesnė politinė atmintis ir
platesnis suvokimas apie Vakaruose vykstančius demokratijos pokyčius. Galėčiau sakyti, kad Lietuvos žiniasklaidoje atsirado kritinė masė jaunų, bet patirties
turinčių žmonių, kurie žurnalistikos mokėsi iš JAV tradicijos; jiems bet koks valstybės institucijos atsisakymas suteikti informaciją jau savaime yra skandalingas.
Kita vertus, dabartinį politinį elitą sudaro žmonės, kurių patirtis ir aplinka nulėmė požiūrį, kad autoriteto
sprendimai yra neginčijami. 1972 m. kilęs Votergeito
skandalas rodo, kad tokių skirtingų pozicijų susidūrimas gali lemti ne tik politinę įtampą, bet ir istorines
permainas.
Vis dėlto būtų netikslu teigti, kad dabartinę konfrontaciją nulėmė vien tik skirtingų kartų skirtingos pozicijos. Tokiu atveju gali susidaryti klaidingas įspūdis,
kad dabartinė įtampa tarp politinio elito ir žurnalistų
yra natūralus demokratijos procesas. Tačiau Seimą ir
Vyriausybę valdanti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) jau dvejus metus sistemingai bando keisti
visuomenės informavimo taisykles: keičia teisinę bazę,
riboja viešų duomenų prieinamumą, perskirsto valstybinių užsakymų srautus ir, naudodami politinę galią
bei specialiųjų tarnybų informaciją, perstumdo komercinės žiniasklaidos rinkos dalyvius. Gali atrodyti, kad
panašių bandymų būta ir anksčiau, bet, mano nuomone, LVŽS pastangos nuo ankstesnių skiriasi beatodairiškumu, nuožmumu ir realia grėsme žodžio laisvei.
Šis tekstas nėra politinės padėties analizė. Tai – naujienų portale dirbančio žurnalisto liudijimas apie konk
rečius politikų žingsnius, ribojant galimybę rinkti ir
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viešinti informaciją, nepalankią valdančiajam politiniam elitui.

ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ BAZĖS
Pirmiausia trumpai pristatysiu LVŽS politikų bandymus pakeisti žurnalistų veiklą reglamentuojančius
teisės aktus. Tai būtų galima išskirti į dvi kategorijas –
įstatymų pakeitimai ir duomenų bazių apribojimai.
Per pastaruosius dvejus metus politikai bandė arba
bando įvesti tokius įstatymų pakeitimus, kurie nebūtinai visi veda prie cenzūros, bet rodo išskirtinį valdžios
norą keisti taisykles: 1) Civilinio kodekso pataisos, kurios suteiktų politikams apsaugą nuo kritikos žiniask
laidoje – ši idėja buvo atmesta dėl prezidentės veto;
2) reikalavimas, kad pusė žiniasklaidos naujienų būtų
teigiamos; 3) Ūkio ministerijos siūlymas drausti „istoriją iškraipančias prekes“; tai būtų apriboję net knygų
leidybą; 4) šiemet įstatymais nustatytas reglamentavimas, kaip žurnalistai turi rašyti apie savižudybes; 5) rudenį bus svarstomos pataisos, leidžiančios Vadovybės
apsaugos departamentui įspėti tuos, kurie kėsinsis į
valstybės vadovų autoritetą; 6) taip pat bus svarstomos
pataisos, pagal kurias žurnalistai privalėtų deklaruoti
savo interesus taip, kaip tą daro politikai ar valstybės
tarnautojai.
Kalbant apie spaudimą žiniasklaidai įstatymų leidybos lygmeniu, labai svarbu paminėti LVŽS politikų bandymus įstatymais pertvarkyti visuomeninio transliuotojo LRT valdymą. Dabartinė LRT Tarybos narių skyrimo
tvarka, kuriai pamatus padėjo Vytautas Landsbergis,
nėra palanki politikams, norintiems daryti įtaką turiniui. Tačiau LVŽS nariai siūlo kurti naują LRT valdymo organą – valdybą. Tai leistų politikams daryti įtaką
visuomeninio transliuotojo turiniui.
Be to, per dvejus metus buvo užvertos itin svarbios
duomenų bazės, kurios reikalingos žurnalistiniams tyrimams apie politinę korupciją atlikti: 1) buvo apribota
galimybė žurnalistams gauti informaciją iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos duomenų bazės apie
politikų ir valstybės tarnautojų interesus bei sandorius,
kurių vertė didesnė nei 3000 eurų; 2) rudenį Registrų
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centras apribojo prieigą prie duomenų apie įmones ir
nekilnojamąjį turtą. Po kilusio skandalo dalis informacijos buvo atverta, bet iki šiol nesugrąžinta prieiga prie
istorinių duomenų; 3) dabar svarstoma galimybė apriboti viešai skelbiamus Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis apie kandidatus politiniuose rinkimuose,
tarp jų ir apie politikų sandorius bei turtą.
Būtent šios trys duomenų bazės yra gyvybiškai svarbios aiškinantis politinę korupciją. Pavyzdžiui, iš visų
trijų rinkome informaciją apie Artūro Skardžiaus interesus energetikoje, Ramūno Karbauskio agroimperiją,
Sauliaus Skvernelio ryšius su energetika. Dabartinėje
situacijoje šie tyrimai būtų neįmanomi.

INFORMACIJOS APIE ŽURNALISTUS
RINKIMAS
Papasakosiu apie politikų spaudimą, su kuriuo susidūrėme šių metų pavasarį ir vasarą. Tuo metu su
15min.lt tyrimų skyriaus kolegomis aiškinomės premjero Sauliaus Skvernelio ir jo bendražygių ryšius su energetikos įmone „Danpower Baltic“. Šį žurnalistinį tyrimą
darėme apie keturis mėnesius. Per tą laiką premjero
komandos atstovai sugebėjo po kitas žiniasklaidos priemones išnešioti kompromatus apie asmenis, sutikusius
kalbėtis apie minėtus politikų ir verslininkų ryšius.
Mes dar nebuvome publikavę savo tyrimo, kai kituose
naujienų portaluose pasirodė priešiški straipsniai. Galima sakyti, kad toks informacinio triukšmo kėlimas
nėra naujas reiškinys, bet vienas epizodas vertas platesnio aptarimo.
2018 m. gegužės 23 d. parlamentarės Agnės Širinskienės vadovaujama Seimo specialioji komisija, kuri turėjo atlikti tyrimą apie Skardžių ir teikti pasiūlymus dėl
apkaltos, rinko medžiagą ne tik apie šio politiko veiklą,
bet ir apie žurnalistinį tyrimą atlikusius 15min.lt žurnalistus. Peržiūrėję apkaltos komisijos dokumentus,
pamatėme, kad Širinskienė pasinaudojo parlamento jai
suteiktomis galiomis ir siuntė paklausimus Valstybės
saugumo departamentui, Specialiųjų tyrimų tarnybai,
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, Generalinei
prokuratūrai ir Policijos departamentui – institucijų
buvo prašoma pateikti medžiagą apie portalo 15min.lt
žurnalistus ir buvusį premjero Skvernelio patarėją
Tomą Garasimavičių, kurį pats Skardžius įvardino kaip
žurnalistinio tyrimo šaltinį.
Be to, apkaltos komisijos posėdžių stenogramos parodė, kad Širinskienė apie 15min.lt žurnalistus klausinėjo ir liudininkų, kurie turėjo liudyti apie Skardžiaus
veiklą. „Ir neteko, tarkime, Seimo nario Skardžiaus
klausimu bendrauti su 15min žurnalistais? – toks buvo
pirmasis Širinskienės klausimas jau minėtam liudininkui Garasimavičiui. – Ir mes negausime paskui kokių
nors pažymų, kurios kitaip pasakys, taip?“ Kai Širins-
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kienės paprašėme paaiškinti, kodėl ji rinko informaciją apie žurnalistus, politikė atsakė, kad taip užtikrino
Skardžiaus teisę į gynybą. Paklausta, kodėl liudininkų
klausinėjo apie 15min.lt žurnalistus, Širinskienė atsakė: „Tiesą sakant, neatsimenu, greičiausiai tiesiog
norėdama išsiaiškinti, kiek tai yra vienas ir tas pats
šaltinis. Nes, kaip suprantate, mes apkaltos proceso
metu įvairius šaltinius vertinome ir šaltinių sąsajumas
yra svarbus“.
Mano supratimu, šią situaciją galima apibendrinti
taip: Seimo narė Širinskienė pasinaudojo parlamento jai suteiktais įgaliojimais rinkti specialiųjų tarnybų
informaciją, bet duomenis rinko ne tik apie politine
korupcija įtariamą parlamentarą Skardžių, bet ir apie
jo veiklą atskleidusius žurnalistus. Leisiu sau apibend
rinti, kad toks politinės galios demonstravimas turėtų
gąsdinti ne žurnalistų bendruomenę.
Tuo pat metu iš kitų šaltinių (neatskleisiu kokių, nes
tai buvo pasakyta privataus pokalbio metu) sužinojome, kad Širinskienė rinko informaciją iš žiniasklaidos
veiklą prižiūrinčių institucijų apie atskirus 15min.lt
žurnalistus – ieškojo pažeidimų ir įspėjimų. Vėliau parlamentarė savo feisbuko paskyroje paskelbė kelis įrašus, kuriuose buvo pateikta neteisinga informacija apie
15min.lt akcininkus ir, mano supratimu, nesąžiningos
interpretacijos.
Tą vasarą mūsų redakcijai buvo pranešta, kad Regist
rų centras ruošiasi vienašališkai pakeisti duomenų teikimo tvarką – informacija būsianti apmokestinta. Suskaičiavome, kad tokiu atveju vienam žurnalistiniam
tyrimui reikalingi Registrų centro duomenys mums
kainuotų apie 10 000 eurų. Net sėkmingos lietuviškos
žiniasklaidos įmonės neturi tiek pinigų žurnalistiniams
tyrimams.

FINANSINĖS SANKCIJOS
Finansinis spaudimas, mano supratimu, yra svarbiausia priemonė, kai kalbame apie politikų bandymus
suvaržyti kritišką žiniasklaidą. Deja, neturiu mano atstovaujamos 15min.lt leidimo atskleisti konkrečių skaičių ar įvykių. Leisiu sau pasakyti, kad pastarieji mūsų
žurnalistiniai tyrimai apie politinio elito ir verslo grupių
ryšius atnešė didžiulės finansinės žalos.
Galiu atkreipti dėmesį, kad spalį premjeras Skvernelis prabilo apie svarstymus atsisakyti viešinimo paslaugų masinėje žiniasklaidoje. Žurnalistų bendruomenė
tai priėmė kaip grasinimą, mat tai nuskambėjo kylant
įtampai tarp politikų ir žurnalistų. Vis dėlto turiu pagrįstų įtarimų (tai galbūt rodo ir naujausių viešųjų pirkimų konkursų rezultatai), kad politikai bando sukurti
sistemą, kuri leistų valstybės pinigus nukreipti į tas
žiniasklaidos priemones, kurios yra nuosaikesnės jų
atžvilgiu.
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Atskirai būtų galima paminėti, kad LVŽS politikai
kadencijos pradžioje uždraudė alkoholio reklamą ir iškėlė idėją uždrausti vaistinių reklamą. Nekvestionuoju
šių sprendimų naudos visuomenei, bet svarbu paminėti, kad būtent šios dvi sritys yra smarkiai susijusios su
komercinės žiniasklaidos finansavimu.

VENGRIJOS PATIRTIS
Mano aprašyta padėtis veda prie nuojautos, kad šis
procesas nėra tik premjero Skvernelio ir kitų LVŽS politikų nepatyrimas. O juk kartais taip bandoma įteigti.
Sistemiški LVŽS bandymai pakeisti visuomenės informavimą reglamentuojančius teisės aktus ir žiniasklaidos finansavimą man primena padėtį Vengrijoje, kur
Viktoro Orbano režimas iš esmės izoliavo nepriklausomus tiriančius žurnalistus.
Rugsėjį mūsų komanda dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Rygoje, kur kasmet susirenka tiriamosios žurnalistikos tinklo Organized Crime and Corruption Reporting Project nariai iš viso pasaulio. Ten bendravome
su vengrų tiriančiu žurnalistu, kuris pasakojo apie jų
valstybės praeitus etapus žodžio laisvės ribojimų link:
1) Orbano vadovaujami politikai įstatymų pakeitimais

smarkiai sumažino komercinės žiniasklaidos galimybes
užsidirbti (prisiminkime alkoholio ir vaistinių reklamų
ribojimus); 2) buvo taikomas procedūrinis ir įstatyminis
spaudimas verslui, kad sumažintų reklamos užsakymus Orbano režimui nepalankioje žiniasklaidoje; 3) politikai iš esmės pertvarkė valstybės paramos privačiai
žiniasklaidai sistemą ir pinigų srautus nukreipė į tas
medijos įmones, kurios laikėsi nuosaikesnės arba palankios pozicijos Orbano atžvilgiu; 4) politikai pertvarkė
nacionalinio transliuotojo valdymą taip, kad atsirado
galimybė politizuoti turinį (prisiminkime LRT); 5) dabar iš Vengrijos valstybės biudžeto išlaikoma privati ir
valstybinė žiniasklaida ne tik kuria teigiamą politinio
elito įvaizdį, bet ir skleidžia abejones apie nepriklausomus tiriančius žurnalistus.
Žvelgiant iš mano perspektyvos, šiuo metu Lietuvos politinis elitas bando įgyvendinti pirmąjį, trečiąjį
ir ketvirtąjį žingsnius, o, prisiminus premjero kovą su
didžiaisiais prekybos centrais, galima įtarti ir antrąjį
žingsnį – spaudimą verslui, kuris reklamuojasi kritiškoje žiniasklaidoje. Jeigu politiniam elitui visa tai pavyks, penktasis žingsnis taps formalumu. Štai kodėl
jaučiu nerimą dėl savo profesinės ateities, kaip rašiau
šio teksto įžangoje.
!
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APIE POEZIJĄ, NEPOEZIJĄ IR TEKSTO
MALONUMĄ, ARBA PROKRASTINACIJOS
PAGRINDAI
Aistė Kučinskienė

Kadangi turiu rašyti mokslinį tekstą, paaukoti jam dienas ir naktis, užuot ėmusis planingo darbo, suku galvą
dėl visokių mažareikšmių reikalų, pavyzdžiui, makaronų virimo laiko, (ne)būties prasmės ir poezijos. Pastarosios keliami klausimai staiga ėmė rodytis absoliučiai
pamatiniai, nors neretai eilėraščius skaitančiam ir dargi literatūrą tiriančiam galbūt seniausiai ne(be)-kyla:
kaip atskirti Poeziją, poeziją ir nepoeziją? Kodėl, ypač
kai kalbame apie dar nekanonizuotus atvejus, net ir
profesionaliųjų skaitytojų nuomonės išsiskiria taip radikaliai, kad vienas kažką įvardija kone genialiu poe
tiniu tekstu, o kitas gaili net burną dėl jo aušinti? Ir
kalbame ne tik apie skonį – dėl jo, žinia, nesiginčijama
(nors kartais verta ir teisinga), gyvuoti teisę turi ir geri,
ir negeri eilėraščiai, – bet ir apie drastiškesnį, priskyrimo rūšiai klausimą: kodėl kai kurie aktyvūs lyrikos
vartotojai prie vienų ar kitų tekstų suklūsta ar susiginčija: ei, čia visai ne poezija, čia nepoezija! O kartais
nutinka ir taip, kad kai kas pasirodo dar ir Poezija (didžiąja raide). Eilėraščių prigimties ir poveikio kilmės
klausimus užduodame ne taip jau dažnai; gal dėl to,
kad jie peržengia tekstų interpretacijos ribas, o gal dėl
to, kad viskas elementariai paprasta. Todėl iš anksto
atsiprašau visų, kurių laiką gaišinu keldama seną kaip
pasaulis (bent jau seną kaip Aristotelis) dilemą. Bet jei
istorija gali būti laikoma cikliška kartote, gal naudinga
retsykiais pasikartoti, ką, kodėl ir kaip skaitome/suvokiame/patiriame...
Bandant išsiaiškinti, kas tekstą paverčia poezija, neverta kalbėti apie menkai išprususią publiką, kuri kartais prunkščia: a) kažkokia nesąmonė; b) ar pats (pati)
supratai, ką norėjai pasakyti? c) jei nesirimuoja – kokia
čia poezija; d) aš ne koks poetas (poetė), kad suprasčiau;
e) o ką reiškia tas žodis? f) kita. Wisława Szymborska
nuostabiai viską aprašė eilėraštyje „Kai kas mėgsta
poeziją“:
1
Visi šiame tekste naudojami pavyzdžiai – ne kokia nuosekli literatūrologinė strategija; jie paimti iš mano skaitomų tekstų kaip iliustratyvūs,
o bet koks sutapimas su kuo nors – grynas atsitiktinumas.
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Kai kas –
vadinasi, ne visi.
Netgi visų ne dauguma, o mažuma.
Išskiriant mokyklas, kur privaloma,
ir pačius poetus,
tad iš viso apie du asmens iš tūkstančio.
Mėgsta –
bet taip pat mėgsta sriubą ir makaronus,
mėgsta komplimentus ir žydrą spalvą,
mėgsta seną šaliką,
mėgsta, kad nugalėtų jų nuomonė,
mėgsta glostyti šunį.
(„Kai kas mėgsta poeziją“, iš lenkų kalbos vertė
Algis Kalėda, in: Poezijos rinktinė, Vilnius: Baltos
lankos, 1998)
Labai jai antrinu ir tretinu, nepuoselėdama iliuzijos,
kad visi sriubos mėgėjai taps žodingojo katarsio gurmanais. Bet, mieli draugai, šiuo tekstu kreipiuosi būtent į
jus – jau susipažinusius su vienu kitu, o galbūt visa šūsnimi parimavimų beigi paritmavimų. Ar nepagaunate
savęs kokią akimirką žavingą besvarstančių: na jau ne,
čia tai tikrai ne eilės? Arba: oho, nesuprantu, kas šiame
tekste ypatinga, bet itin paveiku/gražu/stipru/poetiška/
meniška etc.
Pradėsiu nerimtai. Vienu geriausių nūdienos pavyzdžių ginče apie poeziją ir nepoeziją galime laikyti poetinį
jaunimo stabą Marių Povilą Eliją Martynenko1. Tyrėjų,
kritikų ir kitų literatūros senbuvių jis aktyviai aptariamas, bet kai kurių laikomas puikiu, „užčiuopiančiu“,
kartą reprezentuojančiu autoriumi, kai kurių – žodžio
nevaldančiu ir apskritai poezijos nerašančiu. Tačiau
žiūrėdami į praeitį, net ir toliau nei XX a. (kur visokie
avangardistai tiek pridirbo poezijos sampratos suvokimui... tai nebeatitaisoma), pamatytume, kad klausimas
apie ko nors priskyrimą poezijos kategorijai – ne šių laikų išradimas. Pavyzdžiui, maištingi, nuo klasikinių modelių pavargę romantikai rašė išlaisvėję, neklasiškai,
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nesekdami jokių žanriškumo ribojimų, tad literatūros
veikėjai neiškart juos priėmė, atmetinėjo. O ką ir kalbėti apie aštrius debatus kėlusią bjaurasties estetiką,
nusigėrusius, kitaip apsvaigusius XIX a. dekadentus,
puvimą, šlapimą ir kitus skysčius literatūroje. Tiesa,
skysčių ir bjaurasčių būdavo ir anksčiau, bet XIX a. parankus parodyti, kad ginčai dėl literatūrinės tradicijos
(ne)perėmimo yra tam tikra literatūros lauko konstanta. Anot Pierre’o Bourdieu, dažniausiai perskyra kyla
tarp kartų – senųjų ir jaunųjų. Aktualūs grožinių tekstų klasifikacijai ir Bourdieu išskiriami tame pačiame
XIX a. akivaizdžiau susiklostę plačios ir siauros skalės
meninės produkcijos laukai – populiarioji ir elitinė literatūra2. Vis dėlto šiomis dienomis, ypač susidūrus su
dar nenutolusiais tekstais, neįmanu visko suniveliuoti
tik į senas–jaunas ir popsas–nepopsas opozicijas, nes,
tarkime, yra visai nepopuliariosios poezijos3 pavyzdžių,
atrodančių kaip nepoezija (ir atvirkščiai), yra ir kardinalių nesutarimų toje pačioje kartoje.
Kad neskambėtų pernelyg abstrakčiai (o abstrakčiai
dažnai reiškia – tuščiai), pabandykime su pavyzdžiu.
Nenorėdama nieko įžeisti, pradėsiu nuo kelių anonimiškai pacituotų eilučių iš vieno studentų kūrybos
konkurso. „Balta akla meilė / Užplūsta raudoną širdį. /
O juodas klaikus skausmas / Neatsilieka nė per žingsnį“ – panašu į poetinio teksto strofą. Bet kodėl ji neveikia? Tema amžina – meilė ir skausmas. Yra ritmas,
taip pat asonansinis rimas lyginėse eilutėse (ir-in). Ar
neveikia dėl klišių, nuvalkiotų įvaizdžių? Originalumo
stokos? Tiesmukos literatūriškumo (prie jo dar grįšime)
traktuotės? O štai vieno poeto tekstas, identiškas teminiu lygmeniu, forma – paprastas verlibras, o ir leksika
panaši... bet veikia:
[...] miegok mieloji
mano vienintele
mano skaudžiausioji
juk aš koviausi dėl tavęs
kiekvieną dieną kiekvieną sekundę
o dienos trupino
visus mano ginklus
net kūnas
kuris sutrupės
ir mano žodžiai
kurių neištariau
žodžiai iš tuštumos
žodžiai kuriuos atims
ir tave atims
2
Žr. Pierre Bourdieu, „Kultūrinės produkcijos laukas“, iš anglų kalbos
vertė Loreta Jakonytė, in: XX amžiaus literatūros teorijos: Chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams, d. I, sudarė Aušra Jurgutienė, Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

žodžiai beviltiški
mano meile
net tu
esi ne mano
ir tavo siela
kuri glaudėsi prie manęs
šalia miegojo
kvėpavo
kurios nebeliks
kurios nebebus su manim
(Gintaras Bleizgys, „***“, in: Žiema, ruduo, vasara: Eilėraščiai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007)
O gal poeziją sukuria turinio ir formos harmonija?
Lyrika, pagal apibrėžtį mažiausiai naratyvi iš trijų literatūros rūšių, krūviu (kiekio ir kokybės santykiu!) likusias gali nesunkiai aplenkti. Juk tinkama (adekvati
turiniui) poetinio teksto forma ne tik sustiprina efektą, bet tiesiogiai ir aktyviai kuria reikšmes ir prasmę.
Formos ir turinio dermę gerai parodo vienas garsesnių
XX a. ispanų kalba parašytų eilėraščių – Dámaso Alonso „Nemiga“ („Insomnio“):
Madrido mieste yra daugiau nei milijonas lavonų (remiantis naujausia statistika).
Naktimis kartais gūžiuosi, slepiuosi nišoje, kurioje
pūvu jau 45 metus,
ir valandų valandas klausau dejuojant uraganą, kaukiant šunis, švelniai plūstant mėnulio šviesą.
Ir valandų valandas pats dejuoju kaip uraganas, kaukiu kaip suerzintas šuo, plūstu kaip pienas iš šilto didelės geltonos karvės tešmens.
Ir valandų valandas klausinėju Dievo, klausinėju, kodėl pamažėle pūva mano siela,
kodėl Madrido mieste pūva daugiau nei milijonas lavonų,
kodėl pasaulyje pamažėle pūva milijardai lavonų.
Pasakyki, kokį sodą nori patręšti mūsų puvėsiais?
Gal bijai, kad tau išdžius didieji dienos rožynai, liūd
nos mirtinosios tavųjų naktų lelijos?
(iš ispanų kalbos vertė Aistė Kučinskienė)
Pasirodęs 1944 m. metais (po Ispanijos pilietinio karo,
dar Antrojo pasaulinio karo metu), šis tekstas svarsto
eilinio žmogaus kančios vs. milijonų mirčių priešpriešą,
įtampą, karo pasekmes jį išgyvenusiųjų akimis, o pasirinkta forma imituoja žurnalistinį, publicistinį (ergo,
tiražuojamą, į mases orientuotą, pseudoneutralų) toną
3
Populiariosios literatūros apibrėžčių ir pamokymų ją atpažinti netrūksta: tai žanriniai kūriniai, sekantys aiškius naratyvinius ir ekspresinius reikalavimus. Vis dėlto dažniausiai šį terminą taikome prozai,
o ne poezijai.
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pramaišiui su individualiais, skausmingais, į nebūtį
nukreiptais egzistenciniais retoriniais klausimais. Ispaniškoje recepcijoje šis tekstas yra tapęs kone epochos
žyme, vienu esminių karo baisumus išreiškiančių simbolių. Tad stipri poezija randasi tuomet, kai išpildoma
turinio ir formos dermė? Galbūt. Bet kodėl kai kurie
eilėraščiai, kurių tema (turinys) – kokia pasenusi banalybė (pavyzdžiui, nelaiminga meilė), o forma niekuo
neįmantri, gali būti aukščiausio poetinio lygio poezija,
net Poezija? O kitas, žiūrėk, įstabus formalus žaidimas,
aprašoma kokia aktualija... ir šnipštas.
Federico García Lorca kažkada tarstelėjo, kad „poezija – tai kelių žodžių, kurių sąsajos net įsivaizduoti
negalėjai, jungtis, suformuojanti kažkokią paslaptį“.
Vadinasi, reikia žiūrėti į žodžių jungtis-žaismus. Kuo
išradingiau, įmantriau – tuo geriau! Bet ir be ypatingų
žaismų tekstai būna geri. Tarkime, puikus Daivos Čepauskaitės eilėraštis – nei tropų pertekliaus, nei nieko,
bet kažkas yra:

Tai kur paslaptis? Gal paslaptis ir yra paslaptyje?..
Poezija – tai mistinis pajutimas, magija, sąlytis su anapusybe ir... Gerai, tik neįsijausk! „[M]ylėk, Dieve, ir
mano burną / Kristaus kūno smirdančią urną – / ir ne
tik, ne tik – ir mane durną“ (Sigitas Parulskis, „Mylėk,
Dieve“, in: Mirusiųjų, Vilnius: Baltos lankos, 1994). Ar
padėjo toks Parulskis susisiekti su anapusybe? Vargu.
Bet eilėraštis čia? Taip, eilėraštis. Geras? Taip, geras.
Viena draugė (ir ji tokia tikrai ne viena) prasitarė,
kad, jos nuomone, visa verstinė poezija – kažkoks suro-

gatas. Dingsta skambesys, melodija, kartais ir ritmika.
Nejau paslaptis slypi ritme, muzikalume, rituališkame
a-a-aa-aa-a-a? Bet jei tik tame slypėtų poezija, devyniasdešimt penkis procentus eilėraščių išmestume iš
šios kategorijos.
Galų gale, o jei viskas tik susitarimas? Juk ir minėti
ginčai tarp kartų neretai susiję su konvencijomis, o ne
poetinio teksto prigimtimi. Žinome, kaip atrodo poezija,
esame prisirankioję pakankamai skirtingų empirinių
pavyzdžių, žinome, kuris iš mūsų yra poetas ar poetė, tada indukcijos principu apibendriname kategoriją – poezija – ir ją sau laimingi (kartais – nelaimingi)
vartojame. Kaip parodo Terry’is Eagletonas, literatūra
yra viskas, kas priimama kaip tokia rašytojo-skaitytojo
„sutartimi“4. Jonathanas Culleris poeziją įprasminančią
visumą (tiek rašymo, tiek skaitymo lygmeniu) vadina
„literatūrine kompetencija“. Norint, kad ji išsipildytų,
turi galioti šios taisyklės: svarstoma įdomi, svarbi žmogaus ar pasaulio būties ar veikimo problema ir tekste
ji koherentiška, t. y. nuosekliai ar iš dalies nuosekliai
plėtojama; adekvati teksto raiška (reikšmę įgalina forma, garsas); tekstas patenka į literatūrinę tradiciją;
tekstas fiktyvus, o ne, pavyzdžiui, dokumentinis5. Kitaip tariant, poezija įvyksta, kai įgalinamos skirtingos
plotmės, suveikia ne vienas jutimas, kažkas pažadinama, bet jos kūrėjas ir vartotojas turi disponuoti pakankamu žinojimu (būti ne tik seno šaliko ir šuns glostymo
mėgėjai).
Vadinasi, jei norime suprasti ir patirti poeziją, turime
pasirengti, išklausyti tūkstančių valandų kursus, būti
„pakoučintu“. Bet, atrodo, nebūtinai. Štai vienuose skaitymuose neįprastoje erdvėje (transporto priemonėje)
žmonės buvo priversti klausytis eilėraščių. Patiko-nepatiko, visko buvo, bet vienas žmogelis, klausęsis įtemptomis ausims, pasidalijo: nu, tas vyras (Gytis Norvilas)
tai taip žiauriai gerai pavarė, kad negaliu! O po to – lyg
tarp kitko – paatviravo, kad tai bene apskritai pirmasis
jo susidūrimas su poezija (neatmetant galimybės, kad
eilių išvengti jam pavyko gal net mokykloje). Tad net
pradėti svarstymus apie tai, kad gera ar paveiki poezija lygu originali, t. y. inovatyvi, atnaujinanti tradiciją ir
pan. (o šios apibrėžtys juk taikomos Norvilui), – bergždžia, nes kaip kas nors, kas nėra susidūręs su lyrika, atskirs, kas čia nauja, kas čia sena? Neatskirs, bet, matyt,
atpažins gerą tekstą pagal tai, kiek jis atlieps jo patirtis,
jausenas, emocinę būklę. Argumentas! Tačiau... „Nenoriu amžinai gyventi, / trokštu amžinai mylėt“, – tai
vienas tokio Mantvydo Leknicko tekstų (eilėraščių?!).
„Laikų“ feisbuke – keli tūkstančiai; vadinasi, atsirado
tokių, kurie su šia išmintimi empatizavosi. Ir nemažai.

4
Terry Eagleton, Įvadas į literatūros teoriją, iš anglų kalbos vertė Marijus Šidlauskas, Vilnius: Baltos lankos, 2000.
5
Jonathan Culler, „Literary Competence“, in: Reader-Response Cri-

ticism: From Formalism to Post-structuralism, edited by Jane P. Tompkins, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1980,
p. 101–117.

Noriu pasakyti – myliu,
bet gėda,
dar apsijuoksiu,
todėl sakau – nekenčiu.
Noriu pasakyti – nekenčiu,
bet neturiu priešų,
todėl sakau – į sveikatą.
Noriu pasakyti – labas,
bet galiu pasakyti per garsiai,
todėl apsimetu nepastebėjęs.
Noriu pasakyti – sudie,
bet bijau, kad sugrįšiu,
todėl nieko nesakau.
Noriu nieko nesakyti,
bet bus per tylu,
todėl sakau – lyja.
(„Noriu pasakyti“, in: Nereikia tikriausiai
būtina: Eilėraščiai, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2004)
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Ar tai gero teksto kriterijus? Vargu. Svarstytina – gal
svarbiausia kas empatizuojasi? Ne konkretus individas,
bet ar realizuojama „literatūrinė kompetencija“. Galbūt. Tačiau tai nepaaiškina minėtojo atvejo su Norvilu
ir neišsprendžia kolizijos, kylančios tarp kelių, turinčių
tą patį literatūrinį bagažą.
Suprantama, kad šis mano tekstas – neįtikėtinai pretenzingas, norima perprasti vieną sunkiausiai apčiuopiamų meno formų, kai lentynos lūžta nuo traktatų,
bandančių bent jau užkabinti kokį paaiškinimo ar suvokimo siūlą, o čia kažkas atsistoja ir sako: tuoj aš jums paaiškinsiu, kas ta poezija (o šią akimirką kokie tūkstantis
du šimtai trisdešimt keturi poetai ir poetės kamuojasi
prie savo tekstų, kuriuose protagonistė – pati Poezija).
Ispanų romantikas Gustavas Adolfas Bécqueris viską
išaiškino paprasčiau: „poezija – tai tu“. Nenuneigsi –
tiksliai apibūdinta. Bet kiekvienam „tu“ – juk kitas
„tu“, iš čia ir randasi skoniai. O mes juk ne apie skonį...
Truputį skaidrėja: tikriausiai poeziją sukuria viso to,
kas išvardyta, ar bent jau kelių svarbių komponentų
junginys? Geras turinys, gera forma, grakštus ritmas,
metras, prozodija, žodžių žaismai, pakankamas tropų
kiekis, kalbos poetizavimas, originalumas, netikėtumas, adekvatumas kontekstui (kartai, pomėgiams... –
empatizavimosi galimybė) = geras eilėraštis. Bet juk
matėme, kad ne visada, todėl kažkas lieka neaišku.
Tad dabar tęsiu rimčiau. Į baisų klausimą, kas paverčia žodinę žinutę meno kūriniu, jau seniausiai atsakinėjo ne vienas, susidūręs su teksto (ne)malonumais.
Formalistai su Romanu Jakobsonu priešakyje daug ką
grindė literatūriškumo sąvoka: dominuojanti estetinė
(poetinė) kalbos funkcija lemia tai, kad vienas ar kitas
tekstas yra arba nėra literatūros kūrinys. Be to, kitos
kalbos funkcijos (komunikacinė, informavimo ir pan.)
nustelbtos, todėl meno atveju turėtume rasti pranešimą dėl pranešimo. Estetinė funkcija ir jos stiprumas
tiesiogiai koreliuoja su sukeistinimu, t. y. žodžiai ištraukiami iš jų įprasto konteksto, pakeičiama matymo
ir suvokimo perspektyva. Tikėtina, kad dėl literatūriškumo ir sukeistinimo stokos kai kuriuos tekstus mes
nurašome į nepoezijos, popliteratūros ar grafomanijos
skiltį: juose galime aptikti kažką panašaus į literatūriškumą, bet neretai žodžiai, žodžių junginiai ir pats
tekstas tiek menkai apdoroti ir skurdžiai pakeista kasdienė perspektyva, kad liežuvis nesiverčia įvardyti to
kaip literatūros.
Vis dėlto net literatūriškumas – ne tik vidinė teksto ypatybė (ką įrodinėjo formalistai), bet ir kontekstualizuotas, priklausomas nuo vyraujančių tendencijų. Tą gražiai apibrėžia Antony Easthope‘as: kintantys
diskurso reikalavimai suponuoja kintančias pavienes

manifestacijas, taigi poezijos diskursas tik reliatyviai
autonomiškas6. Iš literatūros istorijos žinome, kad nemažai kas nesilaiko nusistovėjusių konvencijų, bet kaip
poezija pripažįstama, nes praplečia diskurso reikšmių
lauką. Pavyzdžiui, Gertrude Stein: „If I told him would
he like it. Would he like it if I told him. Would he like
it would Napoleon would Napoleon would would he
like it“ („If I Told Him. A Completed Portrait of Picasso“), arba Edith Sitwell su savo abstrakčiąja, t. y. vien
tik skambesiu grįsta poezija: „The red retriever-haired
satyr / Can whine and tease her and flatter, / But Lily
O’Grady, / Silly and shady, / In the deep shade is a lazy
lady [...]“ ir taip toliau... Tai galbūt tas, ką vadinu nepoezija, įneša kažką naujo, praplečia literatūros ribas ir
dar nėra priimta? Kad nelabai. Neretai tai ne tie tekstai, kuriuose tiesiog nesilaikoma žanro taisyklių, bet
tie, kurie visai neturi jokių saitų su tradicija, tradicija
laikant kolektyvinį kultūrinį bagažą. Valdančių kažkokį kiekį to bagažo („literatūrinė kompetencija“) kaip
poezija neretai neįtikina literatūriškumą imituojančios
pseudopoetinės, kartais mėgėjiškos ištartys.
Bandant pagrįsti mintijimus, kodėl klišiškas, šabloniškas ar kažkuo kitu šleivas tvarinys dažniausiai bus
nurašomas į popliteratūros ar grafomanijos sritis, šiek
tiek padeda Wolfgangas Iseris7. Jo triadoje realumas–
fiktyvumas–įsivaizdavimas, paaiškinančioje visų meno
kūrinių būtį (kiekvienas grožinis tekstas funkcionuoja tik jų sąveikoje), slypi dalinis atsakymas į atmetimo reakciją susidūrus su „širdutėmis“, „meilytėmis“
ir „seilytėmis“: fiktyvumas, pamatinė literatūros kūrinio savybė, įgalina kalbą pranokstantį įsivaizdavimą,
nors tekste išlieka realybės regimybė, t. y. skaitydami
mes „įjungiame“ įsivaizdavimą, bet tekstas turi realumo pagrindą, kitaip tai būtų paskirų, nesusijusių žodžių ar garsų audinys (ir to pasitaiko, bet kraštutiniais
atvejais). Jei fiktyvumas nieko naujo neįgalina ir „neįjungia“, o atotrūkis tarp realumo ir įsivaizdavimo per
menkas (tai viena grafomanijos sąlygų) – niekas ir nepaveikia, tik papiktina. Čia prisimintina ir Umberto
Eco skirtis tarp atviro ir uždaro kūrinio: atviras tekstas
įgalins kur kas platesnį gilesnių, turiningesnių interpretacijų spektrą, o štai uždaras apribos skaitytoją intencionaliai numatytąja reikšme. Manyčiau, jei tekstas
tiek uždaras, kad tėškia „tiesas apie gyvenimą“ kaip į
kaktą, – tai tebūnie jis estrados daina. Iseris nuostabiai
apibrėžia literatūrinio teksto paradoksą: tai, kas fiktyvu, bet sugeba peržengti realumo ribas per suaktyvintą
įsivaizdavimą, dažnai atrodo kur kas realiau ir paveikiau, sukuria tokį „realybės efektą“, kokio niekad nepatirtum tiesiogiai sąveikaudamas su pasauliu. Meno
skvarba! Pagalvokite, ar realiau patirta būtų situacija,

6
Antony Easthope, Poetry as Discourse, Routledge: London and
New York, 1983.

7
Wolfgang Iser, Fiktyvumas ir įsivaizdavimas, iš vokiečių kalbos vertė Laimantas Jonušys, Vilnius: Aidai, 2002.
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kai atsikeli ryte, atveri langą, ten saulė, tada vaikštai
visą dieną, o paskui verki, ar štai tokia gerai įtekstinta
būtis (buitis):
Rytais aš praskiriu du šiltus langinių delnus
ir mane perlieja saulė. Rytais aš esu permatoma.
Bet paskui vaikštau siaurais takais ir niekam
nerandu didelių vardų. Mano dainos būna
nuolankios, o vakarais aš verkiu ant mažų
medinių laiptų. Tokia aš, kai viena.
(Birutė Pūkelevičiūtė, „***“, in: Metūgės, Toronto: Baltija, 1952)
Na, tarkime, kad neblogai – kažkiek pasiaiškinome,
kaip atmesti grafomaniją ir „išgryninti“ negrafomaniškus grynuolius ir tai, kodėl kai kurie tekstai skirtingai
veikia skirtingas publikas. Nors liko neatsakyta: tai
poezija, po galais, Martynenko tekstai, ar ne? Klausimas, kaip ir kai kurie kūriniai, atviras; ar jo kūriniai
atviri – klausimas.
Motin, šitas pasaulis keistas. Aš buvau įkalintas savo
paties norų ir troškimų kalėjime. Išeidamas iš ligoninės, su tavo krauju, džiūstančiu ant savo rankų, aš
supratau, kad esu išlaisvintas. Dabar aš darysiu tai,
ką reikia padaryti, o ne tai, ko aš noriu.
(Marius Povilas Elijas Martynenko, „Virkštelė“,
in: Be penkių pasaulio pradžia: tekstai malonumui sužadinti, Vilnius: Tyto alba, 2018)
Žinoma, tai tik trumpa, iš konteksto ištraukta citata,
žinoma, iš dalies spręsti apie visumą negalima, bet tebūnie ji iliustratyvi8. Pritaikius Cullerio „literatūrinės
kompetencijos“ schemą, galime užklausti: kiek kriterijų šie tekstai atitinka, o kiek nelabai? Bet nenukąskite man galvos, gerbiamieji. Sakydama, kad galbūt
tokie tekstai nėra poezija, nenoriu pasakyti, kad jie
neturi jėgos būti paveikūs. Gali. Ir veikia. Juk ir dainos
būna paveikios, ir radijo žinutės, ir pranešimai spaudai. Ipse dixit.
Mat literatūriškumas, suvokiamas kaip vidinė (ir truputį išorinė) tekstų ypatybė, bent iš dalies argumentuoja priskyrimą poezijos kategorijai, bet ne tekstų poveikį. Kodėl kai kurie poetiniai tekstai paveikūs net
nesuprasti, o kai kurie – visiškai suprantami, bet nepaveikūs? Arba kitaip: kodėl kai kas yra poezija, o kai
kas – Poezija? Tam aptarti labai tinka mįslingas minėto XX a. pirmos pusės ispanų poeto Lorcos fenomenas.
8
Savotiškas indikatorius yra ir tai, kad knygyne pasiteiravusi knygos
Be penkių pasaulio pradžia sužinojau, kad jos reikia ieškoti ne prie poezijos, o prie prozos (taip sudėliota), nors tekstai paties autoriaus ir jį
recenzuojančių žanriškai įvardijami kaip poezija. Beje, čia galima būtų
leistis ir į ilgus išvedžiojimus apie slam poezijos prigimtį – to nedarysiu.
Nors jei slamą sietume su žodinės poezijos tradicija (o tą daro ne vienas
tyrėjas), tai šiuose tekstuose, kai jie ne atlikti, o užrašyti, nėra tokios sin-
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Jo eilėraščiai – painūs, klampūs, siurrealistiški, dažnai
pasitelkiami paradoksalūs, alogiški vaizdiniai (pavyzdžiui, „Kas nukirto mėnulio / kamieną?“), tekstuose
knibždėte knibžda ne tik subtilių, drąsių metaforų, palyginimų (pavyzdžiui, „Veidrodis – šaltinio / mumija,
užsidaro / lyg šviesos kiautas / nakčiai“9), bet ir tokių
simbolių, kurių prasmę įmanu (jei įmanu) suvokti tik
pastudijavus visą poeto pasaulėvaizdį, kūrybos dinamiką ir pan. (ta proga yra sudarytas ne vienas Lorcos
poezijos simbolių žodynas). Tačiau šie tekstai daugeliui
patinka, labai patinka, sujaudina, paliečia, nors neretas liudija, kad mažai ką supranta, nieko nesupranta,
sunkiai supranta ir pan.
Man atrodo veiksminga laikytis struktūralistinės
prielaidos, kad literatūros tekstas turi tai, ką vadintume bendrąja struktūra, „karkasu“ suvokiančiajam, ir
nebūčiau agresyviai liberali kaip koks Stanley Fishas,
kuris teksto, esą patiriamo visų skirtingai ir leidžiančio
begalines interpretacines variacijas, atsiradimo ieškojęs
tik skaitytojo sąmonėje. Vis dėlto prielaida apie iš dalies
objektyvią reikšmę ar bent baigtinį reikšmių kiekį nenušviečia, kas įvyksta teksto vartojimo akto metu skaitytojo/klausytojo galvoje ir kodėl, neretai net neišsiaiškinus jokios giliosios struktūros, esame meno paveikti
arba nepaveikti. Toks patyrimas kur kas akivaizdesnis
garsinio ir vizualiojo meno atvejais, bet, regis, galioja ir poezijai. Taigi atsitraukiant nuo teksto duoties,
klausimas toks: kaip poetiškumas reiškiasi mentalinėje
plotmėje? Bent iš dalies šį klausimą apmąstyti padeda
literatūrinė pragmatika, ypač Adrianas Pilkingtonas,
kuriuo čia daugiausia remiamasi10, ir Karlas Gustavas
Jungas bei postjungistinė archetipinė kritika.
Anot literatūros pragmatikų, ištarties (šnekos akto,
o toks yra ir poetinis tekstas) interpretacija – psichologinis reiškinys. Tam, kad jis realizuotųsi, pirmiausia
fonemos, grafemos ir jų junginiai galvoje dekoduojami į
semantines (reikšmės) kategorijas, bet tą atlikus lieka
daug tuščių, neaiškių erdvių. Tuomet vyksta antrasis
supratimo etapas – „duobių“ užpildymas kontekstinėmis ir subjektyviomis reikšmėmis, ilokucinės galios (ką
norima perduoti ištartimi) perpratimas. Pragmatikams
rūpi ši antroji fazė. Eilėraštis išsiskiria iš kitų šnekos
aktų, nes jame pirmoji, semantinė, fazė sukomplikuojama norint sukurti daugiau neužpildytų vietų – kad
vartotojas būtų priverstas (sąmoningai ar nesąmoningai) pajungti kuo platesnį kontekstinės informacijos,
įgalinamos per atmintį, spektrą (čia prisiminkime tuos
tekstus, kuriuos galbūt vadintume nepoezija – ten nėra
taksės ir ritmo, kurių tarsi prašytųsi trubadūriškas požanris.
9
Cituojama iš: Federico García Lorca, Liūdniausias džiaugsmas: Eilė
raščiai, iš ispanų kalbos vertė Juozas Mečkauskas-Meškela, Vilnius:
Vyturys, 1998.
10
Adrian Pilkington, Poetic Effects: A Relevance Theory Perspective,
Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., 2000.
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ką daug pildyti...). Remiantis šiuo požiūriu, literatūros
kūrinių patyrimas yra priklausomas nuo potencialios
prieigos prie atminties saugyklų. Pilkingtonas teigia,
kad tekstuose glūdi reikšmės ir prasmės, kurias, pasitelkdamas ar pasitelkdama kalbą, rašytojas ar rašytoja
perduoda per „kultūrines prielaidas“. Tos „kultūrinės
prielaidos“ – tai ne tik tradicijos išmanymas, žanrinė
sutartis ar pan., o veikiau būtent atmintyje glūdinti per
jutiminius aparatus sukirbinama informacija. Joks meninis išgyvenimas nepasiekiamas be kvalijos (qualia) –
dar ikiverbalinės stadijos pojūčių (kartumo, spalvos,
skausmo ir pan.) individualaus patyrimo. Plataus „kultūrinių prielaidų“ spektro įgalinimas padeda sustiprinti perduodamos patirties pojūtį, t. y. sukuria kvalijos
efektą, kitaip sakant, poezija, genetiškai dažnai susijusi su kuriančiosios sąmonės kvalijomis, taip pat perteikia kvalijas skaitantiesiems, t. y. patiriantiems meną
(ar neprimena Iserio „realybės efekto“?). Kontekstinių
reikšmių atkodavimas ir kvalijos patyrimas poetiniame
tekste sietini su dviem atminties tipais: valinga ir nevalinga atmintimi; vadinasi, patiriant poeziją, esti ir (pusiau) sąmoningo reikšmių dekodavimo, ir visai nesąmoningo teksto ir priešsąmonės ar pasąmonės susijungimo.
Vaisingas poetinis poveikis, anot Pilkingtono, kuriamas tada, kai vaizdinija yra originali, bet efektyvi, t. y. tokia, kuri atpažįstama atminties ir patirties
struktūrose, bet praturtina, perprasmina, nustebina,
gali ją užpildyti turiniais, sukelti ar prikelti prasmingą
atpažinimą, bet kartu ir pažinimą. Nevaisingi tropai,
priešingai, yra arba nieko nesuaktyvinančios klišės,
pernelyg tiesmuki ir naujai neturiningi įvaizdžiai (pavyzdžiui, „gęstantis vakaras“, „širdis krauju pasruvo“
ir pan.), arba neįmanomi, pretenzingi, jokių mentalinių jungčių neprišaukiantys kratiniai (kad ir koks
„stalo begemotas“ ar „suskaudo smilkinius kaip blyno
koją“, – pavyzdžiai mano). Aktualu, kad šioje koncepcijoje atpažinimas įvyksta ne tik turinio lygmeniu, bet ir
formos – garso, ritmo, sąskambių dėka. Forma veikia
supratimą/pajutimą, t. y. retoriniai įrankiai pažadina
aktyvesnį „kultūrinių prielaidų“ ir tekstu perduodamų
kvalijų interpretavimą. Tad kognityviniu požiūriu, poezijos poveikis yra suponuotas itin specifinių mentalinių
procedūrų: tekstas aktyvuoja platų galimybių spektrą
pritaikyti kontekstines prielaidas ir taip pasiekti suvokimą ar potyrį, o literatūrinė komunikacija per kalbą
(ir jos melodiją, ritmą) išplečia, pagilina, suproblemina
potencialių patirčių visumą arba suteikia turimiems
šablonams naujų interpretacijų.

Na, ir čia lyg būtų viskas aišku, bet... trūksta vieno
aspekto: kodėl kai kurie poetiniai tekstai paveikūs ir
tiems, kurių atminties saugyklose jau ima trūkti vietos,
ir tiems, kurių atmintis – tyrlaukiai, o ir „literatūrinė
kompetencija“ labai skirtinga? Atsigręžkime į Jungą,
anot kurio, suvokiamieji (ir juntamieji) vienetai yra
veikiami ne tik individualių patirčių priešistorės, bet ir
kolektyvinės pasąmonės. Vadinasi, aptartoji atmintis
(tiek istorinė, tiek patirties) dažnai bus ne individuali,
o kolektyvinė. Gražina Gudaitė aprašo, kaip kultūrinės
traumos perduodamos iš kartos į kartą be jokių sąmoningų pastangų11. Turbūt bene identiškai perduodami
ir perimami yra ne tik trauminiai, bet ir kiti kultūriniai
aspektai, vėliau ištransliuojami stipriais meno kūriniais. Nors pats Jungas nėra daug rašęs apie meną, esama tekstų, kuriuose nubrėžti pagrindai archetipiniam
teksto poveikiui suvokti. Pavyzdžiui, „Apie analitinės
psichologijos ir poetinės kūrybos santykį“ kalbama apie
tokią kūrybą, kuri paveikia, nors paveiktasis nebūtinai galės tiksliai įvardyti to priežastis, mat šių tekstų
„ištakos glūdi ne individualioje autoriaus pasąmonėje,
o toje neįsisąmonintos mitologijos sferoje, kurios vaizdiniai yra bendri visai žmonijai“, t. y. kolektyvinėje pasąmonėje, kuri „paprastai negali būti įsisąmoninama,
ir jokia analitinė technika nepadės jos prisiminti, nes
ji nėra išstumta ir nėra pamiršta“12. Kitaip tariant, išnarpliojus teksto įvaizdžius ir jų koduojamas reikšmes,
galime bent iš dalies suprasti, kodėl viena ar kita tekstinė patirtis yra stipri, o kita – nulinė, bet eilėraštį išgyventi įmanu nebūtinai tą išanalizavus. Pasąmonėje
glūdi įgimta modelių, turinčių mitologinį matmenį, –
archetipų – galimybė, aktualizuojama (arba ne) poetiniu tekstu.
Archetipinės kritikos „tėvas“ Northrope’as Frye’us
daug rašo apie tai, kad suvokiant literatūros tekstus
skaitytojo nesąmoningai atpažįstamos archetipinės
struktūros ar įvaizdžiai, nusidriekę kultūros istorijoje
nuo seniausių laikų13. Būtent per archetipinius įvaizdžius paaiškintina ir meno kūrinio poveikio paslaptis:
tai plastinis archetipo įforminimas, pirmykščio vaizdinio išvertimas į tekstą, „kurį perskaitęs kiekvienas
mūsų gali, taip sakant, vėl atrasti kelią giliausių gyvenimo šaltinių link“14. Nidhi Tiwari, tyrinėdama Thomaso Stearnso Elioto poezijos paslaptį ir paveikumą,
įrodo, kad archetipų geba išpildyti „žmonijos pilnatvės
troškimą“ padeda geriau perprasti ir patirti Elioto kūrybą15. Kodėl kai kurie tekstuose įgilinti archetipai mus
sukrečia? Jie prikelia tai, ką vadintume mitiniu lygme-

11
Žr. straipsnių rinktinę Confronting Cultural Trauma: Jungian Approaches to Understanding and Healing, edited by Gražina Gudaitė and
Murray Stein, New Orleans: Spring Journal Books, 2014.
12
Carl Gustav Jung, „Apie analitinės psichologijos ir poetinės kūrybos santykį“, vertė Oresta Rėgalaitė, in: Psichoanalizė ir filosofija, sudarė Antanas Andrijauskas ir Antanas Rybelis, Vilnius: Pradai, 1999,

p. 62–63.
13
Žr. Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton,
New Jersey: Princeton University Press, 1957.
14
Carl Gustav Jung, op. cit., p. 65.
15
Nidhi Tiwari, Imagery and Symbolism in T. S. Eliot’s Poetry, New
Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 2001.
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niu, gelmine kultūrinės bendrijos vaizdinija, per kurią
perduodamos svarbios žinios ar potyriai, leidžiantys sugrįžti prie rituališkumo ir taip pajusti estetinį pasitenkinimą. Gal iš čia ir posakis „gilus tekstas“?
Kalbėdama su viena bičiule suklusau: teksto gilumą ji sieja su per kasdienes detales atsiveriančiu egzistenciniu lygmeniu. Matyt, tai ir yra poetinio teksto
paradoksalumas: per galbūt labai kasdienišką, labai
koncentruotą, suliteratūrintą, nors kartais itin konkrečią kalbą artėti prie universalios dimensijos, bendra
žmogiškos egzistencijos (o toks suartėjimas ir įvyksta,
bent iš dalies, per archetipų atpažinimą/pažinimą). Ne
kartą girdėta ištartis, kad literatūros kūriniai nepasako
nieko naujo, tik persvarsto tas pačias didžiąsias temas
kitomis formomis. Galėtume pridurti, kad archetipiniai
vaizdiniai atskleidžia paveldėtus, bendruosius struktūrinius modelius, bet jie užpildomi naujais turiniais16.
Esminga, kad archetipai veikia per jungtį tarp kolektyvinės (vadinkime ją kontekstine) ir individualiosios patirties; nors ir esama universalijų, svarbi jų koreliacija
su asmeninės (pa)sąmonės vaizdinija (šis aspektas leidžia grįžti prie skonio ir „literatūrinės kompetencijos“ –
kažką įmanu subendravardiklinti, bet – ginkdie – ne
viską). Kai kurie archetipinės interpretacijos kritikai
šiaušiasi, kad šis skaitymo būdas, deja, ribotas – pritaikomas ne visiems grožiniams tekstams. O gal – ne deja,
bet laimei? Gal būtent negalėjimas perskaityti archetipiškai, atkoduoti jokių bendresnių giliųjų struktūrų ir
reiškia, kad eilėraštis yra... nepoezija.
Sekant šiomis mintimis, teksto poveikio stipris gali
būti matuojamas ne amperais, ne voltais, bet archetipų
galingumu ir jų įtekstinimu surezonuojančia, suskambančia forma, o gera poezija nėra pati sau tikslas, pranešimas dėl pranešimo, tai – būdas kažką pasakyti (priminti?). Ir pabaigai – Lorcos teksto fragmentas:
Žalią, tave noriu žalią.
Žalias vėjas. Žalios šakos.
Marių vilnyse valtelė
ir žirgas ant kalno ganos.
Ji prie laiptelių sapnuoja,
liemuo šešėlį pagavęs,
žalias kūnas, plaukas žalias,
akių sidabras nušalęs.
Žalią, tave noriu žalią.
Čigonų mėnulis bąla:
16
Žr. Susan Rowland, C. G. Jung and Literary Theory. The Challenge
from Fiction, New York: St. Martin’s Press, 1999.
17
Atskira tema būtų tirti siurrealizmo – sapnais, laisvomis asociacijomis, automatiniu rašymu grįstos poetikos – santykį su archetipine
kritika: jų prielaidos apie kolektyvinę pasąmonę, vaizduotės galią ir kt.
neblogai sutampa. Kitaip sakant, tikėtina, kad būtent archetipinių įvaiz-

24

ją mato visi daiktai,
o ji matyti negali.
(„Lunatiko romansas“, iš ispanų kalbos vertė Aistė Kučinskienė)
Vertimas tikriausiai nėra pats geriausias būdas formos skvarbai aptarti. Bet, sakykime, šį kartą tiks kaip
iliustracija. Iš pažiūros siurrealistiškame, painių įvaizdžių kupiname tekste yra formos (prozodinio, skambesiu
grįsto) poveikio ir giliojo matmens, leidžiančio atpažinti
kultūrinę, istorinę tradiciją jos net sąmoningai nepažįstant. Išklausę Lorcos eilėraščio, žmonės gali nevalingai
prisiminti skausmą, mirtį, neišsipildžiusius troškimus,
nelaimingą meilę ir kt., o patyrimas paveikus ir dėl eilėraščio skambėjimo, ir dėl neklišiškų žodžių jungčių17.
Teksto poveikiui paaiškinti aktualus būtent tas nesąmoningas veikimas, kurį Jungas laiko talentingųjų, geruosius tekstus parašančiųjų bruožu, pavyzdžiui, taip rašo
apie Jamesą Joyce’ą: „Menininkas atskleidžia savo epochos dvasios paslaptis nevalingai, kaip tikras pranašas,
kartais jis kalba nesąmoningai, tarsi nakviša. Jis mano,
kad kalba pats, nors jo lūpomis kalba pati epochos dvasia, ir kai jis sako ‚yra‘, vadinasi, taip ir bus“, todėl, pavyzdžiui, Ulisui „leista išlaisvinti dvasią, jo skleidžiamas
šaltis kiaurai persmelkia ir sentimentalumą, ir normalius jausmus“18. Esu pastebėjusi, kad yra žmonių, kurie
poezijos neskaito ne dėl to, kad yra kokie nors „neišprusėliai“, bet supranta ar nujaučia, kad ji, lygiai kaip
muzika, turi potencijos sukirbinti, „išlaisvinti dvasią“,
įprasminti ar perprasminti, ir visai nenori nieko kirbinti. Nors gerų eilių žmonės ilgisi: vienas tyrimas parodė,
kad JAV per pastaruosius penkerius metus poeziją skaitančių jaunuolių kiekis padvigubėjo. Tad iš ilgesio visa
tai! Kokio ilgesio? Egzistencinio turinio, ritualo, turiningų patirčių, estetinio išgyvenimo ir taip toliau.
Pabaigos moralas? Prokrastinacija – būdas perreflektuoti turimas ir neturimas patirtis. Ar ja užsiimdama
(kaip ir, tikėtina, dalis tekstą perskaičiusiųjų...) praturtinau savo žinias apie tai, kodėl kai kurie tekstai yra poezija, kai kurie – nepoezija, o dar koks vienas kitas – Poezija?
Vargu, bet dėl to toliau vargstu ir vargsiu, nes, perfrazuojant vieną plačiai ar ne tiek plačiai žinomą klasiką, man
ne vis tiek pat! (O makaronų virimo laikas priklauso
nuo jų rūšies, puodo dydžio, maišymo intensyvumo ir,
oi, dar visokių kitų faktorių, kuriuos pamiršau galvodama apie poeziją, o spagečiai galiausiai vis tiek prisvilo.)!
džių paieškos gali padėti perprasti painius, siurrealistiškus ar juos primenančius tekstus, kurie veikia, bet nesuprantame to priežasties.
18
Carl Gustav Jung, „‘Ulisas‘. Monologas“, vertė Oresta Rėgalaitė, in:
Psichoanalizė ir filosofija, sudarė Antanas Andrijauskas ir Antanas Rybelis, Vilnius: Pradai, 1999, p. 83.
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Priešas, svetimkūnis, kenkėjas
Lenko vaizdinys tarpukario lietuvių literatūroje

Viktorija Šeina

Lenkiškumas tarpukario Lietuvos Respublikoje buvo
jautri, nuolat (re)aktualizuojama tema, kurios problemiškumą atspindi literatūrinis lenko paveikslas – sudėtingas vaizdinių kompleksas, nulemtas specifinių
istorinių, socialinių ir politinių aplinkybių, taip pat folk
lorinės tradicijos ir joje įspaudą palikusios baudžiavos
istorinės atminties, romantinės (ir mėgėjiškos) XIX a.
istoriografijos ir valstietiškąsias šaknis akcentuojančios
tarpukario lietuvių tautinės savimonės.
Algis Kalėda ir Paulius Subačius yra atkreipę dėmesį, kad literatūrinis lenko vaizdavimas Lietuvoje lūžį
patyrė XIX a. pirmoje pusėje1. Iki tol bajoriškos kilmės
lietuvių autorių tekstuose lenkai dažniausiai buvo traktuojami kaip broliai, to paties istorinio likimo bendrai.
Literatūrinis įvaizdis ėmė šlyti išplitus Simono Daukanto idėjoms apie negatyvų lenkų vaidmenį Lietuvos valstybės istorijoje. XIX a. pabaigoje antilenkiškas
nuostatas pakurstė negatyvus didžiumos lenkakalbės
Lietuvos bajorijos požiūris į demokratinį lietuvių tautinio atgimimo sąjūdį.

ISTORINIS IR VIDINIS PRIEŠAS
XX a. pradžioje lietuvių grožinė literatūra turėjo didelę įtaką formuojant tautinius įvaizdžius, mat Lietuvoje
palyginti vėlai susikūrė profesionalioji istoriografija ir
jos plėtotei skirtos institucijos. Tai sukūrė prielaidas
„savo kultūrinę vaizduotę ilgam įkalinti literatūrinių
Viktorija Šeina (g. 1978) – hum. m. dr., literatūrologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros
skyriaus vadovė, mokslo darbuotoja. Tyrinėja XX a. trečio ket
virto dešimtmečio literatūros ir kultūros procesus, literatūrinę
kanonizaciją, nacionalinės literatūros kanono istoriją tautokūros aspektu. Yra išleidusi monografiją Laikinoji sostinė lietuvių
literatūroje (Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2014). Straipsnio lietuviška versija parengta pagal: „The Literary Image of the Pole in the Republic of Lithuania (1918–1940),
in: Laura Laurušaitė (ed.), Imagology Profiles: The Dynamics of
National Imagery in Literature, Cambridge Scholars Publishing,
2018, p. 199–213.
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[...] praeities įvaizdžių lauke“2. Nors 1922 m. įkūrus
Lietuvos universitetą Kaune ėmė augti profesionalių
istorikų gretos, tačiau tarpukario lietuvių visuomenės
istorinę sąmonę daugiausia tebeformavo literatūros,
dailės ir teatro sukurti mitologizuoti Lietuvos praeities
vaizdiniai. Daukanto, bet dar labiau jo idėjas perėmusių
ir išpopuliarinusių literatų dėka lietuvių tautos ir valstybės „aukso amžiumi“ tarpukariu laikyta LDK epocha
iki unijos su Lenkija, vėlesnis laikotarpis vienareikšmiškai traktuotas kaip nuosmukis, Maironio žodžiais
tariant, „penketas amžių – naktis be aušros“. Būtent
ikiunijinei LDK epochai pašlovinti yra skirta dauguma
tarpukario istorinių dramų. Nors Lietuvos Respublika
buvo katalikiškas kraštas, o kunigai anuomet vaidino
svarbų vaidmenį šalies politiniame, visuomeniniame ir
kultūriniame gyvenime, tai nė kiek netrukdė istoriniame naratyve, literatūroje ir teatro scenoje heroizuoti
ikikrikščioniškosios Lietuvos laikų. Romantinės istoriografijos stipriai paveikta tarpukario dramaturgija
vaizdavo „dorus laukinius“ – lietuvius pagonis – priešpriešoje su krikščionybę kaip politinės manipuliacijos
priemonę naudojančiais lenkų diplomatais (ryškiausias
pavyzdys – Vinco Krėvės drama Skirgaila (rus. 1922,
liet. 1925)).
Antilenkiška lietuvių istorinė vaizduotė peno sėmėsi
ne tik iš romantinės istoriografijos, bet ir iš trauminės
Vilniaus netekties situacijos, kurią lietuviai vienareikšmiškai traktavo kaip tarptautinius susitarimus pažeidžiančios Lenkijos užsienio politikos padarinį. Šią temą
gausiai eskaluojanti tarpukario Lietuvos propaganda
stipriai prisidėjo prie itin radikalaus lenko įvaizdžio
demonizavimo. Klasta ir išdavyste kaltinta ne tik Lenkija, bet ir unijinius sentimentus demonstravę vietiniai lenkai. Priešiškumą jiems dar labiau paskatino
didžiulį rezonansą Lietuvos vidaus gyvenime sukėlusi
žinia apie 1919 m. Lietuvos žvalgybos susektą Lenkų
1
Algis Kalėda, „Literatura litewska wobec polskości“, in: Konteksty, 1993, Nr. 3–4, p. 20–22; Paulius Subačius, „Tautinių įvaizdžių metamorfozės: lenkas nuo ‚brolio‘ iki ‚velnio“, in: Kultūros barai, 1998,
Nr. 7, p. 49–53.
2
Aurelijus Gieda, Manifestuojanti Klėja: Istorikai ir istorika Lietuvoje
1883–1940 metais, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017, p. 127.
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karinės organizacijos (lenk. Polska Organizacja Wojskowa) rengtą valstybės perversmą. Vykdydami Varšuvos
sumanytą planą, į minėtą slaptą organizaciją susibūrę
vietos lenkakalbiai siekė sukelti sumaištį Lietuvoje,
paralyžiuoti vyriausybės veiksmus ir sudaryti naują
ministrų kabinetą, kuris paskelbtų Lietuvos sąjungos
su Lenkija atkūrimą.
Minėti įvykiai lėmė, kad lietuvių visuomenė Lenkiją
ėmė traktuoti kaip klastingą, mažojo kaimyno teritorijos besigviešiančią valstybę, o vietinius lenkus – kaip
tėvynės išdavikus. Tokia savo gyvenamojo meto įvykių traktuotė pagimdė viešajame tarpukario Lietuvos
diskurse įsigalėjusį „klastingojo lenko“ įvaizdį3. Vienas
charakteringų pavyzdžių, kaip šis įvaizdis buvo įtvirtinamas kolektyvinėje lietuvių sąmonėje, yra vadinamojo
Juodojo paminklo atvejis. Minint Vilniaus praradimo
dešimtąsias metines, 1930 m. spalio 9 d., pagrindinėje
oficialių valstybinių iškilmių vietoje, Karo muziejaus
sodelyje Kaune, buvo atidengtas gedulingas juodo granito obeliskas, ant kurio aukso raidėmis iškaltas tekstas: „Atmink, lietuvi, kad klastingas lenkas [čia ir toliau kursyvas mano, – V. Š.], pasirašęs Suvalkų sutartį
1920 m. spalio m. 7 d. jau po 2 dienų tą sutartį sulaužė
ir pagrobė tavo sostinę Vilnių“.
„Klastingojo lenko“ įvaizdis taikytas ne tik tuometiniams Lietuvos ir Lenkijos santykiams apibūdinti, bet
ir retrospektyviai formavo lietuvių visuomenės požiūrį
į Lenkijos vaidmenį Lietuvos istorijoje. Vilniaus praradimo šviesoje naujai aktualizuota ilgaamžė tarpusavio
santykių raida kaip „istorinė lenkų skriauda“ Lietuvos
valstybingumui. Tarpukariu įsigalėjusią klasta grįsto Lenkijos vaidmens Lietuvos istorijoje interpretaciją
vaizdžiai perteikia Juodojo paminklo atidengimo iškilmėse pasakyta įtakingos ano meto asmenybės, generolo
Vlado Nagevičiaus kalba:

anarchijos nuodais. Nuo šitų nuodų pagaliau žuvo
lenkų lietuvių nepriklausoma valstybė.4
Klasta ir veidmainyste grįsta Lenkijos politika vaizduojama ir istorinėse tarpukario dramose. Neatsitiktinai jose dominuoja kunigaikščio Vytauto laikų siužetai.
Šis valdovas tapo svarbiausia tarpukariu konstruoto
tautinio istorinio naratyvo figūra, mat jis ne tik laikytas geriausiu visų laikų Lietuvos politiku ir karo vadu,
bet ir principingiausiu LDK autonomijos nuo Lenkijos
karalystės gynėju. O tai tapo itin aktualu turint omenyje nuolat rusenusį konfliktą su Lenkija dėl Vilniaus
krašto5. Tarpukario lietuviškojo nacionalizmo mentalinės erdvės simboline kvintesencija, pasak Dangiro Mačiulio, laikomas 1932 m. Kaune pastatytas paminklas
Vytautui vaizduoja Vilniaus kryptimi atsisukusį kunigaikštį, kurį ant savo pečių laiko simbolinės įveiktų jo
priešų figūros: kryžiuotis, rusas, totorius ir lenkas. Jie
vaizduojami prislėgti ir sulinkę po Vytauto simbolinės
galios našta. Rankomis veidą užsidengusią skulptūrinę
lenko figūrą Bernardas Brazdžionis interpretavo taip:
„Lenkas gi, negalėdamas pakęsti Vytauto didybės, užsidengęs akis rankomis iš Vytauto pusės, kad jo nematytų, stovi su visišku, tačiau klastingu nusižeminimu“6.

Lietuvis mokėjo atremti kryžiuotį, atėjusį su kardu
rankoj. Bet lenkas, kai pamatė, kad kardu padaryti
nieko negalima, pasiėmė kryžių rankon, pasipuošė
skolintos civilizacijos plunksnomis ir tokiu būdu įsiveržė Lietuvon. Prisidengęs kryžiumi, evangelija ir
savo pseudocivilizacija, jis paskelbė žūtbūtinę kovą
lietuvybei. Pasidarbavę tokiu būdu apie tris amžius
lenkai pakirto lietuvybės šaknis ir jos vietoje išugdė
lenkystę. Jie užkrėtė drausmingus kadaise lietuvius
3
Krzysztof Buchowski, Litvomanai ir polonizuotojai: Mitai, abipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX
amžiaus pusėje, vertė Irena Aleksaitė, Vilnius: Baltos lankos, 2012,
p. 163–168.
4
„Klastingas lenkas savo sutartį sulaužė: Gen. Nagevičiaus kalba, atidarant ‚Juodąjį paminklą‘“, in: Karys, 1930, Nr. 42, p. 836.
5
Dangiras Mačiulis, „Vytauto Didžiojo metų (1930) kampanijos prasmė“, in: Lituanistica, 2001, Nr. 2, p. 54–75.
6
[Bernardas Brazdžionis] V. Nemunėlis, „Kariuomenės dovana Vytautui Didžiajam“, in: Lietuvos aidas, 1932-09-07, p. 3.
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Vytauto Didžiojo paminklas. Originalo autorius Vincas Grybas,
1930. 1990 m. paminklas atkurtas pagal architekto Jurgio Bučo
projektą. Daliaus Baranausko nuotrauka, 2018
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Tiek viešajame diskurse, tiek istorinėse tarpukario
dramose ryškus Lenkijos vykdomos valstybinės politikos ir lenko kaip tautinio tipažo tapatinimas: jie abu
esą klastingi, veidmainiški, be principų, be idealų. Vytauto laikus heroizuojančioje Balio Sruogos dramoje
Milžino paunksmė (1932) geografinė ir tautinė erdvė
koreliuoja su morale: esminė konflikto linija kerta dvi
valstybes – Lenkiją ir Lietuvą, kurios sujungtos politiškai, bet atsietos kaip moraliai priešingi pasauliai7.
Lietuva heroizuojama kaip stipri ir vieninga valstybė,
susitelkusi apie savo lyderį Vytautą. Jai priešpriešinama tarpusavyje besiriejančių, vienas kitą skundžiančių,
šnipinėjančių, tik turto, galios ir malonumų siekiančių
lenkų didikų valdoma Lenkija kaip sugedusių papročių
ir anarchijos erdvė8. Tokį Lenkijos ir lenko bajoro įvaizdį formavo viena svarbiausių lietuvių istorinio pasakojimo nuostatų, esą ATR žlugo dėl perdėm plačių bajorijos
laisvių, kuriomis jie naudojosi paisydami ne valstybės,
o asmeninių interesų. Priešprieša tarp atkakliai ir pasiaukojamai valstybę ginančių lietuvių bei asmeninės
naudos siekiančių, politines stovyklas kaitaliojančių
lenkų regima daugelyje tarpukario lietuvių istorinių
dramų. Kurdami savo nacionalinį įvaizdį, rašytojai akcentavo idealizmą, patriotizmą ir laisvės siekį, o lenkus
vaizdavo kaip savanaudžius ir nepatikimus, bet kurią
akimirką išduoti galinčius sąjungininkus.
„Klastingojo lenko“ tipažas pasirodo ne tik istorinėse
dramose. Antai tarpukario Lietuvos miesto visuomenės moralines problemas narpliojančiame Juozo Grušo romane Karjeristai (1935) kuriama priešprieša tarp
valstiečių kilmės lietuvių inteligento Domanto ir lenkakalbio bajorų kilmės valdininko Nikolskio. Nors abu
yra Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai, bet
skirtingai nei nuoširdžiai demokratinėmis vertybėmis
tikintis ir uoliai tautos labui besidarbuojantis Domantas, Nikolskis vaizduojamas tik apsimetąs Lietuvos pat
riotu, nes iš tikrųjų jis niekina prie valstietiškų šaknų
prisirišusius lietuvius, laiko juos primityvia ir nekultūringa tauta. Priešpriešinamos ne tik šių dviejų personažų pažiūros, bet ir vertybių sistema. Priešingai Domanto principingumui, Nikolskis vaizduojamas esąs
prisitaikėlis ir aferistas, besivadovaująs šūkiu „kas tau
pinigus moka, tu tam […] ir priklausai“. Be to, romano pabaigoje paaiškėja, kad Nikolskis nuslėpė buvęs
Lenkų karinės organizacijos rengto antivalstybinio sąmokslo dalyvis, o tapęs įtakingu valdininku visomis išgalėmis siekia tarpusavyje supjudyti Lietuvos politines
jėgas. Tokia lenkakalbio valdininko siužetinės linijos
plėtotė atskleidžia, koks gajus tarpukariu buvo tautinio

istorinio naratyvo suformuotas lenkų bajorų kaip anarchiją sėjančių, klastingų Lietuvos nepriklausomybės
priešų stereotipas, o kartu perteikia įtarų lietuvių požiūrį į „konvertitus“, ypač tuos kitataučius, kurie lietuviškąjį patriotizmą ėmė deklaruoti jau po nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvoje atsivėrus plačioms valdiškos
karjeros galimybėms.

7
Reda Pabarčienė, „Vertybių statusas moderniojoje tragedijoje: Balio Sruogos Milžino paunksmė, Kazio Binkio Generalinė repeticija“, in:
Lietuvių raštijos istorijos studijos, sud. Stasys Skrodenis, Vytautas Martinkus, Vilnius: VPU leidykla, 2005, p. 48–49.

Ibid., p. 48.
Gediminas Vaskela, Tautiniai aspektai Lietuvos ūkio politikoje
1919–1940 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014,
p. 190.
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SUPUVĘS DVARININKIJOS
SVETIMKŪNIS
Tarpukario lietuvių literatūroje nacionaliniai įvaizdžiai yra susidubliavę su socialiniais: žydai dažniausiai
vaizduoti kaip prekeiviai, lenkai – kaip bajorai dvarininkai, lietuviai – kaip valstiečiai arba iš valstiečių kilę
inteligentai. Išimtį sudaro istorinės dramos, kuriose
vaizduojama ikiunijinės LDK diduomenė. Lenko ir dvarininko tapatinimas iš dalies buvo nulemtas socialinės
tikrovės: 1919 m. lenkai sudarė 66,4 proc. stambiųjų
Lietuvos žemvaldžių9. Jį politiniais tikslais skatino ir
lietuvių propaganda, antilenkiškoms nuotaikoms kurti
pasitelkusi istorinę baudžiavos atmintį ir luominį valstietijos priešiškumą dvarininkams. Antai viename iš
antilenkiškų plakatų Lietuvos piliečiai raginami kilti į
kovą prieš Lenkijos agresiją šūkiu: „Lenkai eina į Lietuvą savo dvarų ginti ir mus pavergti!“
Valstiečių kilmės elito vadovaujama tarpukario lietuvių visuomenė savo šaknis siejo su gimtąją kalbą išsaugojusiu valstietijos luomu ir jo kultūrine tradicija, todėl
kolektyvinėje lietuvių atmintyje itin stipriai pasireiškė
keturis amžius trukusios baudžiavos trauminė patirtis.
Lenkakalbė bajorijos kultūra laikyta svetima, nepriklausančia lietuvių kultūrinei savasčiai. Kadangi lietuvių bajorijos perėjimas į lenkų lingvistinę-kultūrinę
erdvę vyko apytikriai kartu su baudžiavos įsigalėjimo
procesu, tarpukario lietuvių istorinėje vaizduotėje lenkakalbė vietos diduomenė demonizuota kaip išdavusi
tautą ir politine, ir socialine prasme: esą po unijos susibroliavę su Lenkijos diduomene ir lojalumą Lietuvai
išmainę į meilę Lenkijai, jie nusigręžė nuo savo „tik
rųjų brolių“, lietuviškai kalbančių valstiečių, paversdami juos savo vergais. Tarpukariu pasirodė nemažai
istorinių socialinių romanų ir dramų, vaizduojančių
baudžiavinio ir pobaudžiavinio kaimo situaciją, kurios
centre – socialinis lenko dvarininko ir lietuvių valstiečių
konfliktas. Nuorodų į baudžiavos laikų dvarininkų savivalę gausu net ir tuose kūriniuose, kuriuose vaizduojami jau tarpukario Lietuvos dvarininkai. Dvigubos –
lingvistinės-kultūrinės ir socialinės – ribos nuo lietuvių
8
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valstiečių atskirta lenkakalbė dvarininkija juose vaizduota kaip „kitas“.
Tiesa, nepriklausomybės laikų literatūroje būta retų
atvejų, kai dvarininkai vaizduoti be išankstinės negatyvios nuostatos, perteikiant bajoriškąją lietuviškos tapatybės sampratą ir tokiu būdu eliminuojant etninę perskyrą tarp lenkiškai kalbančių dvarininkų ir lietuvių
valstiečių. Vis dėlto priešingai autorinėms intencijoms
tarpukario skaitytojas bajoriškos kilmės literatūrinius
veikėjus vis tiek buvo linkęs traktuoti kaip „kitą“, priešpriešindamas „aš“ kategorijai priskiriamam valstietijos
luomui. Ryškiausias tokio literatūros teksto adresanto
ir adresato nesusikalbėjimo atvejis buvo bajorų kilmės
romanisto Fabijono Neveravičiaus sukurtos XVIII a.
Lietuvos dvarininkų šeimos sagos Blaškomos liepsnos
(1936) recepcija. Romaną recenzentai kritikavo už tai,
kad jo socialinė erdvė apsiriboja vien bajorijos luomu,
o liaudis pasakojime dalyvauja tik kaip nereikšmingi
masinių scenų statistai: „Romano medžiaga būtų įvairi
ir įdomi, bet lietuviui skaitytojui toks svetimas ir nemielas yra tasai sulenkėjusių bajorų, mūsų prosenelius
baudžiauninkus engusių, dykaduoniškas gyvenimas.
Jis [skaitytojas, – V. Š.] pasigenda valstiečių gyvenimo
vaizdų“10. Taigi interpretuodamas tekstą, kurio meniniame pasaulėvaizdyje visiškai eliminuotas luominis
antagonizmas, tarpukario skaitytojas pats jį kūrė, impulsyviai atmesdamas teksto siūlomą skaitymo būdą.
Daug palankiau tarpukario skaitytojai vertino Šatrijos Raganos apysakoje Sename dvare (1922) sukurtą
XIX–XX a. sandūros lenkakalbių Žemaitijos dvarininkų
šeimos paveikslą. Tačiau nors kritikams ir imponavo
tautinio atgimimo idėjoms prijaučiančios dvarininkės
Marijos tipažas, jie kritiškai vertino socialines įtampas
eliminuojantį luominės visuomenės sanklodos idealizavimą, kai dvarininkė vaizduojama esanti valstiečių
globėja ir geradarė, o kaimiečiai pagarbiai nusižeminę
prieš ponus11.
Ideologinė tarpukario Lietuvos terpė formavo stiprų
imperatyvą susidubliavusius etninius-socialinius lietuvio valstiečio ir lenko bajoro tipažus paversti moralinėmis kategorijomis. Nacionaliniai įvaizdžiai formuojami ne vieno, bet daugelio tekstų veikimo būdu, todėl
viename kūrinyje pakanka nedidelės užuominos į kitą,
gilią kultūrinę tradiciją turintį tekstą, kad skaitytojas
savo vaizduotėje susikurtų visuminį (kelių tekstų ir
intertekstų sąveikos nulemtą) vaizdinį12. Kuo labiau
paplitęs ir įsigalėjęs yra tam tikras stereotipas, tuo mažiau užuominų pakanka duoti konkrečiame tekste, kad
skaitytojas pats papildytų likusį nacionalinio tipažo

paveikslą. Lenkakalbių dvarininkų demonizavimas
Lietuvoje rėmėsi stipria folklorine tradicija. Negatyvų
pono vertinimą tautosakoje skatino baudžiavos laikų
socialinės skriaudos patirtis („Ponai sėdi pekloj, dar ir
katilėly, o vargdienėliai – dangaus vidurėly“, „Dvaras –
ne kaimynas, o ponas – ne brolis“) ir bajoriškos tradicijos kaip svetimos kultūros samprata, pavyzdžiui, pašiepiant valstiečio požiūriu paiku laikytą didžiavimąsi
savo kilme ar giminės herbu („Giriasi kaip bajoras su
popieriais“).

10
Cit. iš: Giedrius Viliūnas, Lietuvių istorinis romanas, Vilnius: Mokslas, 1992, p. 84.
11
Vincas Mykolaitis-Putinas, Naujoji lietuvių literatūra, t. 1, Kaunas:
Humanitarinių mokslų fakultetas, 1936, p. 373.
12
Manfred Beller, „Perception, Image, Imagology“, in: Imagology:

The Cultural Construction and Literary Representation of National
Characters, edited by Manfred Beller, Joep Leerssen, (Studia Imagologica 3), Amsterdam: Rodopi, 2007, p. 5.
13
Simonas Daukantas, Raštai, t. 1, Vilnius: Vaga, 1976, p. 639–
640.
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DVASINIS IŠSIGIMIMAS
Valstietiškam tarpukario mentalitetui būdingą kritišką dvarininko vertinimą dar labiau stiprino romantinės istoriografijos suformuota nuostata, esą lenkų
bajorijos papročius perėmusi lietuvių aukštuomenė patyrė moralinį nuosmukį. Anot Daukanto, po unijos su
Lenkija Lietuvos didikai nebeužsiėmė jokiais valstybės
reikalais, vien tik mėgavosi malonumais ir puikavosi aukšta kilme13. Degeneravusių vietos didikų mitas
buvo nepaprastai gajus ir įtakingas tarpukario Lietuvoje. Literatūroje jis pasireiškė alegoriniu pasakojimu
apie moralinę atrofiją (dvasinį išsigimimą, sielą ėdantį
vėžį ir pan.), kuriuo Lietuvos diduomenė unijos laikais
tariamai užsikrėtusi nuo Lenkijos bajorų.
Tarpukario literatūroje rasime visą seriją „išsigimusio
dvarininko“ tipažų. Tradicijos požiūriu bene įtakingiausias tokio tipo personažas yra lenkakalbis dvarininkas
Sviestavičius iš Vaižganto Pragiedrulių (2 d., 1918–
1919). Sviestavičiaus portretas romane kuriamas kaip
apibendrintas visos dvarininkų socialinės grupės paveikslas. Esminė jo charakteristika yra dvasinis išsigimimas, kurį tariamai užkodavo prigimtinį prieraišumą
ir įsipareigojimą savo gimtinei (Lietuvai) nuslopinusi
bajoriška politinės tautos samprata. Kadangi lenkakalbius bajorus tautinio lietuvių atgimimo ideologai laikė
suklaidintais, tautiškai dar nesusipratusiais lietuviais,
jie puoselėjo viltį, kad senasis krašto elitas galiausiai atsisakys „kentauriškos“ lenkiškai-lietuviškos savimonės
ir perims „natūralią“ etnolingvistinę lietuvybės samp
ratą kartu su demokratiniais visuomeninio gyvenimo
principais. Kitaip tariant, manyta, kad nykstanti senoji
luominė visuomenės sankloda nusineš į praeitį ir ilgus
amžius gyvavusią bajoriškąją savimonę, o jos vietą užims modernioji lietuvybė ir tautinio atgimimo metais
susiformavęs etnocentrinis istorinis naratyvas.
Tarpukario rašytojai noriai modeliavo šį lenkakalbės
dvarininkijos „atlietuvėjimo“ procesą. Vaižganto Pra-
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Priešas, svetimkūnis, kenkėjas

giedruliuose „išgyti“ nuo bajoriško „apsigimimo“ dvarininkui Sviestavičiui padeda lietuvis gydytojas Gintautas (svarbi jo pavardės etimologija: ginti tautą), kuris
yra ne tik medikas pagal profesiją, bet ir tautinio atgimimo veikėjas, taigi visuomenės gydytojas. Sumanaus
jo plano dėka didžiąją gyvenimo dalį užsienyje praleidęs
dvarininkas pamažu pamilsta tėviškę ir pirmą kartą
gyvenime atsidūręs tarp lietuvių valstiečių akimirksniu
jais susižavi. Ūmaus praregėjimo ištiktas Sviestavičius
patetiškai atgailauja dėl ligšiolinio nusišalinimo nuo
savo krašto ir jo žmonių bei prisiekia nuo šiol tarnauti
lietuvių liaudžiai. Panašių dvarininko praregėjimo ir
atgailos už kolektyvinę luomo kaltę scenų tarpukario
literatūroje rasime ir daugiau.
Vis dėlto tarpukario rašytojų modeliuotas lenkakalbių
dvarininkų „atlietuvėjimo“ procesas mažai tesisiejo su
XX a. pradžios Lietuvos tikrove. Priešingai lietuvių tautinio atgimimo veikėjų lūkesčiams, didžioji dalis dvarininkų nepripažino naujojo, iš valstiečių kilusio lietuvių
elito vadovavimo ir nepanoro būti jų „išgydyti“. Nors
dalis tautiškai nusiteikusių bajorų dalyvavo lietuvių

Juodasis obeliskas. 1930. Vytauto Didžiojo Karo muziejaus
nuotrauka

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

tautinio atgimimo procese ir nepriklausomos Lietuvos
Respublikos kūrime, dauguma kilmingųjų nepanoro atsisakyti lenkų kalbos ir kultūros. Lietuvių iliuzijas dėl
savanoriško lenkakalbės bajorijos asimiliavimosi prasklaidė vietos dvarininkijos parama Lenkijos kariuomenei Nepriklausomybės kovų metu ir dalyvavimas prieš
Lietuvos valstybę nukreiptame Lenkų karinės organizacijos sąmoksle. Praėjus dešimčiai metų nuo tada, kai
pradėjo rašyti savo Pragiedrulius, Vaižgantas viename
publicistinių straipsnių apgailestaudamas pripažino,
kad bajorijos „obskurantizmas neleido jiems suprasti
naujųjų laikų dvasios“.
Žvelgiant chronologiškai matyti, kad per dvidešimt
nepriklausomybės metų lietuvių rašytojų entuziazmas
dėl lenkakalbių dvarininkų „atsivertimo“ palaipsniui
blėso, o ryškiausiu literatūrinio dvarininko tipažo bruožu tapo obskurantizmas, arba priešiškumas pažangai.
Pažanga buvo siejama su Lietuvos Respublikoje vykdytomis demokratinėmis visuomenės ir ūkio permainomis,
konkrečiai – 1922 m. pradėta įgyvendinti žemės reforma, kuri visiškai sunaikino stambiąją dvarininkiją Lietuvoje. Kadangi lenkakalbiai dvarininkai nepalankiai
sutiko jų ekonominį interesą pažeidžiančias permainas,
viešajame ir literatūriniame diskurse jie vaizduoti kaip
progreso priešininkai, retrogradai, siekiantys sugrąžinti
kraštą į baudžiavos laikus. Naujo ir gyvybingo bei seno,
žlugti pasmerkto pasaulių priešprieša yra daugelio lenkakalbės dvarininkijos temą plėtojančių tarpukario literatūros kūrinių simbolinė ašis. Antai Petro Vaičiūno
komedijoje Naujieji žmonės (1937) kuriama priešprieša
tarp praeitimi gyvenančio bei kasdien vis labiau skurstančio lenko grafo ir kadaise jam priklausiusioje žemėje
apsigyvenusių sėkmingai ūkininkaujančių buvusių jo
baudžiauninkų palikuonių. Pastarieji apibūdinami kaip
naujieji žmonės, jaunos Lietuvos ūkinius pajėgumus
reprezentuojantys, demokratiniais pagrindais naująjį
gyvenimą kuriantys, veiklūs modernieji herojai. Taigi
socialinių ir etninių įvaizdžių persiklojimas lėmė, kad
lietuviškasis gyvenimo modelis buvo reprezentuojamas
kaip modernus, perspektyvus, o lenkiškasis – kaip atgyvenęs, pasmerktas išnykti.
Radikaliausią lenkakalbio dvarininko, kaip progreso
priešininko, paveikslą pateikia Jonas Marcinkevičius
romane Benjaminas Kordušas (1937). Po žemės reformos ekonominių galių ir socialinių privilegijų netekęs
dvarininkas Kordušas nuo gyvenimo permainų atsiriboja užsisklęsdamas savo griūvančiame dvare, kuris
vaizduojamas kaip atavistinis XIX a. inkliuzas sparčiai
modernėjančios Lietuvos žemėlapyje. Liguista Kordušo panieka viskam, kas yra lietuviška ir valstietiška,
Marcinkevičiaus romane priskiriama visai dvarininkų
socialinei grupei ir pateikiama kaip paskutinė jos dvasinio išsigimimo fazė. Skirtingai nei vyresnės kartos
autorius Vaižgantas, Marcinkevičius nesiūlo dvarinin-
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kijai jokių vaistų nei gydymo būdų. Lenkakalbė bajorų
kultūra tekste identifikuojama kaip ateities perspektyvų nebeturinti tradicija, o dvarininkai – kaip šiandienos
pasaulyje nefunkcionalios praeities atgyvenos:
Čia sugurgėjo visi paskutinieji mohikanai, tartum išmesti iš lizdų, bet dar cypčiojantieji paukščiai. [...] Jų
gyvenimo ratas jau užbaigtas, jį peržengti virpa kojos,
slegia titulai ir buvęs nerūpestingumas. Šiurpulingai
jie drovisi sidabrinius šaukštus įmerkti į lietuviškus
barščiukus. [...] Buvę išdidūs ir puikūs, nematydami
nei žemės nei dangaus, o tik save ir savo įgeidžius,
tie visi Kordušai, Stančikai, Makovskiai ir dar šimtas
panašių vardų, prarado tėvynę, prarado tikrąjį žmogaus vertės pajautimą ir dabar bastosi pamėlynavę
iš pykčio [...] jie, tie grafai ir bajorai, skraido po mūsų
žemę, kaip iš kažkur atskridusios žibančios, nuodingos musės ir lietuviui artojui sukelia ir pasigailėjimo
ir nuostabos šypseną.
Svetimšalio kenkėjo – nuodingos musės – vaizdinyje
persipina lenkakalbės bajorų kultūros kaip svetimos
tradicijos identifikacija ir istorinė baudžiavos atmintis (dvarininkas kaip baudžiauninkų krauju mintantis išnaudotojas). Tuo tarpu atlaidžiai pašaipi „lietuvio

artojo“ reakcija („artojų tauta“ yra tarpukario lietuvių
saviidentifikacijos klišė) perteikia pasididžiavimą demokratinėmis Lietuvos visuomenės ir ūkio permainomis, kurios andainykščius „kenkėjus“ pasmerkė išnykimui. Skirtingai nei Vaižgantas, kūręs kad ir menkai
įtikimą, bet susiskaldžiusiai Lietuvos visuomenei susitaikymo viltį teikusią lenkakalbio dvarininko „išgijimo“
istoriją, Marcinkevičius savo romaną užbaigė moraline
ir fizine Kordušo savižudybe.
Taigi XIX a. pradžios lietuvių literatūroje istorinio
likimo broliu laikytas lenkas praslinkus šimtmečiui
persikūnijo į aršiausio priešo įvaizdį. Šiuo laikotarpiu
konstruojamame lenko vaizdinyje dominuoja klasta,
kaip tariamai istoriniame Lietuvos ir Lenkijos santykių
raidos procese išryškėjęs šios tautos charakterio bruožas. Grožinėje to meto kūryboje dominavo susidubliavęs
etninis-socialinis lenko dvarininko tipažas. Socialinių ir
etninių įvaizdžių persiklojimas lėmė, kad lietuviškasis,
t. y. visuomeninis ir ekonominis Lietuvos Respublikos
gyvenimo modelis buvo vaizduojamas kaip demokratiškas, modernus ir perspektyvus, o jam priešpriešinamas lenkiškasis, t. y. lenkakalbių dvarininkų atstovaujamas pasaulis, kaip antidemokratiškas, atgyvenęs ir
pasmerktas išnykti.
!

Arūnas Streikus

Minties
kolektyvizacija
Cenzūra sovietų Lietuvoje
Knygos autorius tiria cenzūrą kaip iš skirtingų, tarpusavyje ne tik
bendradarbiavusių, bet neretai ir konkuravusių ar netgi konfliktavusių ideologinės kontrolės institutų sudarytą mąstymo ir jo
viešos raiškos disciplinavimo mechanizmą. Streikus ideologinės
kontrolės veikimą dažniausiai atskleidžia analizuodamas cenzūrines situacijas, susiklosčiusias dėl konkrečių asmenų mėginimų
peržengti senas ar nustatyti naujas leistinumo ribas. Knygoje
narpliojamos jų aplinkybės ir kartais netikėtos atomazgos patvirtina, kad sovietinė cenzūra toli gražu nevisada buvo racionaliai sutvarkytas, sklandžiai vykstantis ir valdomas procesas. Tai
solidus ir kruopštus bandymas pirmą kartą nuosekliai įvertinti,
kaip sovietmečiu veikė minties kolektyvizacija.

30

naujasis židinys-aidai 2018 / 7

Kultūros istorija

Kaip atvaizduoti (ne)matoma?
Vaizdas ankstyvuosiuose jėzuitų spaudiniuose

Eleonora Buožytė

Lietuvos kultūrinėje spaudoje jau ne kartą pasirodė raginimų į istorinės dailėtyros akiratį plačiau ir įvairiapusiškiau įtraukti diskursą apie atvaizdą1, – tokie tyrimai
įgalintų geriau suvokti Vakarų Europos ir tinkamiau
įvertinti LDK dailės paradigmą2.
Jėzuitiškąją vizualiką pastaraisiais dešimtmečiais
imta nagrinėti aktyviau, o rezultatai keičia sustabarėjusį požiūrį į jėzuitų istoriją ir įtakas Vakarų kultūrai.
Nuo XVI a. vidurio į Lietuvos istoriją įsitraukęs ordinas
visokeriopai prisidėjo prie europinės kultūros sklaidos,
švietimo, spaudos, sielovados. Įgyvendinant šią jėzuitišką misiją svarbų vaidmenį atliko atvaizdai ir menas
apskritai.
Šiandien sutariama, kad negalime kalbėti apie Jesuitenstil kaip vientisą, nuo pat Jėzaus Draugijos įkūrimo
vykdytą meninę programą. Prieš keletą metų dailėtyrininkė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė plačiau pakomentavo ir užsienio tyrėjų įžvalgą, kad šv. Ignacas
Lojola (1491–1556) atvaizdų nesmerkė, tačiau „aiškiai
matomas to laikotarpio jėzuitų vyresnybės mažas dėmesys menui, vizualinė raiška minima nebent kaip
konvencionalus dalykas, paryškinama jos katechetinė
nauda“3. Dvasinėse pratybose (Exercitia spiritualia, parašytos 1522–1541 m., ed. princ. 1548 m.4) skatinama
vaizduotės akimis sukurti reginius-paveikslus, tačiau
fiziniai, materialūs atvaizdai neminimi, iliustruotos
pratybos pasirodė tik XVII a. pradžioje. Suprantama,
kad ir pats šv. Ignaco santykis su menu traktuojamas
skirtingai, tačiau spėjama, kad šv. Ignacas neturėjo laiko rūpintis menu dėl pirmaisiais ordino susikūrimo dešimtmečiais varginusių finansavimo problemų ir daug
svarbesnių praktinių prioritetų5.
Vis dėlto, žvelgiant iš ilgesnės perspektyvos, jėzuitų vadovybės ir konkrečių brolių įtaka architektūros,
skulptūros, tapybos raidai matoma akivaizdžiai6. Tiesiog žvelgiant į veiklos pradžios laikotarpį, užuot ieškoStraipsnis parengtas pagal doktorantūros studijų kurso „Dailė
kaip istorijos šaltinis“ (konsultuojanti dėstytoja – doc. dr. Irena
Vaišvilaitė) rašto darbą „Tikras krikščionis – kruopštus dailininkas: atvaizdas jėzuitų meditacinėje vaizduotėje“.
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jus vieno jungiančio kanono, dera suvokti jėzuitų darbų įvairiapusiškumą ir turtingumą7. Ankstyvuosiuose
jų spaudiniuose (XVI a. pabaiga – XVII a.) atvaizdas,
iliustracija, emblema kartu su tekstu tampa sudėtiniu
meno kūriniu, galingu įrankiu tikinčiųjų sielovadoje.
Vien 1640 m. išleistas emblemų rinkinys Jėzaus Draugijos pirmojo šimtmečio atvaizdas (Imago primi saeculi
Societatis Iesu)8 yra jei ne galutinis, tai bent svarus įrodymas, kokiu mastu buvo investuojama į žodinį ir tapybinį vizualumą. Šį vaizdinį protrūkį galima bandyti
paaiškinti trumpai apžvelgiant jėzuitų vaizdinės kalbos
Dėkoju doc. dr. Irenai Vaišvilaitei už komentarus ir pastabas.
Irena Vaišvilaitė, „Kopijavimo ir pavyzdžio problema XVII a. Lietuvos dailėje. Kelios pastabos apie XVII a. Lietuvos meninę sąmonę“,
in: Menotyra, 1988, Nr. 16, p. 19–25; Arūnas Sverdiolas, „LDK dailė:
keli metodologiniai klausimai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis,
2004, t. 35, p. 7–17.
3
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, „Vaizduotės ir pojūčių klausimas:
apie religinio meno suvokimą“, in: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai, sudarytojos Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė, (ser. Dailės istorijos studijos, 7), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 36. Plačiau
apie šv. Lojolos ir ankstyvųjų jėzuitų požiūrį į meną: Gauvin Alexander
Bailey, „Le style jesuite n‘existe pas: Jesuit Corporate Culture and the Visual Arts“, in: The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540–1773,
edited by John O‘Malley et al., Toronto and Buffalo, 1999.
4
Esama trijų skirtingų lietuviškų leidimų, naujausias: Ignacas Lojola,
Dvasinės pratybos, iš ispanų kalbos vertė Lionginas Virbalas, Kaunas:
Gyvenimo ir tikėjimo institutas, 2008.
5
Plačiau žr. A Companion to Ignatius of Loyola, edited by Robert
Aleksander Maryks, Leiden: Brill, 2014; Francis Haskell, Patrons and
Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in the
Age of the Baroque, New Haven: Yale University Press, 1980.
6
Esama daug pavyzdžių, iliustruojančių ankstyvųjų jėzuitų įsitraukimą į meno kultivavimą: antai prieš keletą metų istorikas Wietse de
Boeras iškėlė prielaidą, kad 1563 m. Tridento Susirinkimo XXV sesijoje
priimto „Dekreto dėl šventųjų šaukimosi, gerbimo ir relikvijų bei šventųjų atvaizdų“ tekstui įtaką galėjo padaryti jėzuitų ryšiai; žr. Wietse de
Boer, „The Early Jesuits and the Catholic Debate about Sacred Images“,
in: Jesuit Image Theory, edited by Wietse de Boer, Karl A. E. Enenkel,
Walter S. Melion, Leiden-Boston: Brill, 2016, p. 53–73; trečiasis ordino
generolas šv. Pranciškus Borgia (vad. 1510–1572) aktyviai palaikė atvaizdų naudojimą meditacijoms (Jeffrey Chipps Smith, Sensuous Worship: Jesuits and the Art of the Early Catholic Reformation in Germany,
Princeton University Press, 2002, p. 42) ir pan.
7
Šią mintį ne kartą yra išsakę tokie jėzuitiško meno tyrinėtojai kaip
Ralphas Dekoninckas, Walteris S. Melionas, Pierre‘as-Antoine‘as Fabre.
8
Imago primi saeculi Societatis Iesu: A provincia Flandro-Belgica
eiusdem Societatis repraesentata, Antverpiae: ex officina Plantiniana
Balthasaris Moreti, 1640.
1
2
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Prasidėjo viskas nuo propedeutinių darbų – Jeronimo
Nadalio SJ (1507–1580) inicijuotų ir sudarytų knygų
Evangelinių istorijų atvaizdai (Evangelicae historiae
imagines) bei Evangelijų paaiškinimai ir meditacijos

(Adnotationes et meditationes in Evangelia), vėliau spausdintų ir rišamų kartu10. Teigiama, kad pats šv. Ignacas
Nadaliui užsiminęs, jog jauniesiems ordino nariams
skirtas meditacijas ir maldas būtų vertinga papildyti
Evangelijos skaitinių santraukomis, konkrečių temų,
meditacijos tikslų, tinkamos egzegezės ir paveikslų medžiaga11, tačiau plačiau šis prašymas nedokumentuotas
ir nėra aišku, ar tikras. Atvaizdo kaip maldos įrankio
reikšmė buvo įvertinta jau po Ignaco mirties, paaiškėjus,
kad atliekantiems rekolekcijas užduotis „sukurti „materialų vaizdą“ nematerialioje vaizduotėje“12 dažnai būdavo per sunki. Todėl tikėtasi, kad situaciją palengvintų
specialūs atvaizdai, galintys sukaupti protą, pažaboti
vaizduotę ir formuoti „teisingas“ mintis. Pažymėtina,
kad darbas užsakytas ir remtas ordino vyresnybės: generolai šv. Pranciškus Borgia (vadovavo 1565–1572),
Everardas Mercurianas (vad. 1573–1580), Klaudijus
Acquaviva (vad. 1581–1615) nuolat skatino užbaigti darbą ir pabrėžė veikalo svarbą bei reikalingumą13.
Artimas šv. Ignaco sekėjas ir vienas pagrindinių jo
veiklos interpretatorių Nadalis šio darbo ėmėsi atsakingai, paruoštą tekstą siuntė įvertinti jėzuitų teologams į
Vokietiją, Belgiją ir Romą, daug kartų taisė ir tobulino.
1579 m. buvo gauta popiežiaus cenzūros aprobacija ir
sutikimas finansuoti, tačiau pareikalauta, kad veikalas
būtų prieinamas ne tik jėzuitų seminaristams, bet ir
daug platesnei auditorijai. Susitarta, kad vizualinė dalis bus įgyvendinta ir užbaigtas magnum opus atspausdintas Christopho Plantino dirbtuvėse Antverpene. Dėl
politinių neramumų ir sunkumų ieškant talentingų
meistrų, darbai buvo baigti jau po Nadalio mirties.
Spaudinyje yra 153 aukštos kokybės raižiniai, kuriuose bibliniai įvykiai sudėlioti kaip detalizuota iliustracijų serija. Kiekviename paveiksle, sudarytame Simultanbild principu (pavaizduoti įvykiai, vykę skirtingu
metu ir skirtingose vietose), abėcėlinė raidžių serija
A–M žymi vizualinį kelią, kuriuo turi sekti skaitytojas/
žiūrovas. Apačioje pateiktos antraštės, identifikuojančios vaizdinį. Taip pat pateikti indeksai leidžia veikalą
perskaityti dviem būdais: chronologiniu (žymi arabiški skaitmenys) ir liturginiu (romėniški skaitmenys).

9
Lietuvių kalba jėzuitų vizualumas gan plačiai tyrinėjamas literatūroje (Ona Daukšienė, Živilė Nedzinskaitė, Eugenija Ulčinaitė), iliust
ruoti spaudiniai ir atvaizdai taip pat susilaukia tyrimų, įtraukiant juos
į bendresnes sakraliųjų atvaizdų ir emblemų analizes (Jolitos Liškevičienės, Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės, Tojanos Račiūnaitės sudaryti
leidiniai). Paminėtina ir 2001–2003 m. Lietuvos mokslo ir studijų fondo
remta mokslo programa LDK dvasinės kultūros šaltiniai (projekto vadovė Tojana Račiūnaitė) – Arūno Sverdiolo ir Dailėtyros instituto darbuotojų iniciatyva rengti metodologiniai seminarai tapo išsamios studijos apie Fabijono Birkowskio pamokslą pagrindu (Gyvas žodis, gyvas
vaizdas: Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus:
pamokslo faksimilė, vertimas ir studija, sudarytoja Tojana Račiūnaitė,
iš lenkų kalbos vertė Rasa Butvilaitė, Tojana Račiūnaitė, Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009).
10
Evangelicae historiae imagines: ex ordine Evangeliorum, quae toto

anno in Missae sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi
digestae, Antverpiae: Societas Iesu, 1593; Adnotationes et meditationes
in Evangelia quae in sacrosancto Missae sacrificio toto anno leguntur:
cum Evangeliorum concordantia historiae integritati sufficienti: accessit
& index historiam ipsam evangelicam in ordinem temporis vitae Christi
distribuens, Antverpiae: excudebat Martinus Nutius, 1594 [i.e. 1595].
11
Diego Jiménezas taip teigia knygos dedikacijoje popiežiui Klemensui VIII; žr. Gerónimo Nadal, Adnotationes et Meditationes in
Evangelia, Antverpiae: ex Officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1607, p. 5.
12
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, op. cit., p. 39.
13
Žr. Paul Rheinbay, Biblische Bilder für den inneren Weg: Das
Betrachtungsbuch des Ignatius-Gefährten Hieronymus Nadal (1507–
1580), (ser. Deutsche Hochschulschriften, t. 1080), Egelsbach: HänselHohenhausen, 1995.

Jeronimo Nadalio knygos Adnotationes et Meditationes
In Evangelia (Antverpenas, 1607) frontispisas. Vilniaus
universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriaus nuotraukos

ištakų ir pirmųjų bandymų europietiškąjį kontekstą,
kuris leistų konkrečiau nustatyti ir LDK išspausdintų
darbų reikšmę9.
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Abu darbai buvo sutikti labai palankiai: italas jėzui
tas Matteo Ricci (1552–1610), vykdydamas misiją Kinijos imperijoje, neslėpė susižavėjimo, kai jam į rankas
pateko Evangelijos istorijos atvaizdai. 1605 m. laiške iš
Pekino jis įvertino knygos reikšmę pabrėždamas, kad
šiuo atveju spaudinys naudingesnis už Bibliją – jam atvaizdų pagalba lengviau skleisti Dievo mokymą, naujatikiams prieš akis parodant tai, ko kartais neįmanoma
išreikšti žodžiais14.
Nadalis ir jo bendražygiai pasinaudojo meno kaip
edukacinio ir meditacinio įrankio galimybėmis. Tai,
kad visas veikalas paremtas ir tekstų (ut pictura rhetorica), ir iliustracijų (ut pictura meditatio) vaizdingumu, rodo siekį juslėmis paveikti skaitytoją/žiūrovą, kuo
įtaigiau perteikti tikėjimo tiesas ir paskatinti per intensyvią meditaciją reformuoti gyvenimą. Menotyrininkas Ralphas Dekoninckas atkreipė dėmesį, kad viena
pagrindinių iliustracijų ypatybių, lėmusių tarptautinę
veikalo sėkmę, buvo grafinė koiné rūšis, „sukurta skleisti toli ir plačiai bei daryti ilgalaikę įtaką vizualinėms
kultūroms“15. Daugumą raižinių atlikusių brolių Wierixų16 „meninę kalbą galima nusakyti kaip neutralaus
stiliaus, ar bent jau kaip siekiančią išvengti bet kokių
skiriamųjų meninės manieros ženklų, teikiant pirmenybę nutapytų scenų aiškumui ir tiesai“17. Tai veikalui
suteikė universalumo ir galimybę atsiriboti nuo besikeičiančių meninių tendencijų, skirtingų stilių vertinimo
ir interpretacijos. Be to, Wierixai buvo puikiai įvaldę
decorum taisykles, griežtai laikėsi Tridento Susirinkimo dekreto nurodymų, raižiniuose stropiai sekdami
Šventuoju Raštu18. Vaizdingumu pasižymi ir Nadalio
paruoštas meditacijų tekstas. Pasitelkdamas retorines
figūras vietoms ir įvykiams aprašyti, jis vykusiai jas
pritaikė kontempliacinei maldai, „gyvo“ meditacinio
teksto tikslas – paveikumas, per sužadintą vaizduotę
palengvinantis susikaupimą ir turintis vesti į reformatio – dvasinį virsmą, pasikeitimą, kurio ir siekiama
ignaciškuoju dvasingumu19.
Nadalio darbas inicijavo naują devocinės literatūros
žanrą, sąlygotą naujai atsiveriančių spaudinių galimybių20: atvaizdas čia atlieka nebe antrinę, papildančią
funkciją, o yra lygiavertis tekstui. Dėmesys, skirtas šiam
užmojui įgyvendinti – stropus tekstų tobulinimas, euro14
Ronnie Po-Chia Hsia, A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci, 1552–1610, Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 258. Tai toli
gražu ne vienintelis atvejis, kai jėzuitai misijose katechetiniams tikslams pasitelkdavo vizualinį meną. Antai žinoma, kad Kinijoje atvaizdus naudojo ir lietuvis jėzuitas Andriejus Rudamina (1596–1632); žr.
Eugenio Menegon, „Jesuit Emblematica in China: The Use of European Allegorical Images in Flemish Engravings Described in the Kouduo
richao (ca. 1640)“, in: Monumenta Serica. Journal of Oriental Studies,
2007, t. 55, p. 389–437.
15
Ralph Dekoninck, „A Graphic Koiné for a New Religious Value:
The Visual Translatability of the Evangelicae Historiae Imagines“, in: Ne
therlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 64, edited by Christine Göttler et al., Leiden: Brill, 2014, p. 278.
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Jeronimo Nadalio knygos Adnotationes et Meditationes
In Evangelia (Antverpenas, 1607) įklija prie p. 14

pinio lygio menininkų užsakymas, finansinė investicija
ir darbo universalumas – rodo akivaizdžiai ambicingas
pastangas kreiptis į visą krikščionių bendruomenę.

III
Ankstyvąjį jėzuitų vizualumą geriausiai iliustruoja
emblemų proveržis21. Pirmasis apie šią meno rūšį veikalą parašęs italų teisininkas Andrea Alciato (1492–1550)
emblemos sąvoką vartojo „mozaikos“ prasme ir taip sie16
Jeronimas, Janas ir Anthony’s Wierixai išraižė didžiąją dalį graviūrų, dar 20 – Janas Collaertas, Adriaenas Collaertas ir Charles de Mallery.
17
Ralph Dekoninck, op. cit., p. 284.
18
Plačiau apie Nadalio veikalus ir Tridento Susirinkimo dekreto sąsajas žr. Paul Rheinbay, op. cit., p. 107–140.
19
Walter S. Melion, „Artifice, Memory, and Reformatio in Hieronymus
Natalis‘s Adnotationes et meditationes in Evangelia“, in: Renaissance and
Reformation / Renaissance et Réforme, 1998, t. XXII, Nr. 3, p. 6–11.
20
Jeffrey Chipps Smith, op. cit., p. 43.
21
Įspūdingą jėzuitų embleminių darbų mastą liudija Peterio M. Daly
ir G. Richardo Dimlerio sudarytas penkiatomis Corpus librorum emblematum: The Jesuit Series (Part One (A–D), McGill-Queen’s University
Press, 1997; Part Two (D–E), McGill-Queen’s University Press, 2000;
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kė atkreipti dėmesį, kad knygą sudarė iš įvairių šaltinių surinkęs epigramas, „aprašančias tai, kas reiškia ką
kita, vadinasi, žodine forma perteikiančias tą patį turinį, kuris slypėjo ir paveikslėliuose, savo ruožtu vaizduojančiuose tai, kas reiškia ką kita“22. Emblema išpopuliarėjo labai greitai ir jau XVI a. pabaigoje buvo plačiai
kultivuojama tiek pasauliečių, tiek dvasininkų. 1599 m.
jėzuitų studijų plane (Ratio studiorum) taip pat buvo
pabrėžtas alegorinis vaizdavimas – ir literatūrinis, ir
vizualinis, studentai drąsinti kurti inskripcijas ir emb
lemas, lavinančias protą, atmintį ir kūrybiškumą, retorikoje pasitarnaujančias kaip tropai23. Išmanymo labui
emblemos rekomenduojamos net ir poilsio dienomis,
vertinamos ceremonijose, ritualuose, švenčių metu.
Barbara Lewalski yra išskyrusi kelis bendrus emb
lemų rinkinių tipus: įvairių krikščioniškų emblemų;

paremtų bibline eilute; Eroso ir Antero pasaulietišką
meilę transformuojančių į svarbiausius krikščioniško
dvasinio gyvenimo aspektus; širdies simbolikos (Schola
Cordis)24. Visų šių rinkinių tikslai yra panašūs: paleng
vinti meditacinę maldą ir dvasiškai tobulėti, padėti įsiminti ir suprasti Šventojo Rašto bei Tradicijos mokymą,
skatinti Jėzaus ir šventųjų gyvenimo sekimą. Ir dažnai
veikaluose šių tikslų siekiama jei ne visų iš karto, tai
bent kelių tuo pat metu.
Pavyzdžiui, 1601 m. išleistame flamandų kilmės jėzuito Jano Davido (apie 1545–1613) meditaciniame vadove ir iliustruotame katekizme Tikrasis krikščionis (Veridicus Christianus)25 teigiama, kad sakralieji atvaizdai
yra pagrindinės priemonės, palengvinančios meditacinės maldos procesą ir padedančios visokeriopai įtvirtinti Kristaus atvaizdą (imago Christi), priešais skaitytojo
akis pateikti vaizdai palengvina katekizmo tiesų supratimą ir įsiminimą. Knygą sudaro 100 tradicine trinare
struktūra (inscriptio, pictura ir subscriptio lotynų, olandų ir prancūzų kalbomis) paremtų emblemų, pažymėtų
Nadalio Evangelijos istorijos atvaizduose naudotu abėcėlės principu ir toliau išsamiai paaiškintų tekste.
Knygoje verta atkreipti dėmesį į kone klasikiniu tapusį kruopštaus dailininko kaip pamaldaus tikinčiojo
palyginimą. Antroji veikalo dalis „Dorybės kelias, tarnaujantis tikram Krikščioniui sekant Kristumi“, prasideda žymaus graverio Theodooro Galle (1571–1633)
raižiniu, vaizduojančiu dešimt prie molbertų susėdusių
dailininkų, tapančių kryžių nešantį Kristų. Tik vienas
jų atvaizduoja tai, ką mato iš tikrųjų, o kiti drobėse
Dievo sūnaus atvaizdą akivaizdžiai iškreipia. Raižinio
inscriptio viršuje skelbia: „Žvelgdami į tikėjimo vadovą
(Hebr 12, 2)“, apačioje subscriptio kartoja šv. Augustino
žodžius: „Bergždžiai nešioja Krikščionio vardą tas, kuris neseka Kristumi“. Tekste Davidas mintį išplėtoja:
„Lygiai taip, kaip koks iškilus dailininkas sutelkia visas
savo išgales gyvai pavaizduoti tai, ką išsirenka menu
atkartoti, taip Krikščionio rūpestis stengtis, kad mūsų
Kristų Išganytoją šventu gyvenimu bei kalba atkartotų, ir savyje gyvai, lyg nutapytą, iškeltų“26. Davidas
pabrėžia, kad negalima iškraipyti Kristaus gyvenimo
įvykių ir mokymo atsirenkant tai, ką pats nori matyti,
o dera priimti ir sekti Dievo sūnaus istoriją tokią, kokia
ji yra27. Emblemoje pavaizduota metafora skirta palengvinti skaitytojui/žiūrovui Kristaus sekimo supratimą, paaiškinant šio veiksmo pobūdį ir svarbą. Atvaizdo

Part Three (F–L), Toronto: University of Toronto Press, 2002; Part Four
(L–P), University of Toronto Press, 2005; Part Five (P–Z), University of
Toronto Press, 2007).
22
Eglė Patiejūnienė, Brevitas ornata: Mažosios literatūros formos
XVI–XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaudiniuose,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 55.
23
Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu, Turnoni: apud
Claudiom Michaelem, 1603, p. 118–120.
24
Barbara Kiefer Lewalski, Protestant Poetics and the Seventeenth-

Century Religious Lyric, Princeton University Press, 1979, p. 179–212.
25
Jan David, Veridicus Christianus, Antverpiae: ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1601.
26
Jan David, Veridicus Christianus, Antverpiae: ex officina Plantiniana, 1609, p. 353.
27
Plačiau žr. Ralph Dekoninck, „Ad vivum: Pictorial and Spiritual
Imitation in the Allegory of the Pictura sacra of Frans Francken II“, in: Ut
pictura meditatio: The Meditative Image in Nothern Art, 1500–1700,
edited by Walter Melion et al., Turnhout: Brepols, 2012, p. 317–336.

Jano Davido knygos Veridicus Christianus
(Antverpenas, 1606) p. 351
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dėka tikintysis pats tampa vienu iš pavaizduoto būrio
dailininkų, analogiškai jį vedant link autorefleksijos,
atidesnio žvilgsnio į savo paties veiksmus.
Imitavimo idėja aktuali ir gausiuose Švč. Mergelei
Marijai bei šventiesiems skirtuose darbuose. Tik ten
jie užima ne imitavimo tikslo, o jo pavyzdžio statusą.
Kaip teigia dailėtyrininkas Walteris Melionas, jėzuito
šv. Petro Kanizijaus (1521–1597) Švč. Mergelei skirtame kūrinyje28 Dievo motina vaizduojama kaip svarbiausia ir tiksliausia Kristaus sekėja bei pamėgdžiotoja29.
Sekdama savo sūnaus pėdomis, imituodama Kristų, ji
formuoja kūną ir sielą. Gausūs šventiesiems skirti darbai patvirtina tą patį principą: ir Pedro de Ribadeneyros
parengtoje iliustruotoje šv. Ignaco Lojolos biografijoje
(1610), ir Jeronimo Wierixo sukurtuose šv. Stanislovo Kostkos raižiniuose matome siekiamybę, tikruosius
krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžius – šventųjų vaizduotės regėjimus, pastangas medituoti, kontempliuoti
Kristaus gyvenimą, jų nuoširdžią atgailą ir galiausiai –
pasiektą dangiškąją malonę.
Panaši mintis pabrėžiama ir vokiečių jėzuito Jeremijo
Drexelio (1581–1638) 1622 m. knygoje Krikščioniškas
zodiakas (Zodiacus Christianus)30, kuriai raižinius parengė graveris Raphaelis Sadeleris (1560–1632). Rekolekcijoms palengvinti skirtame veikale pagoniška dangaus sistema transformuojama – veikalas sudarytas iš
dvylikos „dieviškosios Predestinacijos ženklų“ (divinae
Praedestinationis signum), kur tradicine emblemine
kompozicija ir autoriaus tekstu permąstomos svarbiausios krikščioniškos temos – neturtas, išdidumas, meilė
priešui, aistrų suvaldymas ir pan. Autorius skaitytojo
neapriboja („Tau spręsti, kiek pasiimti Predestinacijos
ženklų: visus ar nei vieno, vieną ar kelis“31), visą dėmesį skirdamas krikščioniškosioms tiesoms apmąstyti.
Pictura yra simbolinė: pavaizduota deganti žvakė kaip
Amžinosios šviesos simbolis, kaukolė primena, kad visos sielos turi pasirengti mirčiai (memento mori), etc.
Atvaizdas yra ženklas, nurodantis į kai ką kita – per vizualius, plika akimi matomus ir atpažįstamus dalykus,
tikintysis pajėgus „pamatyti“, apmąstyti ir lengviau suvokti slėpinius, regimus tik dvasios akimis.
Vienas įdomiausių Lenkijoje išspausdintų pavyzdžių –
tuometiniam Varmės vyskupui Simonui Rudnickiui
(1552–1621) dedikuota knyga Simbolinė Kristaus gyvenimo meditacija (Symbolica vitae Christi meditatio)32.
104 atvaizdus raižikliu ir presu sukūrė Blažiejus Treteris, o juos sumanė ir jam nupasakojo žymusis dėdė ir

„ikonoglifikos meno Mokytojas“33, kontrreformacinių veikalų autorius Tomas Treteris (1547–1610). Kaip pastebi
tyrinėtojas Januszas Pelcas, panašaus pobūdžio darbų
yra buvę ir anksčiau, tačiau raižiniai atlikdavo iliustracijų funkciją, o Treterio veikale tai jau embleminės kompozicijos ikonos34. Atvaizdai čia atlieka ne iliustracinę,
o meditacinę funkciją, pabrėždami ryšį su Šventuoju
Raštu. Kaip rašo Blažiejus Treteris, „šie simboliai ne
venerišką nešvankybę, ne marsišką tuštybę primena, o
Dievišką meilę ir neapykantą piktadarystėms. Jie Kristaus išganingą pergalę, krikščionio sielai neįveikiamiausius šarvus bei lengviausią priešų įveikimo būdą parodo,
o ir maldingiems protams įsiteikia“35. Pavyzdžiui, vie-

28
Petrus Canisius, De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice
sacrosancta libri quinque, Ingolstadt: David Sartorius, 1577.
29
Walter S. Melion, „‘Quae lecta Canisius offert et spectata diu’: The
Pictorial Images in Petrus Canisius’s De Maria Virgine of 1577/1583“,
in: Early Modern Eyes, edited by Walter S. Melion, Lee Palmer Wandel,
Leiden: Brill, 2010, p. 207–266.
30
Jeremias Drexel, Zodiacus Christianus locupletatus, seu signa XII
divinae praedestinationis, Monaci, 1622.

Ibid., p. 24.
Symbolica vitae Christi meditatio, Brunsbergae: typis Geor. Schönfels, 1612.
33
Ibid., p. 5.
34
Janusz Pelc, Słowo i obraz: Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków: Universitas, 2002, p. 172–180.
35
Tomasz Treter, Symbolica vitae Christi meditatio, Brunsbergae: typis Geor. Schönfels, 1612, p. 3.
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Jono Drevso knygos Methodus peregrinationis Menstruae
Marianae ad Imagines Deiparae Virginis (Vilnius, 1684) p. 42
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Eleonora Buožytė

noje emblemoje pavaizduotos iš dviejų debesų iškištos
rankos, laikančios tą patį drabužį, o ant žemės – du dideli žaidimo kauliukai36. Tai eilučių iš Evangelijos pagal
Joną (ir, savo ruožtu, psalmės vizijos) įvaizdinimas – nukryžiavę Kristų kareiviai nesutarė, kam atiteks Jėzaus
tunika, ir nusprendė pasikliauti lemtimi: „Taip išsipildė Raštas: Jie drabužius mano dalijas, meta dėl mano
apdaro burtą“ (Jn 19, 23–24, cf. Ps 22, 18.2–19: „Mano
priešai spokso į mane ir džiaugiasi, dalijasi tarpusavyje
mano drabužius ir meta kauliukus dėl mano apdaro“).
Taigi visas dėmesys emblemoje yra sutelkiamas į patį
objektą, moralinės idėjos pagrindą, kuris medituojančiajam suteikia pirminį impulsą, skatina atidesnę ir
gilesnę meditaciją, įtraukiant vaizduotę, jusles, refleksiją, vedančius į savęs pažinimą ir vienybę su Dievu.

IV
Nuo pat atvykimo į Vilnių (1569) Jėzaus Draugija
įsitraukė į polemiką su protestantais dėl sakraliųjų atvaizdų. Tai liudija 1583 m. pasirodęs Andriejaus Volano
Vilniaus lojolininkų stabmeldystės pasmerkimas (Idololatriae Loiolitarum Vilnensium oppugnatio)37. Čia buvo
paminėta, kad jėzuitai jau yra rašę apie paveikslus bažnyčioje, o jiems atsakęs Vilniaus evangelikų pamokslininkas Stanislovas Sudrovijus ir Žygimanto Augusto
gydytojas Rupertas Finkas38, tačiau detalesnių tyrimų
trūksta39. Į Volano priekaištus reagavo akademijos dėstytojas Emanuelis Vega SJ ir jo mokytinis, Vilniaus katedros kanauninkas Andriejus Jurgevičius baigiamuoju
darbu teologijos laipsniui įgyti Apie pamaldų ir Šventojoje Bažnyčioje nuo apaštalų laikų labai priimtą šventųjų paveikslų naudojimą40. Žinia, ginčas šis nei LDK
prasidėjo, nei greitai išsisėmė.
Kalbant apie atvaizdus LDK jėzuitų spaudiniuose,
svarbu įvertinti spaustuvių būklę. XVI a. pabaigoje į
Vilnių perkėlus Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio spaustuvę, leidyba, žinoma, suaktyvėjo, tačiau „LDK
lotyniškųjų knygų repertuaro apimtį ir dinamiką sąlygojo politinė, ekonominė valstybės būklė“, „materialinėtechninė LDK poligrafijos padėtis“41. Tad knygų apipavidalinimui buvo skiriama mažiau dėmesio nei turiniui,
nes tam reikėjo lėšų, kurių tuo metu stipriai trūko.
Vis dėlto iliustruotų jėzuitų spaudinių būta ir, visų pirma – embleminių. Kokybe išsiskiria Vilniaus akademijos
filosofijos kurso klausytojo Jeronimo Bildziukevičiaus ir

talentingo graverio Tomo Makovskio emblemų knyga
Šventojo tėvynainio, globėjo Kazimiero dorybių ženklas,
hieroglifinėmis emblemų figūromis atspindėtas (Divi Tutelaris Patrii Casimiri Insigne Virtutum Hieroglyphicis
Emblematum figuris adumbratum)42. Knygoje ikonos,
papildytos eiliuotais šv. Kazimiero dorybių aprašais, savo
stilistika panašios į jau aptartas – jose išryškinamas simbolinis ženklas, kartu su tekstu kuriantis metaforišką

Ibid., p. 183.
Andreas Volanus, Idololatriae Loiolitarum Vilnensium oppugnatio:
Itemque ad nova illorum obiecta responsio, Vilnae: Typis & sumptibus
eiusdem Andreae, per Ioannem Kartzanum Velicensem, 1583.
38
Andrius Volanas, „Vilniaus lojolininkų stabmeldystės pasmerkimas“,
iš lotynų kalbos vertė Marcelinas Ročka, in: Andrius Volanas, Rinktiniai
raštai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 220.
39
Plačiau žr. Ūla Ambrasaitė, „Ikonoklastinė polemika LDK: Vieno
veikalo istorijos pinklės“, in: Literatūra, 2012, t. 54, Nr. 1, p. 7–18.

40
Responsio R. D. Andreae Jurgewic, canonici Vilnensis, ad famosum Andreae Volani contra summum pontificem libellum, quem Apologiam contra calumnias Jesuitarum falso inscripsit, post 28 VIII 1587,
Typis Ioannis Karcani.
41
Daiva Narbutienė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lotyniškoji
knyga XV–XVII a., Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2004, p. 112.
42
Hieronymus Bildziukiewicz, Divi Tutelaris Patrii Casimiri Insigne
Virtutum Hieroglyphicis Emblematum figuris adumbratum Serenissimae
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Jeremijo Drexelio knygos Zodiacus Christianus
(Kelnas, 1634) puslapis. Lietuvos nacionalinės Martyno
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kunigaikščio dorybių pavyzdį43. Tuo pačiu principu seka
ir 1675 m. Vilniuje išspausdinti Palaimintojo kankinio
Juozapato, Polocko vyskupo, gyvenimo ir mirties simboliniai atvaizdai (Icones symbolicae vitae et mortis beati
Iosaphat martyris archiepiscopi Polocensis)44, mažųjų
literatūros žanrų įvaldymą ir kultivavimą demonstruoja
jėzuitų studentų ir dėstytojų darbai45.
Vilniaus jėzuitų akademijos profesoriaus Jono Drevso
knyga Būdas, kaip atlikti kasmėnesines Marijos piligrimystes prie Dievo Gimdytojos atvaizdų (Methodus peregrinationis Menstruae Marianae ad Imagines Deiparae
Virginis)46 – dvasinė Švč. Mergelės Marijos dorybių ir
pavyzdžio meditacija. Nedidelio formato darbas yra
iliustruotas 13 raižinių, kurie yra stebuklais pagarsėjusių Švč. Mergelės paveikslų visoje ATR kopijos. Veikalą
išnagrinėjusi Tojana Račiūnaitė įvardijo jame atsiskleidžiančias jėzuitų meditacinės kelionės, devotio moderna
ir tai, ką galima pavadinti geographia sacra, įtakas47.
Drevso darbe atvaizdai pačia bendriausia prasme atlieka jau minėtą vaizduotės „žadinimo“ funkciją: stebuklingo atvaizdo kopija, pati išlaikydama originalo šventumą,
tampa maldininko atspirtimi dar aktyviau išjausti Švč.
Mergelės Marijos dorybes ir gyvenimo šventumą, drauge
apmąstant savąjį gyvenimą. Beje, dvasinei piligrimystei
skirtų knygų, tik neiliustruotų, Vilniuje išspausdinta ir
daugiau48. Visos jos atspindi reikiamybę paskatinti tikintįjį į savistabą, atsiribojimą nuo žemiškųjų rūpesčių
ir sielos nukreipimą į Kristaus imitaciją.
1682 m. Vilniuje jėzuitai lenkų ir lotynų kalbomis išleido Fulgento Dryjackio knygas Jėzaus gyvenimo ir
kraujo lobynas (Thesaurus sacratissimae vitae passionis
practiosissimi sangvinis D. n. Iesu Christi)49, kuriame
yra ir LDK dailininko Aleksandro Tarasevičiaus 39 medžio raižinių ciklas, vaizduojantis Šv. Mišias. Tai edukacinis-meditacinis veikalas, skaitytojui/žiūrovui paaiški-

nantis mišių fizinę ir dvasinę eigą. Kaip teigia raižinius
tyrinėjęs Michałas Janocha, „ji tapo puikia įsisąmonintos maldos mokykla, suteikiančia galimybę kiekvienam
tikinčiajam asmeniškai šv. Mišiose apmąstyti Išganymo
įvykius“50. Raižiniuose šalia altoriaus pavaizduotuose
paveiksluose regime tapytas ištraukas iš Senojo ir Naujojo Testamentų. Jos vizualizuoja nuorodas, ką turėtų
apmąstyti besimeldžiantysis Šv. Mišių metu, kokius „vidinius“ – emocinius ir intelektinius – vaizdinius turėtų
sužadinti, kad dar stipriau išgyventų Eucharistiją. Tad
ir šį veikalą galima laikyti pavyzdžiu, kaip panaudoti atvaizdą meditacinei vaizduotei žadinti ir įtaigia priemone
Kristaus aukai bei konsekracijai paaiškinti.
Šie keli apžvelgti jėzuitų teorinių ir praktinių veikalų aspektai toli gražu neatskleidžia idėjų apie atvaizdų
kūrimą ir pritaikymą gausos, tačiau iliustruoja svarbų
atvaizdų pritaikymo pavyzdį, inicijuotą Jėzaus Draugijos. XVII a. vykusioje vaizdo vertinimo transformacijoje
jėzuitai atliko reikšmingą vaidmenį, įtraukdami visas
ordino veiklas, plačiai nusidriekusį seminarijų, akademijų ir joms priklausančių spaustuvių tinklą. Pokytį
tyrinėjęs meno istorikas Ralphas Dekoninckas pastebėjo, kad minėtame amžiuje simbolis tampa nebe tolimu
dieviškojo Žodžio atspindžiu, o žmogaus išradingumo
požymiu: „siekiama greičiau tiesą aprengti, nei ją pridengti, tam, kad taptų kuo malonesne ir dar tokia įtikinančia, kokia tik gali būti. [...] Simbolinis atvaizdas nukreipiamas į žiūrovo/skaitytojo vaizduotės galią, laisvai
treniruotą „minties įžvalgumą“, kviesdamas perskaityti
pasaulį nebe metafiziniu, o poetiniu būdu“51. Teoriniai
traktatai „plečia“ atvaizdų apibrėžimus ir galimybes,
praktiniai darbai prisitaiko prie tikslinės auditorijos,
tačiau juose esmiškai liekama prie šv. Ignaco sukurtų
pratybų – meditacinės maldos, savistabos, gyvenimo
reformatio, išganymo siekiamybės.
!

Poloniarum Reginae Constantiae ab Hieronymo Bildziukiewicz Philosophiae in Alma Academia Vilnensi auditore devota observantia humiliter oblatum, Vilnae, 1610.
43
Knyga gana detaliai išnagrinėta: Sigita Maslauskaitė, Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a., Vilnius: Lietuvos nacionalinis
muziejus, 2010.
44
Andrius Mlodzianovskis, Icones symbolicae vitae et mortis beati
losaphat martyris archiepiscopi Polocensis, Vilnae, 1675; plačiau žr. Palaimintojo kankinio Juozapato, Polocko arkivyskupo, gyvenimo ir mirties simboliniai atvaizdai: šaltinis, vertimas ir studija, sudarytoja Jolita
Liškevičienė, tekstų autoriai Remigijus Černius, Mintautas Čiurinskas,
Ona Daukšienė, Jolita Liškevičienė, iš lotynų kalbos vertė Rita Katinaitė, Ona Daukšienė, Mintautas Čiurinskas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015.
45
Darbai pristatyti: Živilė Nedzinskaitė, „LDK jėzuitų poetikos ir retorikos paskaitų rankraščiai: teorijos ir praktikos dermė“, in: Istorijos
šaltinių tyrimai, 2011, t. 3, p. 131–152 ir kt.
46
Ioanne Drews, Methodus peregrinationis Menstruae Marianae ad
Imagines Deiparae Virginis per Ditiones Regni Poloniae et Magni Ducatus Litvaniae, miraculis celebriores pro publicis privatisque necessitatibus sine fatigatione, fructuosè tamen, instituendae, Vilnae: Typis
Academicis, 1684.

47
Žr. Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–
XVIII a., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 208–223.
48
Pavyzdžiui, „Trijų dienų kelionės nuostatai šiokiai tokiai dvasinei
ramybei atgauti nuo pasaulio vargų“ (Iter triumdierum in solatium peregrinatis a saeculi curis paululum respirantis animae instiutum, Vilniae:
Societas Iesu, 1732). Už nuorodą dėkoju prof. Eugenijai Ulčinaitei.
49
Fulgenty Dryjacki, Thesaurus sacratissimae vitae passionis practiosissimi sangvinis D. n. Iesu Christi in augustissimo Missae sacrificio
depozitus, Vilnae, 1682; Fulgenty Dryjacki, Skarb zywota y krwie Jezusa Pana z oycow ss. w ofierze mszy s. złożony […]: obiasnienie Bract
wa Pocieszenia Przenayświętszey Maryey Panny, Wilno: druk. Akad.
Soc. Iesu, 1682.
50
Michalas Janocha, „Aleksandro Tarasevičiaus 1682 metų Vilniaus
graviūrų ciklas „Sacrificium missae“ liturginių-alegorinių „Vitae Christi“
ciklų kontekste“, in: Paveikslas ir knyga: LDK dailės tyrimai ir šaltiniai,
sudarytoja Tojana Račiūnaitė, (ser. Acta Academiae Artium Vilnensis,
25), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 103.
51
Ralph Dekoninck, „The Jesuit Ars and Scientia Symbolica: From Richeome and Sandaeus to Masen and Ménestrier“, in: Jesuit Image Theory, edited by Wietse de Boer et al., Leiden-Boston: Brill, 2016, p. 86.
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APIE ŽMOGIŠKĄ BŪKLĘ
Nuo neišgydomo kvailumo iki gebėjimo atleisti tai, kas neatleistina

Filosofą Nicolasą de Warreną kalbina Aistė Noreikaitė

Esame pripratę, kad filosofai klaustų, kas yra tiesa? išmintis? žinojimas? Tačiau jūs klausiate kitaip: kas yra
kvailumas? Tai, kas filosofiniuose tyrinėjimuose būdavo tik numanoma, jums tampa pagrindine problema ir
tyrimo objektu. Kodėl?
Taip, kai tradiciškai kalbame apie filosofus, ką jie
veikia, kas jiems rūpi, pirmiausia randame atsidavimą tiesai ir rūpestį ja. Filosofija apibrėžia save kaip
atsaką nežinojimui ir siekia jį įveikti – tiek teoriškai,
tiek praktiškai. Sokratas sakė, kad „nepažintas gyvenimas nevertas gyventi“, ir, vaikščiodamas po Atėnus,
provokavo žmones savo klausimais, kurie atskleisdavo
jų nežinojimą.
Tačiau man atrodo, kad pagrindinė problema Sokratui buvo ne nežinojimas, o kvailumas. Platono dialoguose ši problema įkūnyta Alkibijado figūra. Alkibijadui
būdinga ambicija, valdžios ir šlovės troškimas. Jis buvo
atėnietis, Sokrato mokinys, bet Peloponeso karo metu
išdavė Atėnus ir tapo vienu iš tų, kurie atsakingi už
polio griūtį. Alkibijadas yra problema, kuriai Sokratas
nerado sprendimo ir atsako, ir ši problema buvo ne nežinojimas, o kvailumas. Kvailas žmogus nėra tas, kuris
kažko nežino, kvailas yra tas, kuris negali būti išmokytas. Tai uždara mąstymo struktūra, kuri sutelkta ties
nenoru žinoti. Gali būti labai apsiskaitęs, net sumanus,
bet vis tiek kvailas, nes kvailumas nėra žinių stoka. Manau, kad kvailumas yra tam tikra saviapgaulės forma.
Jei siekiu tiesos ir esu įsitikinęs, kad turiu atsakymą,
visuomet privalau būti atviras bet kokios formos persvarstymui ar klausimui. Egzistuoja ryšys tarp tiesos ir
tam tikro jos pagrindo – ar tai būtų argumentai, ar tiesmuki įrodymai. Tačiau kvailumas apeliuoja į tiesą suNicolas de Warren – mąstytojas, filosofijos profesorius
Penn State universitete (JAV). Studijavo Paryžiuje, Heidelberge,
Bostone, tyrinėja Edmundo Husserlio filosofiją, Pirmojo pasaulinio karo įtaką XX a. filosofijai, kvailumo, blogio ir atleidimo
temas. 2018 m. leidykla Jonas ir Jokūbas išleido jo knygą A Momentary Breathlessness in the Sadness of Time, skirtą Friedricho
Nietzsche’s ir Krzysztofo Michalskio filosofinei minčiai.

38

trumpindamas kelią ir pašalindamas bet kokį tariamos
tiesos ryšį su įrodymais, argumentais ar atvirumu jiems.
Čia kyla kitas klausimas: ar egzistuoja filosofinis atsakas į kvailumą? Ir, kita vertus, jei filosofija mano, kad
gali įveikti kvailumą, o iš tiesų negali, ar ji pati nėra kvaila? Senovės graikų kontekste šią mintį iškelia Aristofanas komedijoje Debesys, kur būtent Sokratas vaizduojamas kaip kvailys, jis tampa pagrindine kvailumo figūra.
Trumpai tariant, man įdomu, kaip reikėtų kalbėti
apie kvailumą, kad neredukuotume jo į nežinojimą ar
klaidą. O taip pat – kokios pozicijos jo atžvilgiu turėtų
laikytis filosofija, jei nėra aišku, ar apskritai įmanoma
jam rasti kokį nors teorinį ar praktinį atsaką.
Ar įmanoma rasti „vaistą“ nuo tokio kvailumo, ar tai
yra neišvengiama žmogiška būklė?
Deja, manau, kad tai žmogiška būklė. Friedrichas
Schilleris, rodos, tragedijoje Orleano mergelė rašo: prieš
kvailumą net dievai bejėgiai. Žinot, Apšvieta bandė
įveikti kvailumą, įvairiausias jo formas – prietaringumą, klaidingus įsitikinimus... Tai buvo projektas, siekiantis kartą ir visiems laikams įveikti kvailumą teoriškai ir politiškai. Negalime sakyti, kad nieko nebuvo
pasiekta. Anksčiau galvota, kad, tarkim, moterys negali
mąstyti, šiandien žinome, kad tai netiesa. Tačiau kartu
tas projektas atvedė mus į XX a. su visomis jo pasek
mėmis, tad taip ir liko neaišku, ar mes pajėgūs įveikti kvailumą. Ir kalbu ne tik apie individualų lygmenį,
greičiau – apie politinį. Ypač kai šiandien matome tiek
daug pavyzdžių, kai politikoje kvailumas dominuoja.
Tačiau ką mes galime padaryti? Sukurti daugiau Ted
kalbų? Nepadės. Į dienos šviesą ištraukti įvairių žinių
turinčius mokslininkus? Nepadės. Kvailumas iš principo nėra pajėgus pripažinti kieno nors kito autoritetą ir
išgirsti ką nors kita, nei savo tiesą.
Kai kalbame apie etinę ir politinę kvailumo reikšmę
bei galimas pasekmes, neišvengiamai norisi prisiminti Hannah Arendt. Nagrinėdama Adolfo Eichmanno
atvejį ir plėtodama blogio banalumo sampratą, ji teigė,
kad Eichmannas tiesiog negebėjo mąstyti. Ar matytu-
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mėte kokį nors ryšį tarp jūsų tyrinėjamos „kvailumo“ ir
Arendt „nemąstymo“ sampratų?
Stebėdama Eichmanną, Arendt atkreipė dėmesį, kad
jis kalba klišėmis, tautologijomis, kartoja tuos pačius
dalykus ir dažnai pats nesuvokia, ką sako. Pavyzdžiui,
apeliuodamas į Immanuelį Kantą jis teigė, kad visi jo
paties veiksmai tebuvo pareigos atlikimas. Tai yra visiška nesąmonė. Arendt manymu, Eichmannas nebuvo
intencionaliai, sąmoningai blogas, tačiau jam esmiškai
buvo būdingas nemąstymas. Ir šį nemąstymą ji sieja su
blogio banalumu.
Išties įdomus klausimas, ar šis „nemąstymas“ (Gedanklosigkeit) yra tas pats, kas „kvailumas“ (Dummheit)? Jei gerai pamenu, vienoje iš paskutiniųjų savo
paskaitų, 1973 ar 1974 m., ji daro skirtį tarp nemąstymo ir kvailumo. Ir savo veikale The Life of Mind, kur
plačiau aptaria nemąstymą, ji lieka labiau klasikinėje
paradigmoje ir daugiau kalba apie nežinojimą nei kvailumą. Nemąstymą ji supranta kaip refleksijos stoką.
Ji perima platonišką sielos dialogo su savimi vaizdinį.
Būti „dviem viename“ – jai tai yra paradigminė mąstymo struktūra, o nemąstymas atsiranda tuomet, kai šio
dialogo stokojama. Aš negirdžiu savęs mąstančio, todėl
nežinau, ką mąstau, sakau, darau.
Jūs taip pat tyrinėjate, kaip XX a. įvykiai (labiausiai
Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai) paveikė filosofinę mintį. Kokias išskirtumėte pagrindines įtakas ir su
jomis susijusius filosofinės minties pokyčius?
Pradėkime nuo Pirmojo pasaulinio karo. Manau, jis
ypatingas tuo, kad jo metu vyko labai didelė filosofijos
mobilizacija. Karui prasidėjus, kone kiekvienas iškilesnis filosofas jautė poreikį pasisakyti karo tema ir darė
tai pasitelkdamas filosofinį žodyną. Tokiu būdu jie pačią filosofiją pavertė savotišku karo ginklu, o filosofinį
diskursą – karo tąsa.
Pavyzdžiui, vienas svarbiausių to meto prancūzų filosofų, viešai žinoma figūra, buvo Henri Bergsonas. Vos
karui prasidėjus, Bergsonas ima rašyti kareiviams skirtuose žurnaluose, populiariojoje spaudoje, sakyti viešas
kalbas. Pagrindinė mintis – karas vyksta dėl laisvės
ir pamatinių žmogiškumo idealų, kuriems atstovauja
Prancūzija. Bergsonas politizuoja filosofinį žodyną, kad
legitimuotų prancūzų vaidmenį kare. Analogiškai Vokietijoje puikiai žinoma figūra, literatūros Nobelio premijos laureatas Rudolfas Euckenas ima kalbėti, kad Vokietija kare gina savo tautinę egzistenciją ir kad būtent
Vokietija atstovauja pagrindinėms vertybėms, kultūrai,
civilizacijai. Tokiu būdu filosofija tiesiogiai perkeliama į
karo kontekstą ir pati tampa karo dalimi.
Tik ar tai tikrai vis dar filosofija?

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

Geras klausimas. Mums dabar gana paprasta sakyti,
kad tai buvo filosofijos žlugimas, nes ji virto ideologija.
Bet jie taip negalvojo. Jie manė, kad karas yra filosofinis įvykis. Kad tikrasis karo objektas buvo pamatinės
Europos idėjos. Kas nutiko? Filosofija imta tapatinti su
kultūra, o kultūros suvoktos kaip nuolat kovojančios
tarpusavyje. Filosofija virto kultūriniu karu. Atsirado prancūzų filosofija kaip priešybė vokiečių filosofijai,
analitinė filosofija kaip priešybė kokiai nors kitokiai.
Tiesa, atsirado tokių, kurie permąstė kosmopolitinės
filosofijos idėją. Jei filosofija neturi tautybės, tai negali
būti ir tautinės filosofijos. Imta daugiau mąstyti apie
gebėjimą kalbėti ir komunikuoti. Arendiškai kalbant,
galia yra kas kita nei prievarta. Filosofiją pavertus
ginklu, ji netenka galios kalbėti, pasiekti kitus, duoti
pradžią kažkam naujam.
Mąstant apie Antrąjį pasaulinį karą, ko gero, akivaizdu, kad būtina kalbėti apie Holokaustą ir atominių bombų panaudojimą. Tai buvo didieji įvykiai, kurie
akimirksniu paskatino filosofinę refleksiją apie žmogiškumą, etiką, progreso (ne)egzistavimą, Apšvietos vaid
menį. Kaip sakė Agambenas, Aušvicas pastatė mus
į savotišką iki-etinę poziciją – mes nebežinome, kaip
mąstyti apie etiką. Šiandien prieš akis turime Aušvico
vaizdinį ir privalome kažkokiu būdu iš naujo sudėlioti
savo etinį ir politinį mąstymą.
O jei žvelgtume dar abstrakčiau, ką manote apie filosofijos ir praktinės tikrovės santykį apskritai? Sokratas
buvo nuteistas mirtimi kaip grėsmė valstybei ir jos tvarkai. Šiandien turime daugiau žemiškų skeptikų, kurių
nuomone filosofija yra per daug atitrūkusi nuo praktinės tikrovės, kad galėtų turėti kokią nors įtaką, nesvarbu, pozityvią ar ne. Kaip jums atrodo?
Palietėte labai kontroversišką ir, ko gero, amžiną
klausimą. Kaip gerai pastebėjote, jau Sokrato figūrą
galima laikyti šio klausimo epicentru. Bet, mano galva,
viena pagrindinių priežasčių, kodėl šiandien filosofija
sulaukia skeptiškų reakcijų, kad ji esą triviali ar neturinti ko pasakyti, yra primygtinis lūkestis matyti ją
kaip aktualią ir paveikią dabar, tą pačią akimirką. Tačiau tiesa ta, kad svarba ir paveikumas gali būti laiko
atžvilgiu nusidriekę toliau nei akimirksnio poveikis. Ir
priešingai – tie dalykai, kuriuos skubame laikyti svarbiais, iš tiesų nėra svarbūs, nes jie nėra tvarūs. Tad kai
kalbame apie filosofijos svarbą – ar turime minty kažką, kas tvaru ir turi tęstinumą, ar kažką, kas staigu ir
paveiku, bet nebūtinai turi tąsą laike? Manau, faktas,
kad skaitome filosofiją, kuri buvo parašyta prieš 2000
metų, ir kalbame apie Sokratą, yra visai solidus argumentas už filosofijos tvarumą ir svarbą. Filosofijos diskursas turi savybę gyvuoti ir tęstis, tačiau tai dažnai
būna inversiška jo momentinei svarbai.
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O ar žmonės, kurie užsiima filosofija, turi atsakomybę
kokiu nors būdu dalyvauti kalbant ar sprendžiant šiandienines politines, etines problemas?
Pirmiausia – ar jie turi autoritetą? Didesnį autoritetą
nei kas nors kitas? Egzistuoja įsitikinimas, kad filosofai
turėtų turėti didesnį žinojimą, kuris įgalina juos tapti
vedliais ar veikti politikoje su didesniu išmanymu. Tačiau pažvelkime į XX a. – didelė dalis didžių filosofų
buvo linkę rinktis ne pačią šviesiausią politikos pusę.
Tad labai gali būti, kad filosofai neturi didesnio autoriteto politikoje nei kas nors kitas. Tokiu atveju, jei, būdamas filosofu, įsitraukiu į politiką, įsitraukiu ne kaip
filosofas, o kaip pilietis.
Čia galime dar trumpam grįžti prie Pirmojo pasaulinio karo. Institucionalizuota filosofija savo modernia
forma atsirado tik XIX a. Ankstesnių laikų filosofai
(Davidas Hume’as, Johnas Locke’as) nebuvo filosofijos
profesoriai, nes institucija, universitetas nebuvo ta vieta, kur kūrėsi tikrai gera filosofija. Tačiau, prasidėjus
Pirmajam pasauliniam karui, modernaus universiteto
idėja ir filosofijos, kaip institucionalizuotos profesijos,
idėja jau buvo susiformavusios. Egzistavo aiški samprata institucijai priklausančio filosofo, kuris gali kalbėti
institucijos vardu, institucijos, kuri atstovauja konkrečiai kultūrai. Tad jei prasidėjus karui aš esu vokiečių
profesorius, o mano šalis kariauja, man yra visiškai
akivaizdu, kad aš esu patriotiškas pilietis, kuris kartu
yra ir filosofijos profesorius institucijoje, kuri atstovauja mano tautai, mano kultūrai, mano civilizacijai. Žodžiu, man turėtų būti akivaizdu, kad filosofija turi būti
patriotiška. Jie matė tokį ryšį.
Tačiau šis ryšys neišvengiamai turi susidurti su krize.
Nes jei pilietis, eidamas atitinkamas pareigas, turi įsipareigojimų šaliai ar tautai, tai filosofas – tiesos siekiui. Čia
turi kilti klausimas, ar filosofijos institucija vis dar yra
neutrali mąstymo laisvės erdvė, ar politinis veikėjas.
Kaip vertinate šiandienines filosofijos institucionalizacijos formas?
Vienas pagrindinių pastarųjų 20 metų pokyčių yra
tai, kad visa tapo susieta su pinigais. Esate filosofijos
doktorantė, tai tikrai suprantate, apie ką kalbu. Kai
tampi profesoriumi, galioja tokios pačios taisyklės –
svarbiausia yra projektai ir paraiškos pinigams. Universiteto mokslininkai tapo verslininkais, turinčiais
generuoti savo pačių kapitalą, jei nori įgyvendinti projektus. Sociologiškai filosofijos institucija yra absoliučiai
neoliberali institucija, kuri varoma simbolinių sėkmės
kriterijų – karjeros laiptai, citavimo indeksai, publikacijų kiekis A lygio žurnaluose ir t. t. Žodžiu, tuo, kas filosofiškai neturi jokios reikšmės. Tai kelia daug svarbių
klausimų. Pavyzdžiui, ar vis dar esi laisvas mąstytojas,
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jei tai, apie ką mąstai, nulemia ne mąstymo, o ekonominis kriterijus? Kaip tokia padėtis pakeis pačią filosofiją?
Čia įdomu pastebėti dar vieną dalyką. Paimkime dvi
XX a. filosofijos figūras – žinomas ir iš skirtingų mąstymo tradicijų, tarkim, Hannah Arendt ir Ludwigą Wittgensteiną. Wittgensteinas bjaurėjosi pačia profesoriavimo idėja, jis niekada nebuvo profesoriumi, neparašė
tikros disertacijos, o jo rašymo stilius buvo absoliučiai
neakademiškas ir šiandien Loginis filosofinis traktatas
nebūtų pripažintas tinkamu. Žinoma, jis rezidavo Kembridže, bet greičiau kaip „tas keistas tipas“.
Hannah Arendt atsisakė būti vadinama filosofe. Ji
sakė: „Aš – ne filosofė, aš – politinė mąstytoja“. Ji mokė
tuo metu tikrai neįprastoje vietoje (The New School nebuvo tradicinis universitetas), domėjosi politika, buvo
viešoji intelektualė. Kitaip tariant, dvi didelės XX a.
filosofijos figūros atmetė institucinės filosofijos idėją
ir kūrė filosofijos istoriją kaip istoriją, kur gera filosofija atsiranda už institucionalizuotos filosofijos ribų.
Ir net tie, kurie buvo „instituciniai“ filosofai, tarkim,
Jacques‘as Derrida ir ta visa prancūzų karta, – jų mąstymas krypo į institucinės filosofijos atmetimą.
Čia slypi gili ironija. Ko gero, nė vienas ankstesnių
laikų didus filosofas neišgyventų šiandieninėje akademijoje. Pažiūrėkit, Kantas užtruko dešimtmetį, kol parašė Grynojo proto kritiką. Įsivaizduokite save sakančią: „Aš neteiksiu jokių paraiškų finansavimui, nieko
nepublikuosiu, bet pasiimsiu dešimt metų ir pasistengsiu parašyti labai gerą filosofijos knygą“. Sulauktumėt
atsakymo: „Lauk!“
Vienoje savo paskaitų jūs išsakėte idėją, kad karo,
prievartos, teisingumo ir teisinės atsakomybės kontekste
etinė „atleidimo“ sąvoka yra neišvengiama, kad jei norime prasmingai kalbėti apie žmogaus teises, privalome
rimtai kalbėti ir apie atleidimą, tarsi šios sąvokos būtų
neatsiejamos. Kaip ir kodėl atleidimas įgauna tokį cent
rinį vaidmenį?
Čia aš atsakysiu labai arendiškai, bet, manau, ji buvo
labai teisi, kai Žmogaus būklėje atleidimui ir pažadui
suteikė tokią didelę reikšmę. Atleidimas (kaip, beje, ir
pažadas) nėra tik sąvoka. Tai veiksmas, kuris turi ontologinę reikšmę. Jis atnaujina viešąją erdvę. Atleidimas
yra tai, kas leidžia mums vėl vieniems kitus išvysti. Kai
atleidžiu, kitas atgauna savo teisėtą gebėjimą veikti,
kurio buvo netekęs dėl man padarytos skriaudos. Aš
tam tikra prasme taip pat atgaunu savo veiksnumą,
nes nebesu apibrėžtas mus abu jungusios skaudžios
praeities. Tik atleidimo dėka mūsų pasaulis tam tikra
prasme atgyja.
Tačiau Arendt taikliai pastebi, kad atleidimo samp
rata nėra norma ar įpareigojimas atleisti. Atleidimas
yra tai, kas nenuspėjama. Tai yra pradžia, kuri nėra
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nulemta praeities ir kuri leidžia išsivaduoti iš keršto ar
apmaudo ciklo. Aš negaliu pažadėti, kad atleisiu, nes tai
nebebūtų netikėta, tačiau, kai atsiduriu situacijoje, kurioje manęs atleidimo prašo, aš turiu būti jam atviras.
Šiuo atžvilgiu atleidimas neišvengiamai susijęs ir su
žmogaus teisėmis bei jų pažeidimais. Žmogaus teisių
diskursas yra diskursas, kuris siekia atpažinti, suvokti ir rasti būdą spręsti moralinius žiaurumus. Tokiais
atvejais atleidimas yra tai, kas suteikia galimybę atkurti mūsų bendrą pasaulį – net ir tokiuose kontekstuose,
kuriuose žmonės vieni kitiems darė neįsivaizduojamai
žiaurius dalykus.
Vokiečių filosofas Robertas Spaemannas, mąstydamas apie atleidimą, išsako keletą Arendt artimų, tačiau
gal labiau personalistinių įžvalgų. Jo teigimu, atleisdami skriaudikui, mes išlaisviname jį nuo jo atliktų veiksmų. Atleidimas yra pasakymas, kad jis, kaip asmuo,
nėra tapatus atliktiems veiksmams, o kartu – tai galimybė jam būti tokiu asmeniu, koks iš tiesų yra, nepaisant
prasikaltimo.
Mes esame įpratę save suvokti kaip absoliučiai nepriklausomus ir savipakankamus individus, tačiau abu šie
mąstytojai, paversdami atleidimą etinį, socialinį ir politinį lauką steigiančiu elementu, tarsi numano tam tikrą
pamatinį intersubjektyvų lauką. Kitas tampa lemiančiu
veiksniu mano, kaip žmogaus, egzistencijai – aš negalėčiau būti visaverčiu politinės bendruomenės nariu, santykio dalimi ar net asmeniu, jei ne Kitas.
Jūs visiškai teisi. Spaemanno atleidimo samprata išlaisvina tą, kas esu, nuo to, ką padariau. Kitaip tariant:
„Aš netoleruoju veiksmų, kuriuos padarei, tačiau atleidžiu tau kaip asmeniui“. Atleidimu aš grąžinu jam galią veikti, kurios jis buvo netekęs darydamas kažką, ko
neturėjo. Tai reiškia, kad mūsų galia veikti nuo pat pradžių steigiasi intersubjektyviai. Ir tai – labai arendiška.
Arendt atveju šis intersubjektyvumas yra labai subtilus. Viena vertus, mes iš tiesų esame priklausomi nuo
pamatinio pliuralumo, kur aš egzistuoju kitų kontekste. Ne tik pažado ar atleidimo, tačiau viso gyvenimo
naratyvo prasme. Aš esu savo gyvenimo veikėjas, tačiau nesu galutinis autorius visų naratyvų, kurie duoda
mano gyvenimui prasmę. Kiti taip pat yra. Tad tai tik
rai didelė priklausomybė nuo kitų. Tačiau, kita vertus,
aš niekuomet nesu matomas ir pažįstamas iki galo – net
ir tuomet, kai pasirodau savo veiksmais bei žodžiais. Visuomet išlieka tam tikra distancija, tam tikras likutis.
Aš, kaip subjektas, nesu visiškai paaiškinamas per intersubjektyvios priklausomybės nuo kito struktūrą.
Turint mintyje atleidimo svarbą etiniams ir politiniams žmonių santykiams, apie ką mes kalbame, kai
kalbame apie tai, kas neatleistina?
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Mes apie daugelį dalykų kalbėjome Arendt kontekste.
Ji yra viena tų mąstytojų, kuri atskiria tai, ką galime
atleisti, nuo to, kas neatleistina. Neatleistina yra tai,
kas negali būti nubausta, kas neturi nusikaltimo mastą adekvačiai atitinkančios bausmės. Arendt kontekste mes atleistume nežinojimą, nemąstymą, ko gero, ir
kvailumą. Atleistume tiems, kurie nežinojo, ką daro.
Neatleistume tiems, kurie žinojo.
Visiškai priešingai mąsto prancūzų mąstytojas Vladimiras Jankélévitchius. Viskas, ką galime atleisti, nėra
atleidimo objektas, tai – pateisinimo objektas. Jei sakai,
kad gali kažkam atleisti, nes, jei jis būtų žinojęs, būtų
taip nesielgęs, Jankélévitchiui tai nebūtų tikras atleidimas. Tai būtų pateisinimas. Jo manymu, atleisti paradoksaliai įmanoma tik tai, kas neatleistina. Arba – jei
kažkokiu atveju galime kalbėti apie atleidimą, tai turi
būti kažkas, kam nėra pateisinimo. Atleidimas būtų tokios malonės ir dosnumo akimirka, kuri peržengia bet
kokias racionalizacijas. Jo metu, net ir negalėdamas
suvokti, kodėl padarei, ką padarei, aš atleidžiu. Tai yra
atleidimo galia.
Tiesą sakant, tai skamba kaip veiksmas, peržengiantis žmogaus galias.
Taip, Jankélévitchius apie tai mąsto. Atleidimo susiejimas su tuo, kas neatleistina, kartu reiškia, kad jis,
priešingai nei daugelis kitų mąstytojų, nemano, kad
mes turime gebėjimą atleisti. Atleidimas yra kaip tik
tai, ko mes negalime padaryti, tačiau, nepaisant to, turėtume.
Galima sakyti, kad tai normatyvi sąvoka?
Tiesą sakant, ji net peržengia normatyvumą. Ji dar
radikalesnė. Atleidimas jam nėra galia, gebėjimas ar
norma. Tai – negalimybė. Aš negaliu tau atleisti ir kaip
tik tai leidžia suvokti, ką reikštų atleisti. Atleidimas yra
kažkas, kas išeina už teisingumo ar net moralumo ribų.
Jei pasakyčiau: „Atleiskime naciams“, dauguma laikytų
tai nemoraliu dalyku.
Ar toks atleidimas vis dar žmogiškas – vienas svarbiausių klausimų Jankélévitchiui. Pasitelkime pavyzdžių iš Dostojevskio, kuris taip pat daug mąstė apie
atleidimą. Kokias atleidimo figūras randame jo romanuose? Nusikaltime ir bausmėje – Sonia, prostitutė,
Broliuose Karamazovuose – Alioša, šventas kvailys,
kaip ir Idiote – kunigaikštis Myškinas. Tai atlaidumo
figūros. Per jas mes atpažįstame tai, kas giliai žmogiška, tačiau pačios figūros mums pasirodo kaip nežmogiškos. Atleidime tam, kas neatleistina, yra tam tikro
nežmogiškumo.
!
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Lietuviams nesiseka rašyti biografijų. Nerijaus Šepečio teigimu, istorikų bandymai rekonstruoti žmogaus
gyvenimą moksliškai dažniausiai virsta herojaus parodija arba negyvu dokumentiniu pasakojimu, tinkamu
tik saugoti muziejuje1. Prie to prisideda ir sustabarėjęs
žanro suvokimas, įrėmintas dviejų žodžių atkarpos –

tomas Pirmosios Respublikos paveikslas, dažnu atveju išryškėja stebėtojo, ne dalyvio žvilgsnis. Gustainis
buvo vienas produktyviausių, visuomenei geriausiai
pažįstamų publicistų, 1918–1940 m. parašė daugiau nei
600 įvairaus pobūdžio tekstų, jo balsas dažnai skambėdavo ir radijo bangomis. Tapęs savu politikos erdvėje,
Gustainis tiesiogiai joje dalyvavo minimaliai: politinės
karjeros viršūnė buvo vyriausiojo redaktoriaus postas
1927–1932 m. Antano Smetonos režimo oficioze.
Būtent už darbą Lietuvos aide Gustainis ir amžininkų, ir istorikų neretai tituluojamas tautininkų ideologu2. Jo pasaulėvoka įdomi ir dėl kitų priežasčių – jį
galima laikyti ir vienu pirmųjų totalitarinių ideologijų
kritikų Lietuvoje, į istoriją Gustainis įsirašo ir kaip entuziastingas eugenikos šalininkas.

Kas jūs, tautininke Gustaini?

gimė ir mirė. Pasilikdamas prie šių įprastų rėmų, bet
nesileisdamas į nuoseklią mokslinę rekonstrukciją, į čia
pateikiamą biografinį etiudą įsiejau ir intelektinės istorijos dėmenį, vildamasis, kad tai suteiks gyvumo ir
aktualumo. Juolab kad šis etiudas – apie anaiptol ne
pirmojo ryškumo Pirmosios Lietuvos Respublikos asmenybę, tik svarbiausių įvykių fone matomą Valentiną
Gustainį (1896–1971). Sekant jo veiklos pėdsakais, atsiskleidžia kitoks, ne „didžiųjų vyrų“ gyvenimuose ma-

Bendrais štrichais, Gustainio gyvenimas klostėsi taip.
Gimė 1896 m. liepos 15 d. Vinkšnupių kaime, Šakių
apskrityje, vidutinių ūkininkų šeimoje, buvo vyriausias
sūnus šeimoje. Mokėsi Griškabūdžio ir Kauno mokyklose, priklausė ateitininkų kuopelei3. Greitai pramokęs
užsienio kalbų, ypač daug dėmesio skyrė vokiečių literatūrai. Jau 1918 m. vasario 2 d. Lietuvos aide pasirodė
pirmasis jo tekstas „Patriotizmo svarba“4. Publikacijos
turinys gan paprastas, tonas – nuosaikus, svarstoma
apie patriotizmo naudą tautai ir individui. Svarbesnis
yra pats publikavimosi faktas: 22-uosius metus įpusėjęs jaunuolis jaučiasi turįs ką pasakyti Lietuvos aido
skaitytojams.
Dar 1919 m. sausį Lietuvos valstybės II konferencijoje Gustainis užmezgė ryšius su tautininkais (Vladu
Mironu). Kovą užsirašė savanoriu į Lietuvos kariuomenę, jo karinės tarnybos asmens byloje užfiksuota, kad

1
Nerijus Šepetys, „Rec.: Streikus A. Diplomatas Stasys Antanas Bačkis“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2007, t. 19, p. 164.
2
Mindaugas Tamošaitis, Artūras Svarauskas, Nuo Kazio Griniaus iki
Antano Smetonos: Valdžios ir opozicijos santykiai Lietuvoje 1926–1940
metais, Vilnius: Gimtasis žodis, 2014, p. 174; Liudas Truska, Antanas
Smetona ir jo laikai, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1996, p. 166;

Vincentas Lukoševičius, Liberalizmo raida Lietuvoje: XIX a. pab. –
1940 m., Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995, p. 333.
3
Valentinos Gustainytės pasakojimo apie tėvą rankraštis, gautas iš
leidyklos „Versmė“, in: Asmeninis autoriaus archyvas.
4
[Valaentinas Gustainis] Val. Šlaitinis, „Patriotizmo svarba“, in: Lietuvos aidas, 1918-02-02, p. 1–2.

Nežinomas fotografas. Laikraščio Lietuvos aidas vyr. redaktorius
Valentinas Gustainis ir kalbininkas Jurgis Gerulis. 1930.
Iš: https://www.limis.lt (MLLM GEK 16870)
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renkant Steigiamąjį Seimą agitavęs balsuoti už tautininkus5. Po tarnybos išvyko į Heidelbergo universitetą,
kur 1921–1923 m. studijavo filosofiją ir politinę ekonomiką, klausėsi tokių žvaigždžių kaip Karlas Jaspersas
ar Heinrichas Rickertas paskaitų6. Studijų Vokietijoje
metu parašė pirmuosius tekstus eugenikos temomis.
1923–1924 m. Gustainis studijavo ir Sorbonoje, tačiau
dėl lėšų stokos buvo priverstas grįžti į Lietuvą, studijas
baigti Kaune. 1924 m. jis sulaukė rekomendacijos iš paties premjero Ernesto Galvanausko ir vyko į Ženevą, Europos telegramų agentūrų konferenciją. Atsižvelgiant į
tai, kad prie Galvanausko tautininkų leidiniai buvo nuolat uždarinėjami ir apkraunami baudomis7, šis faktas
liudija, kad Gustainis nebuvo laikomas vien tautininkų klapčiuku, nors ir publikavosi vien tik jų spaudoje.
Kaune talentingas publicistas sutiko ir 1926 m. perversmą, kurį, anot atsiminimų, sveikino, nes buvo įsitikinęs, kad Lietuvai grėsė komunistų pavojus, o ir pats
autoritarinis režimas būsiąs tik laikinas (tam prieštarauja ligtolinės Gustainio publikacijos, liudijančios
apie jo gan autoritarišką (tautininkišką) laikyseną8).
Perversmas Gustainiui atvėrė naujų galimybių kilti
karjeros laiptais: 1927 m. lapkritį jis tapo oficiozo vyr.
redaktoriumi. Vėlgi atsiminimuose jis vaizduojasi buvęs savotiškas džentelmenas: nors ir neslepia, kad užimdamas tokį postą atsidūrė geresnėje padėtyje už kitų
laikraščių redaktorius, tačiau tvirtina visuomet buvęs
„didesnės ar mažesnės spaudos laisvės pusėje“9. Tačiau
akivaizdu, kad spaudos laisvė ir vadovavimas autoritariniam oficiozui – sunkiai dera tarpusavyje.
Toliau Gustainio karjeros kreivė užstrigo. Izidorius
Tamošaitis jį keikė, laikydamas politiniu diletantu10,
po Augustino Voldemaro nušalinimo 1929 m. Gustainiui nesisekė rasti bendros kalbos su naujuoju minist
ru pirmininku Juozu Tūbeliu. Galbūt Andrius Vaišnys
perdeda teigdamas, kad Gustainis Tūbelio nekentęs11,
tačiau įtempti santykiai su Tūbeliu gerokai apsunkino
redaktoriaus darbą. Penkerius metus praleidęs tose
pačiose pareigose, 1932 m. gruodį Gustainis kiek mįslingomis aplinkybėmis pasitraukė iš Lietuvos aido. Pats
atsiminimuose rekonstruoja įvykusį sąmokslą, kuriame
figūruoja Tūbelio, Jono Navako ir Igno Šeiniaus pavar-

dės12. Panašu, kad esminė šio darbo netekimo priežastis buvusi paprasta: Tūbelis neapsikentė konfliktų su
redaktoriumi ir nusprendė juo atsikratyti.
Premjero elgesys Gustainį įžeidė, jis prezidentui pareiškė, kad kol Lietuvos aido vyr. redaktoriumi bus Šeinius, laikraščiui tikrai nerašysiąs. Smetona patikino,
kad Šeinius redaktoriumi netaps13, tačiau pažadas ištesėtas nebuvo, o tai Gustainį dar labiau supykdė. Jis
rašė į Naująją romuvą, Akademiką, Mūsų rytojų, vienas tekstas netgi buvo perspausdintas iki tol Gustainį
nuolat kritikavusių (kairiųjų) Lietuvos žinių puslapiuose14. Nors ir ne tiesmukai, dažniausiai – abstrakčiai,
be konkrečių pavardžių, publikacijose Gustainis ėmė
kritikuoti susidariusią padėtį valstybėje. Pavyzdžiui,
Naujojoje romuvoje jis rašė:

5
Vidaus reikalų ministerijos Griškabūdžio valsčiaus valdybos skyriaus pranešimas generalinio štabo žvalgybos skyriui, in: LCVA, f. 930,
ap. 1, b. 459, l. 9.
6
Algis Povilas Kasperavičius, „Lietuvos inteligento likimas XX amžiuje: Valentinas Gustainis epochos lūžiuose“, in: Edvardas Kriščiūnas:
mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edvardo Kriščiūno atminimui, sudarė Algis Bitautas, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidyk
la, 2015, p. 97.
7
Zenonas Butkus, „Jei opozicija gauna finansavimą iš svetur...“, in:
Kultūros barai, 1995, Nr. 8–9, p. 83.
8
Cit. iš: Alfonsas Eidintas, Antanas Smetona ir jo aplinka, Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 151.
9
Valentinas Gustainis, Nuo Griškabūdžio iki Paryžiaus: Atsiminimai
apie Lietuvos spaudą, jos darbuotojus (1915–1940) ir Lietuvos rašytojus

1924–966), Kaunas: Spindulys, 1991, p. 101.
10
Valentinas Gustainis, Spauda ir jos darbuotojai 1917–1940 m. (atsiminimai), in: LLTIBR, f. 11, b. 147, l. 146.
11
Andrius Vaišnys, Spauda ir valstybė, 1918–1940: Analizė istoriniu, teisiniu ir politiniu aspektu, Vilnius: Biznio mašinų kompanija,
1999, p. 97.
12
Valentinas Gustainis, Nuo Griškabūdžio iki Paryžiaus, p. 113–115.
13
Valentinas Gustainis, Spauda ir valstybė, l. 130.
14
Ligija Vanagaitė, Valentinas Gustainis: Biobibliografijos rodyklė
(1918–2005), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 62–63.
15
Valentinas Gustainis, „Kada Lietuva bus lietuviška“, in: Naujoji Romuva, 1933, Nr. 136–137, p. 650.
16
Liudas Truska, op. cit., p. 281–282.
17
Valentinas Gustainis, Spauda ir valstybė, l. 146.

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

Šiandie matome visą eilę gana taurių ir garbingų žmonių, pasižymėjusių ar tai valstybės ar visuomenės gyvenime, kažkaip atstumtų ar pasitraukusių nuo kūrybinio valstybės darbo. Tuo tarpu iki įkyrumo įgriso
sena daina apie tai, kad nėra žmonių, kad visuomenės
ir valstybės darbui dirbti trūksta pajėgų.15
1933 m. gruodį per Lietuvių tautininkų sąjungos
(LTS) suvažiavimą vienintelis Gustainis nepritarė organizacijos įstatų keitimui ir pareiškė išstojantis iš LTS.
Autoritarinėse valstybėse, ypač režimo fasadinėse organizacijose tokie vieši demaršai yra nepageidaujami. Be
to, šis suvažiavimas nebuvo eilinis: Liudo Truskos teigimu, minėti įstatų keitimai LTS pavertė autoritariniais
pagrindais besitvarkančia, nuasmeninta ir Smetonos
valiai absoliučiai pajungta organizacija16. Aišku, kaip
sakytų Šepetys, Truskos teigimai ne visada tikslūs.
Galų gale Tūbeliui atsibodo Gustainio kaišomi pagaliai – atsiminimuose jis teigia, kad 1934 m. vasarą
premjeras per VSD uždraudęs jam lankytis Kaune17.
Šitaip Gustainis atsidūrė visiškame politiniame užribyje, o tai, galbūt paradoksalu, išėjo į naudą jo politinės
minties brandai. Atsiminimuose nuolat tvirtinęs buvęs
„prisiekusiu liberalu“, Gustainis iš tiesų pradeda judėti
šia linkme. Pasitraukęs iš Lietuvos aido, jis savo publikacijomis nebeprivalėjo atspindėti vyriausybės pozici-
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jos, tad rašė kur kas solidesnius tekstus. Neatsitiktinai
į Gustainio Raštuose pristatomą rinktinę bibliografiją nepateko nė vienas 1919–1930 m. rašytas tekstas.
Kadaise Arūnas Sverdiolas apgailestavo, kad Juozas
Girnius išeivijoje labiau telkėsi į visuomeninę veiklą,
ne filosofiją, o tai buvo didelis nuostolis Lietuvos filosofijos istorijai. Iš esmės atvirkštinis variantas nutiko
Gustainiui: 1932–1934 m. įvykiai, išstūmę jį iš politinio
gyvenimo, buvo vienas pozityviausių impulsų jo politinės minties raidai.
Konfliktas su tautininkais baigėsi tik 1934 m. pabaigoje, kai Gustainiui pasiūloma tapti Lietuvos aido
korespondentu Varšuvoje. Algio Povilo Kasperavičiaus
teigimu, tai rodė didžiulį Smetonos aplinkos pasitikėjimą Gustainiu, nes ši misija buvusi svarbi galimų derybų su Lenkija kontekste18. Bet interpretuoti galima ir
kitaip: režimui galėjo būti naudinga „atsikratyti“ Gustainiu. Pavyzdžiui, pasak Arūno Streikaus, kritiškas
padėties Lietuvoje vertinimas buvo viena priežasčių,
kodėl Stasys Antanas Bačkis buvo išsiųstas į diplomatinę tarnybą užsienyje19.
Nuvykęs į Lenkiją, Gustainis ten prabuvo beveik pus
antrų metų, o vėliau išleido ir knygą20, kuri istorikų vienareikšmiškai vertinama kaip objektyviausias pasakojimas apie didžiausiu Lietuvos priešu laikytą valstybę21.
Po misijos Varšuvoje Gustainis, vėlgi kaip Lietuvos aido
korespondentas, išvyko į Prancūziją, savo įspūdžius vėl
apibendrino knygoje22. Ši misija taip pat turėjo diplomatinę potekstę – rinkti informaciją apie nuotaikas Prancūzijos politinėse „apačiose“23.
Lemtingu Gustainiui tapo sugrįžimas į Lietuvą pas
kutinėmis 1939 m. rugpjūčio dienomis. Tapo ELTA direktoriumi, be to, dėl sukauptos patirties jo balsas tapo
svarus ir kalbant apie užsienio politiką. Edvardas Turauskas buvo jį numatęs savo įpėdiniu Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktoriaus
pareigoms24.
1940 m. birželio 14-osios naktį Gustainis buvo iškviestas į Užsienio reikalų ministeriją. Jam buvo pavesta suredaguoti Smetonos laišką SSRS Aukščiausiojo Sovieto
pirmininkui Michailui Kalininui, siūlant susitikti asmeniškai ir spręsti susidariusią situaciją25. Gustainis
parengė tekstą ir Lietuvos aidui apie praėjusių dienų

įvykius, kuris užbaigiamas raginimu likti savo vietose
ir dirbti kasdienius darbus26, o tuomet išvyko į Žemąją
Panemunę, kur stengėsi atrodyti kuo paprasčiau:

Algis Kasperavičius, op. cit., p. 100.
Arūnas Streikus, Diplomatas Stasys Antanas Bačkis, Vilnius: Lie
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2007, p. 34.
20
Valentinas Gustainis, Lenkai ir Lenkija, Kaunas: Spaudos fondas, 1937.
21
Audrius Abromaitis, Lenkija ir Lietuvos visuomenė: Požiūriai į Lenkiją Lietuvoje 1918–1940 m., Daktaro disertacija, Vilniaus universitetas,
2002, p. 51–52; Krzystof Buchowski, Litvomanai ir polonizuotojai: Mitai, abipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX amžiaus pusėje, Vilnius: Baltos lankos, 2012, p. 315.
22
Valentinas Gustainis, Prancūzija, Kaunas: Spaudos fondas, 1938.
23
Apie tai liudija prezidento kanceliarijos archyve saugomas Gustainio raportas: „Konfidencialus pranešimas užsienio reikalų ministrui (per
Lietuvos Pasiuntinybę Paryžiuje)“, in: LCVA, f. 922, ap. 1, b. 11, p. 6–9.

24
Edvardas Turauskas, Lietuvos nepriklausomybės netenkant – įvykiai, Kaunas: Šviesa, 1990, p. 189.
25
Valentinas Gustainis, Kaip ir kodėl Lietuva neteko nepriklausomybės 1940 metais?, rankraštis, in: LNB RS, f. 130, b. 2580, l. 37.
26
„Visų Lietuvos Respublikos piliečių ir gyventojų žiniai”, in: Lietuvos aidas, 1940-06-17, p. 1.
27
Valentinas Gustainis, Be kaltės: 15 metų Sibiro tremtyje ir lageriuose, Vilnius: Mintis, 1989, p. 40.
28
Vincas Rastenis, Tarp kairės ir dešinės, tarp Lietuvos ir Amerikos,
sudarė Daiva Daputė, Vilnius: Versus aureus, 2004, p. 462.
29
Juozas Bulavas, Rinkimai ir „tautos atstovavimas“ buržuazinėje
Lietuvoje, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidyk
la, 1956, p. 143.
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Maniau, jeigu aš naujos tvarkos įstatymų nelaužysiu,
tai ir jie manęs nekliudys. [...] Ėjau šieno grėbti, rugių
ir kviečių kirsti kartu su visais kitais darbininkais.
Kartu su jais laukuose dirbau, kartu iš vieno puodo
ir valgiau.27
Vis dėlto 1941 m. birželio 14 d. Gustainis su šeima buvo
ištremtas į Altajaus kraštą. 1946 m. (tremtyje) jam iškelta byla dėl šnipinėjimo, jis nubaustas 10 metų lagerio.
1956 m. liepą Gustainiai sugrįžo į Lietuvą ir apsigyveno
pas Valentino seserį Griškabūdyje. Ten, nuolat sekamas
KGB, rašė atsiminimus. Iš pradžių darbo vertimo srityje
susirasti padėjo Justas Paleckis, vėliau už atsiminimų
rankraščius sumokėdavo Kostas Korsakas.

liberalas ar tautininkų ideologas?
Gustainį tautininkų ideologu pakrikštijo išeivijoje atsidūrę buvę tautininkai – naujieji liberalai28 bei sovietinė istoriografija29. Jeigu pastaroji tiesiog siekė kuo
daugiau nepriklausomos Lietuvos istorijos nudažyti
fašistinėmis spalvomis, tai pirmieji, ko gero, labiausiai
stengėsi kurti distanciją tarp savo tautininkiškos praeities ir liberalios dabarties. Rastenis, kur kas labiau
nusipelnęs tautininkų ideologo vardo, šio titulo atsisako
ir jį užleidžia Gustainiui, kuris atsiminimuose nuolat
primena buvęs „prisiekęs liberalas“.
Tačiau liberalumo (jeigu nesuprasime to vien kaip antiklerikalizmo) apraiškų Gustainio mąstyme iki ketvirto dešimtmečio ne tiek ir daug. Nuo 1918–1919 m. su
Tautos pažangos partija susitapatinęs Gustainis po jos
nesėkmės Steigiamojo Seimo rinkimuose nuo tautininkų nenukrypo, toliau kritikavo Seimą ir politinę erdvę.
Bene esmine problema, idėjiškai perskiriančia Lietuvos
politinę erdvę, Gustainis laikė individo ir tautos santykio klausimą: „Mūsų kultūra daug greičiau pažengs
pirmyn, jei jos vadai nebus sutarpinami bendrijoje, bet,
aukštai iškėlę kultūros vėliavą, eis pirmyn savo pavyzdžiu visą šalį patraukdami, jai naujas gyvenimo sritis
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atidengdami“30. Tai – tipiškai tautininkiška politinės
tikrovės interpretacija. Tautininkai (suprask – kultūros vadai) buvo nustumti nuo buvimo tautos avangarde
ir negalėjo realizuoti savo potencialo, o tai esą kenkia
valstybei. Individo sąvoka šiame kontekste persmelkta
elitarizmu, t. y. vieninteliai individai, kurių vertė visuomenei yra svarbi, yra potencialūs vadai. Tai dar labiau
išryškėja vėlesniuose Gustainio tekstuose, kuriuose teigiama, jog viena pamatinių demokratijos bėdų esanti
ta, kad neišsilavinusio, nieko politikoje nesuprantančio
kaimiečio balsas yra tokios pat sprendžiamosios vertės
kaip ir inteligento.
Vis dėlto aptariamuoju laikotarpiu Gustainis panašesnis ne į ideologą, o į propagandistą ar vykdytoją,
mechaniškai kartojantį kitų seniai nukaltus teiginius.
Tas pačias Tamošaičio, Smetonos, Voldemaro mintis jis
tiesiog pateikia kita forma, neįnešdamas naujų impulsų
tautininkų minties raidai. Tą patį jis darė ir redaktoriaudamas Lietuvos aide.
Ryškesnė dinamika jo tekstuose pastebima tik pasitraukus iš oficiozo. Anot Sauliaus Šiliausko, Gustainis
bendrame tautininkų kontekste išsiskyrė modernesniu
požiūriu į politinę laisvę ir ketvirto dešimtmečio pabaigoje vis labiau idėjiškai tolo nuo tautininkų31. Dar pirmame 1932 m. Vairo numeryje rašęs, kad didžiausią
smūgį demokratijai sudavė parlamentarizmas32, 1933–
1934 m. Gustainis įsivelia į konfliktą su Domu Stankūnu, Tamošaičiu, Rasteniu ir kitais polemikoje dėl vado
kulto. Ketvirtame dešimtmetyje jo tekstuose „tautos“
idealas neretai virsta vertybiškai neutraliu „kolektyvu“,
taip tarsi maskuojant, kad kalbama ne apie Lietuvą.
Į individo ir valstybės (tautos) santykį imta žiūrėti „iš
apačios“: „Kažin, ar perdidelis susirūpinimas kolektyvu, kuo mažiausia atsižvelgiant į atskirus individus,
ilgainiui negali pakenkti kaip tik tam kolektyvui, kuris
juk iš tų atskirų, bet paniekintų individų susideda?“33
Tai – savotiška liberalizmo apraiška, nebūdinga tautininkams. Čia derėtų prisiminti ir 1933 m. gruodžio
15 d. LTS suvažiavimą, kuriame Smetona pareiškė,
kad „Lietuva eina prie vienos autoritetinės valdžios“34,
o Gustainis pasitraukė iš Sąjungos.
Vargu ar teisinga Šiliausko interpretacija, kad pakeisti pažiūras Gustainį paakinęs suvokimas, jog Lie-

tuvoje įvedama nebe autoritarinė, bet totalitarinė diktatūra35. Jį veikiau baugino ne režimo stiprėjimas, o jo
stagnacija, kurios galimai nejautė dirbdamas Lietuvos
aide. Iki tol aktyviai dalyvavęs šalies kūrimo procese,
Gustainis buvo nustumtas į šalį ir suprato, kad tokioje
padėtyje atsidūrė didelė dalis Lietuvos šviesuomenės.
Šiuo metu pasikeičia ir Gustainio rašymo stilius,
ir publikacijų adresatas. Panašiai kaip ir 1936 m. deklaracijos į organišką valstybę kūrėjai, Gustainis kreipiasi nebe į eilinį skaitytoją, o į kitaminčius intelektualus, kviesdamas ieškoti alternatyvių valstybės vystymo
kelių. Galbūt idėjiškai jis ir nebuvo artimas jaunajai
katalikų kartai, tačiau jo prieiga, požiūris į politinę erd
vę buvo kur kas artimesnis būtent 1936 m. deklaracijos
autoriams, o ne ketvirto dešimtmečio tautininkams,
kurie pristatinėjo fašizmą kaip modernią, sektiną alternatyvą liberalizmui ir socializmui36. Gustainis pasuko
kita kryptimi ir ėmė vis labiau panėšėti į liberalą, tokiu,
tiesa, netapo37.
Dar labiau nutolti nuo režimo Gustainį paskatino ir
1936 m. vasario 1 d. įsigaliojęs Draugijų įstatymas, dėl
kurio vienintele legaliai veikusia partija Lietuvoje liko
LTS38. Šį nutarimą jis kritikavo savo tekstuose, teigdamas, kad be politinių organizacijų nėra įmanomas
politinių ideologijų susikūrimas ir tautos politinio elito
susiformavimas39. 1939 m. tokią poziciją Gustainis išplėtos ir iš esmės mėgins reabilituoti liberalizmą Lietuvos viešojoje erdvėje, o Smetonos režimą praktiškai
įvardys kaip veiksnį, trukdantį skleistis tiems patiems
tautininkų idealams. Išlaikydamas nuostatą, kad valstybę į priekį turi vesti elitas, inteligentija, Gustainis
rašė, kad asmenybių neįmanoma išugdyti, jeigu joms
nebus suteikta veikimo politikoje laisvė. Tam geriausias sąlygas sudaryti gali politinis liberalizmas ir parlamentinė santvarka, todėl Gustainis iškelia politinės
laisvės minimumo reikalavimą40.
Tokia pažiūrų kaita visiškai nebūdinga prieškario
Lietuvos politinei erdvei, kuri liberalizmą traktavo kaip
radikalią politinės minties formą, nematančią valstybės
ir visuomenės interesų, susitelkiančią tik į individą41.
Kaip matome, Gustainis visą laiką kelia tuos pačius
klausimus, tačiau ketvirto dešimtmečio pabaigoje prieina prie visiškai kitokių išvadų. Nors ir negalima Gustai-

Valentinas Gustainis, „Mūsų politinė jėga“, in: Lietuva, 1922-12-24,

36
Michael Kohrs, Die Litauische Nationale Union – Porträt einer (Staats-) Partei: Die Litauische Nationale Union (LTS) und ihre Bedeutung
für das autoritäre Regime der Zwischenkriegszeit in Litauen 1924 bis
1940, Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2012, p. 277–278.
37
Justinas Dementavičius, op. cit., p. 185.
38
Liudas Truska, op. cit., p. 239.
39
Valentinas Gustainis, „Politinė ideologija“, in: Raštai, p. 381.
40
Valentinas Gustainis, „Politinis liberalizmas“, in: Ibid., p. 386–388.
41
Algimantas Jankauskas, Alvydas Jokubaitis, „Tarp individualizmo
ir kolektyvizmo: politiškumo paieškos tarpukario Lietuvoje“ , in: Lietuvos politinės minties antologija, t. I: Lietuvos politinė mintis 1918–1940,
sudarė Justinas Dementavičius, Kęstutis Girnius ir kt., Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2012, p. 23.
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p. 2.

31
Saulius Šiliauskas, Demokratijos samprata Lietuvos Respublikoje
(1918–1940), Daktaro disertacija, Vilniaus universitetas, 1999, p. 26, 46.
32
Justinas Dementavičius, Tarp ūkininko ir piliečio: Modernėjančios
Lietuvos politinės minties istorija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,
2015, p. 190.
33
Valentinas Gustainis, „Kolektyvizmas ir asmenybė“, in: Akademikas, 1934, Nr. 6–7, p. 142.
34
Cit. iš: Raimundas Lopata, Autoritarinis režimas tarpukario Lietuvoje: Aplinkybės, legitimumas, koncepcija, Vilnius: Lietuvos istorijos
institutas, 1998, p. 96.
35
Saulius Šiliauskas, op. cit., p. 82–83.
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nio vadinti liberalu, tačiau postūmis liberalizmo link jo
politinėje mintyje yra matomas. Svarbiausia tai, kad šis
virsmas yra kur kas autentiškesnis nei pokarinis jaunųjų tautininkų „atsivertimas“ ir negali būti ignoruojamas
mąstant apie lietuviškojo liberalizmo genezę.

Tarp rasizmo ir eugenikos
Nuo pat eugenikos mokslo atsiradimo ginčytasi dėl
tikslaus šios sąvokos apibrėžimo. Eugenika, kaip ir genetika, susitelkia į paveldimumą. Tačiau eugenikoje
svarbu ne paskiras individas, o visuomenė (rasė), jos
paveldimųjų savybių gerinimas. Dažniausiai eugenika
mokslinėje literatūroje skirstoma į dvi sroves: pozityviąją ir negatyviąją. Pozityvioji akcentuoja pronatalistinę
politiką, teigia, jog žmonės su teigiamomis paveldimomis savybėmis turi daugintis, o negatyvioji stengiasi
pažaboti žmonių su neigiamomis savybėmis reprodukciją42, neretai pažeidžiant individo ar net visuomenės
teises, interesus43.
XIX–XX a. sandūroje šis mokslas laikytas itin perspektyviu spręsti socialinėms problemoms, o po Antrojo
pasaulinio karo diskredituotas ir marginalizuotas, siejant jį su nacizmu. Tai ypač ryšku buvo Sovietų Sąjungoje, kur bet kokias genetikos apraiškas bandė pakeisti
įvairūs kliedesių mokslai – taip ir Gustainis Irmijos
Zakso buvo pavadintas rasizmo ideologu44. Įdomu tai,
kad sovietmečiu rašytuose atsiminimuose Gustainis
savo susidomėjimą eugenika pamini tik kartą, lyg tarp
kitko, – ar dėl baimės, ar dėl pakitusių pažiūrų?
Pirmuosius tekstus šia tematika Gustainis parašė
dar 1923 m., „Jauno eugeniko“ slapyvardžiu. Tekstai
apžvelgiamojo, supažindinamojo pobūdžio, justi, kad
Gustainis jautėsi nedrąsiai, slėpėsi už užsienio autoritetų pavardžių. Jis buvo vienas pirmųjų viešai (ne
moksliniame diskurse) prabilusių apie eugeniką, tad
konkretumo šiuose tekstuose mažai. Pernelyg aktyvus
eugenikos principų piršimas galėjo sukelti labai prieštaringą reakciją katalikiškoje Lietuvoje: kaip pastebi
Aistis Žalnora, Bažnyčia, pasmerkusi eugeniką kaip
amoralų reiškinį, buvo vienas veiksnių, stabdžiusių eugenikos idėjų plėtrą Lenkijoje45.
Tapęs Lietuvos aido vyr. redaktoriumi, Gustainis jau
iš sustiprėjusių pozicijų rūpinosi eugenikos sklaida. Vienas tekstas „Susipažinkime su eugenika“ išskaidomas
net į devynias atskiras publikacijas, kurios pasirodė
42
Donald MacKenzie, „Eugenics in Britain“, in: Social Studies of Science, 1976, t. 6, Nr. 3–4, Special Issue: Aspects of the Sociology of
Science: Papers from a Conference, University of York, UK 16–18 September 1975, p. 499.
43
Aistis Žalnora, Visuomenės sveikatos mokslo raida Stepono Batoro universiteto Medicinos fakultete ir visuomenės sveikatos būklė Vilniaus krašte 1919–1939 metais, Daktaro disertacija, Vilniaus universitetas, 2015, p. 140.
44
Žr. Irmija Zaksas, Rasizmas ir eugenika buržuazinėje Lietuvoje, Vil-
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1930 m. spalio 6–16 d. Teksto adresatas – eilinis laik
raščio skaitytojas, kuriam Gustainis labai paprastais
pavyzdžiais bandė paaiškinti, kas yra eugenika, kodėl
ji aktuali ir kuo skiriasi nuo prietarų. Prieš tai paneigęs
kelis mitus, tarp jų ir frenologiją, Gustainis labai detaliai aprašo „tikrąjį“ mokslą:
Tikras išsigimimo ženklas yra, kada žmogaus smak
ras ir palūpis taip išsikišęs, kad apatiniai dantys yra
labiau priešakyje negu viršutiniai. Ir žmogaus liežuvis yra reikšmingas, sprendžiant išsigimimo klausimą. Labai raukšlėtas liežuvis itin dažnai sutinkamas
pas silpnapročius išsigimėlius. O kas nežino labai didelio dantų iškalbingumo? Visi mėgsta gražius dantis
rodyti ir jais gėrėtis, nes tokie dantys yra ne tik kūniškos, bet ir dvasiškos sveikatos ženklas. Bet maži, reti,
neišaugę kreivi dantys visada yra įtartini. Psichiatrai
sakosi niekad neradę pas gimusius idiotus nors iš tolo
sveikų dantų. [...] Ir plaukai daug ką pasako, ypač
apie moteris. Jau senesnių laikų gydytojai yra pastebėję, kad plaukai krūtinės srityje pas moteris rodo jų
palinkimą isterijon.46
Tai – pozityviosios eugenikos pavyzdys. Gustainis nesiekia, kad jo idėjomis įtikėtų inteligentai, o suprimityvina tekstą ir taikosi į visuomenės „apačias“, pateikia
lengvai kasdienybėje atpažįstamus požymius, matyt,
tikėdamasis, kad žmonės pritaikys juos praktikoje. Apie
tai liudija ir pats faktas, jog Gustainis nusprendė publikuoti tekstą ne vientisą kuriame nors kultūros žurnale,
o didžiausią tiražą turėjusiame Lietuvos aide. Iki negatyviosios eugenikos Gustainis šiame tekste neprieina ir silpno genofondo savininkų nenurašo, pateikdamas pavyzdį, kad daugelis genijų eugenikos požiūriu nėra sveiki47.
Maždaug tuo pat metu, kai nacionalsocialistai perėmė valdžią Vokietijoje, Gustainio pažiūros įgavo konk
retesnį, radikalesnį pavidalą. Analogiškų tendencijų
Žalnora pastebi tarp Lenkijos intelektualų48. Tačiau
Gustainis nuo pat pradžių atmetė nacių plėtotą rasizmą kaip pseudomokslinį politinės manipuliacijos konstruktą49, jam priešpastatydamas eugeniką, kaip mokslu
paremtą būdą gerinti tautos būklę50. Tiesa, Gustainio
tekstai radikalėja, pavyzdžiui:
Išsigimėliai ir nusikaltėliai juk yra tik grynas nuostolis, tik sunki našta tautai ir valstybei. Niekas jų nenonius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959.
45
Aistis Žalnora, op. cit., p. 152.
46
Valentinas Gustainis, „Susipažinkime su eugenika“, in: Lietuvos
aidas, 1930-10-13, p. 2.
47
Ibid.
48
Aistis Žalnora, op. cit., p. 149.
49
Valentinas Gustainis, „Rasės politika“, in: Vairas, 1932, Nr. 3, p. 412.
50
Valentinas Gustainis, „Rasė ir eugenika“, in: Trimitas, 1933, Nr. 15,
p. 284–285.
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ri. Ir jie patys yra labai nelaimingi. Todėl geriau būtų,
jei jų visai neatsirastų.51
Gustainis nebuvo vienintelis Lietuvoje, kritikavęs
Vokietijoje aktyviai plėtotas rasistines teorijas. Vis dėlto dažniausiai publikacijose jis apeliuodavo į metodologinius nacių teorijos trūkumus, jos mokslinį nepagrįstumą, tačiau patį principą gryninti rasę (tautą) laikė
sveikintinu, tik suvokė jį kitaip. Anot Gustainio, apsivalymas turėjo vykti socialiniu, o ne rasiniu ar tautiniu
pagrindu. Todėl nors ir atmetė rasizmą, jo kritika iš
esmės skyrėsi nuo, pavyzdžiui, vyskupo Mečislovo Reinio. Abu sutiko, kad nacių teorija tėra fantazija, tačiau
Gustainis, gindamas eugeniką, iškėlė valstybę aukščiau
už žmogų, tuo tarpu Reinys tai kategoriškai atmetė
teigdamas, kad žmogus turi pirmenybę arba bent lygiavertį statusą su valstybe: valstybė, kuri bendrojo gėrio
siektų tik bendruomenės daliai, būtų beprasmė52. Esminė eugenikos problema Gustainiui rodėsi esant ribų,
kurias peržengus būtų pritaikomi atitinkami principai,
nustatymas, tačiau jis buvo linkęs tikėti mokslininkais – šie sugebės tas ribas nustatyti.
Šis eugenikos epizodas gerai iliustruoja, kodėl Gustainio poslinkis liberalumo link nebuvo nuoseklus. Perėjęs
į idėjinę opoziciją Smetonos režimui, jis nuolat akcentuodavo, kad etatizmas, ypač ryškus totalitariniuose
režimuose, yra blogybė. Tačiau eugenikos kontekste
etatizmas – t. y. vienintelė priemonė, galinti eugeniką iš
teorijos paversti praktika – laikytas jau privalumu

jęs ideologijų bendrumą, dėl bendrų jų šaknų Gustainis
blaškėsi: kartais totalitarinių režimų genezę jis aptikdavo vokiečių revanšizme ar pamatinėse demokratijos
problemose, kartais – Darwino, Hegelio, Marxo, Nietzsches filosofijoje ar nihilistų kūryboje. Vientiso atsakymo
Gustainis taip ir nepateikė. Kviesdamas į „Frontą prieš
komunizmą“ jis rekonstravo netgi tokią įvykių grandinę:
„Žiūrėdami į dalykus praktiškai, matome, kad komunistus išugdė socialdemokratai, o socialdemokratus savo

Dr. E. Zechlinas, Valentinas Gustainis ir nenustatytas
pasiuntinybės patarėjas. Kaunas, apie 1937. Iš: https://www.
limis.lt. (MLLM GEK 77400)

Gustainio tekstuose totalitariniais vadinami SSRS,
Vokietijos ir Italijos režimai. Jo analizės yra daugiau
mažiau politologinės, dažnu atveju jis atkartoja autoritetų mintis, jas aktualizuodamas lietuviškame kontekste. Visas tris ideologijas Gustainis laikė svetimas Lietuvai. Bolševizmą jis atmetė dar 1918 m. straipsnelyje
Lietuvos aide, gana anksti, 1931 m. liepą, konstatavo,
kad Hitlerio galimas iškilimas Vokietijoje Lietuvai nežada nieko gero53.
Viena esminių problemų, dėl kurios iki šiol ginčijamasi istoriografijoje – nacizmo ir komunizmo tarpusavio santykis (ar jo nebuvimas). Kol, pavyzdžiui, Domas
Cesevičius įrodinėjo šių ideologijų skirtumus54, Gustainiui jos iš esmės atrodė analogiškos: nacionalsocializmą
jis siūlė vadinti vokišku komunizmu, kėlė klausimą, ar
Stalinas iš tiesų yra toli nuo fašizmo55. Tiesa, pastebė-

metu pagimdė demokratai, kurie buvo liberalų vaikai“56.
Konceptualiausias bandymas paaiškinti totalitarinių
sąjūdžių genezę užtinkamas 1935 m. tekste „Standartizuotas žmogus“. Anot Gustainio, viena esminių modernizacijos pasekmių – standartizuoto (masių) žmogaus
įsivyravimas57. Pokario literatūroje „masių“ terminas
dažniausiai siejamas su totalitariniais režimais, tačiau
Gustainis masių įsivyravimą mato tiesiog vykstančios
modernizacijos fone, t. y. masės įsivyrauja ir demokratiniuose režimuose.
Atsispirdamas nuo Jasperso idėjų apie asmenybių
stoką ir visuomenės supanašėjimą, Gustainis, kaip labiausiai standartizuotas valstybes įvardija SSRS, Vokietiją ir Italiją. Masių žmogus, anot jo, yra komunistų,
fašistų ir nacionalsocialistų idealas58 ir vice versa: standartizuotas žmogus yra linkęs į kolektyvizmą59. Toks
žmogus yra savotiška homo politicus redukcija į homo
oeconomicus, kai už viską svarbesnis tampa saugumo,
ramybės jausmas. Jis vengia atsakomybės ir mąstymo,
nepajėgia suvokti pasaulio ir ieško, kas mąstytų už jį.
Todėl, anot Gustainio, į masiškiausias partijas ir toliau
stojama skaitlingiausiai.

Valentinas Gustainis, „Rasės politika“, p. 412.
Mečislovas Reinys, „Rasizmo problema“, in: Lietuvos politinės minties antologija, t. I, p. 454–458.
53
[Valentinas Gustainis] Lietuvis, „Diktatūros ūpas Vokietijoj“, in:
Lietuvos aidas, 1931-07-11, p. 2.
54
Domas Cesevičius, „Bolševizmas, fašizmas, nacionalsocializmas“,

in: Lietuvos politinės minties antologija, t. I, p. 434–445.
55
Valentinas Gustainis, „Komunizmas ir fašizmas“, in: Raštai, p. 359.
56
Valentinas Gustainis, „Frontu prieš komunizmą”, in: Ibid, p. 349.
57
Valentinas Gustainis, „Standartizuotas žmogus“, in: Ibid., p. 329.
58
Ibid., p. 335.
59
Ibid., p. 337.
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Perfrazuodamas Nietzsche’ę Gustainis konstatavo,
kad masių visuomenėje Dievas nebėra autoritetas, o tai
palieka žmogų savotiškoje tuštumoje, kai, nebeturėdamas dvasinio pamato, jis ieško atramos – o atramą
suteikia vadai. Kitaip tariant, Dievas mirė, o į jo vietą stoja žmogus (vadas), sugebantis masę organizuoti:
„Masė be vado – tai tik galingas potencinės energijos
krovinys“60. Vis dėlto masė netampa vien tik manipuliacijos objektu, bet ir verčia patį vadą taikytis prie masės:
minia, nors ir yra baili, horizontali, tačiau nemėgsta
statiškumo, jai patinka ne tik vadų energija, bet ir jų
žiaurumas.
Remdamasis masių psichologija, Gustainis teigia, kad
masei pateikus tam tikrą ideologiją, kuria bent iš dalies
patikėtų žmonės, su jais galima daryti iš esmės bet ką.
Patogiausia, tam tinkamiausia ideologija jis laikė komunizmą, kuris, lyginant su fašizmu, buvo abstraktesnis ir aiškiau pagrįstas filosofiškai. Neatsitiktinai
ryškiausias masių organizacijos pavyzdys Gustainiui –
komunistų partija ir jos vadovas:
Stalinas sykiu yra ir lygus, ir nelygus. Lygus kaip
komunistas, labiausiai standartizuotas žmogus, bet
toli gražu nelygus kaip vyriausias vadas, prieš kurį
dreba ne tik milijonai Rusijos eilinių piliečių, bet kurio bijo ir jo seni draugai, seni bolševikų vadai bei
ideologai.61

dėlto abiejų išvados – panašios, nors Gasseto žvilgsnis
aprėpia daugiau. Panašu, kad esminis autoritetas, kurio mintimis nuolat sekdavo Gustainis, buvo būtent Jaspersas, šiuo atveju – 1931 m. išleista studija apie žmogų
modernybėje64. Tyrinėtojų teigimu, viena esminių Jasperso tezių – visuotinės sekuliarizacijos fone žmogaus
būtis drastiškai pasikeičia: senosios vertybės nyksta, o
gyvenimo prasmės poreikis nebeperžengia individualios egzistencijos ribų65. Kaip matėme, Gustainis iš esmės teigė tą patį, kalbėdamas apie Dievo pasitraukimą
iš asmeninio gyvenimo ir homo economicus įsivyravimą.
Atsižvelgiant į tai, kad Gustainis klausėsi Jasperso paskaitų, jį gerbė ir vertino, tikėtina, kad šis tekstas (kaip
ir daugelis kitų) – savita Jasperso idėjų adaptacija.
Įdomu skaityti ir kitus Gustainio tekstus, kurių analizei, deja, negalime skirti atitinkamo dėmesio, tačiau jis
atkreipia dėmesį į daugelį esminių totalitarizmo bruožų: terorą kaip būtiną įsitvirtinimo sąlygą, judėjimų
dinamiškumą, niekuo neprimenančio įprastų politinių
partijų veikimo, etatizmą ir kolektyvizmą, ritualus, nesuderinamumą su religija, etc. Ryškiausias ideologijų
bendrumas Gustainiui išryškėja teisės ir moralės srityse. Teisė šiuose režimuose iš esmės nyksta, o įsigali
partinis (vado) teisingumas, besiremiantis nuožiūra ir
gairėmis; absoliučiai svetimas europietiškam mentalitetui.

Suvokti nesuvokiamą

Vėlesniuose tekstuose plėtodamas šią koncepciją Gustainis, atrodo, įžvelgė ir esminę skirtį tarp masių SSRS
ir Vakarų Europoje. Anot jo, komunizmas galutinai pavergia individą ir savo tiesas įvedinėja prievarta62, dėl
to ir pačios masės SSRS pasidaro atomizuotos, inertiškesnės, priklausomesnės nuo vadų. Nušalinus kolektyvą (komunizmo idealą) nuo dalyvavimo politikoje, vis
labiau įsigali etatizmas, valstybė. Ieškodamas analogijų, Gustainis teigia, jog SSRS visuomenė nedaug tepažengė nuo carinių laikų: skirtumas tas, kad baudžiauninkai priklausė skirtingiems dvarininkams, o dabar
ponas vienas – valstybė.
Tarpukariu masių įsivyravimą skelbė ne vienas mąstytojas. Vienas garsiausių bandymų – 1929 m. pasirodžiusi ispanų filosofo Jose Ortega y Gasseto studija
La rebelión de las masas63. Neteko aptikti Gustainio
tekstų, kuriuose jis remtųsi Gassetu, kiek skiriasi ir
abiejų prieiga prie problemos, pavyzdžiui, Gassetas mases vaizduoja kaip kur kas racionalesnį, daugiau valios
turintį organizmą, daug dėmesio skiria masės ir elito
priešpriešai, kuri Gustainio tekstams nebūdinga. Vis

Tarpukariu totalitariniai režimai daugeliui intelektualų buvo mažų mažiausiai įdomūs. Jeigu Gustainis
(žinoma, ne vienintelis) į juos žiūrėjo priešiškai, tai į
radikalumą linkusioms grupuotėms jie buvo tam tik
ras pavyzdys, įkvėpimo šaltinis. Be to, kalbėjimas apie
SSRS, Vokietiją ar Italiją buvo sąlyginai neutralus polemikos apie politinę situaciją Lietuvoje laukas. Galbūt
cenzūra neleistų tiesiogiai kritikuoti Smetonos režimo
stiprėjimo, tačiau galima kalbėti abstrakčiai – apie neigiamas valstybės įsigalėjimo prieš pilietį pasekmes.
Pavyzdžiui, Gustainis etatizmo pasekme laikė vadų
asmens kultų susiformavimą ad absurdum: „kaip pasakoja Andre Gide ir kiti, Stalino negalima net pavadinti
be kurio nors ypatingai garbingo epiteto. Maskviečiai
pasakoja, kad masės Stalinui dėkoja net už kasdieninį
duonos kąsnį“66. Pasakodamas apie totalitarizmą Gustainis dažnai savo mintis iliustruodavo ir pavyzdžiais iš
Lietuvos gyvenimo, ypač kalbant apie vado kultą, savotiškus ritualus ir pan.
Tuo tarpu 1934 m. Vaire Bronys Raila rašė:

Ibid., p. 331.
Ibid., p. 335.
62
Valentinas Gustainis, „Komunizmas ir fašizmas“, p. 357.
63
Jose Ortega y Gasset, Masių sukilimas, iš ispanų kalbos vertė Elena
Treinienė, Vilnius: Vaga, 2013, p. 91.

64
Karl Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, Berlin, Leipzig: W. de
Gruyter, 1931.
65
Matthias Bormuth, Life Conduct in Modern Times: Karl Jaspers and
Psychoanalysis, Dordrecht: Springer, 2006, p. 45.
66
Valentinas Gustainis, „Komunizmas ir fašizmas“, p. 365.
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1933 m. gruodžio 15 diena suteikė formą ir būdą naujajai Lietuvos valstybės santvarkai [...]. Lietuvos valstybė tampa totalinė. Tat nepaprastai keičia jos netolimos
ateities gyvenimo kelią. Tenka visu platumu realizuoti ir konkretizuoti mintį, kad viskas valstybei, nieko
viršum valstybės, nieko šalia jos ir nieko prieš ją.67
Performulavę kai kuriuos Gustainio teiginius, pasakytus apie totalitarinius sąjūdžius, mes vėl iškeltume
tuos pačius klausimus, kaip ir kalbėdami apie Lietuvos
politinę erdvę, vienas kurių yra individo ir kolektyvo
santykis. Priešingai nei apie tai mąstė jis pats trečiame dešimtmetyje ar jaunieji tautininkai ketvirto dešimtmečio antroje pusėje, dabar Gustainis akivaizdžiai
stoja į individo pusę, šį klausimą išplėtodamas kur kas
platesniame kontekste.
Kalbant apie totalitarinių režimų keliamą grėsmę
Lietuvai reikia pastebėti, kad Gustainis esminį skirtumą tarp totalitarinių valstybių įžvelgė jų užsienio
politikoje. Vokietija ir Italija rėmėsi atvirai imperialistine politika, o SSRS ją tariamai atmetė, nors ir siekė
valdyti pasaulį bei rengė dirvą pasaulinei revoliucijai
per Kominterną68. Kalbėdamas apie išorinius pavojus Lietuvai, Gustainis omenyje turėjo Vokietiją, o ne
SSRS. Vokietijos grėsmę jis suvokė visų pirma kariniame lygmenyje, iš valstybės, turinčios pamatinių interesų Klaipėdos krašte, taip pat atkreipė dėmesį, jog
rasistinės nacių teorijos kelia grėsmę lietuvių tautos
išlikimui.
Sovietų Sąjungos fizine grėsme Gustainis nebuvo linkęs ir neturėjo pagrindo (?) tikėti: taikos sutartys bei
pati SSRS retorika žadėjo Lietuvai draugystę, suvereniteto užtikrinimą. Kitaip tariant, jis patikėjo tuo „normalios“ valstybės fasadu, kurio kūrimui tiek daug dėmesio
skyrė naciai ir sovietai, ir kuriuos vėliau analizavo daugybė totalitarizmo tyrinėtojų.
Vis dėlto pačią ideologiją Gustainis laikė absoliučiai
priešiška Lietuvos valstybingumui, nepamiršdavo paminėti ir Maskvos sąsajų su Kominternu. 1936 m., kai
kuriuose inteligentijos sluoksniuose vis labiau plintat
kairuoliškoms idėjoms, Gustainis pakvietė visuomenę
kurti bendrą frontą prieš komunizmą. Jis įrodinėjo, kad
komunistinės santvarkos įvedimas Lietuvoje reikštų
valstybingumo pabaigą: komunizmo plėtrą imtų stabdyti Vokietija ir Lenkija, o SSRS stotų ginti naujosios
santvarkos – Lietuva tokiame kontekste liktų visiškai nesavarankiška. Komunizmas, anot jo, lietuviams,
iš prigimties individualistams, yra svetima ideologija:
„komunistinė diktatūra ilgai išsilaikyti negalėtų ir di67
[Bronys Raila] Algirdas Daumantas, „Laikraštis, viešoji nuomonė,
valstybė“, in: Vairas, 1934, Nr. 4, p. 183–184.
68
Valentinas Gustainis, „Komunizmas ir fašizmas“, p. 370.
69
Valentinas Gustainis, „Frontu prieš komunizmą“, p. 345.
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džiausio teroro priemonėmis. Mūsų žmonės į šaudymus
atsakytų šaudymais“69. Ir šiame tekste Gustainis SSRS
vertino kaip Lietuvai draugišką valstybę, o komunizmo
grėsmę įvardijo kaip Lietuvos vidaus problemą, kurią
gilina Kominterno veikla. Šepečio teigimu, Yla kur kas
rimčiau už Gustainį įvertino išorinę komunizmo grėsmę70. Apskritai tenka pastebėti, kad Gustainio įžvalgoms neretai pristinga konceptualumo, minties gelmės,
jis slysta paviršiumi (pavyzdžiui, nerimtai atrodo bandymas atmesti komunizmą lietuvių prigimtiniu polinkiu į individualizmą). Todėl norisi teigti, kad Ylos studija yra kur kas brandesnis kūrinys.
Nors sunku tiksliai rekonstruoti, tačiau panašu, kad
net ir 1939–1940 m. Gustainis buvo linkęs tikėti Mask
vos draugiškumu. Tai liudija ir asmeninė jo korespondencija, 1939 m. vasarą Gustainis nerimavo, nujautė
artėjantį karą, tačiau tikėjo, kad Lietuva padarė viską,
kas nuo jos priklausė:
Užsienių politikos linija dabar yra aiški. Reikia tik
žiūrėti, kad jos nepasuktume į vieną ar kitą pavojingą
pusę. Bet, rodos, ir Lietuvos visuomenė dabar jau bus
supratusi, kad mes negalime vesti nei antilenkiškos,
nei antivokiškos politikos. Tuo tarpu, rodos, balansuojame teisingai.71
Net ir po 1939 m. spalio 10 d. savitarpio pagalbos sutarties pirminį nerimą nuslopino optimizmas – bene
vienintelė paguoda to meto lietuvių diplomatams buvo
kitų valstybių ant popieriaus užrašomos garantijos Lietuvos suverenitetui. Tačiau karo pradžia bei 1940 m.
birželio įvykiai aiškiai parodė, kad teisinės sutartys to
meto Europoje mažai ką reiškė, o perprasti totalitarinių
režimų veikimo principus buvo itin sudėtinga.
Tokį Gustainio idėjinį portretą pabandėme nubrėžti
šiame tekste. Talentingo publicisto gyvenimas liudija
mums apie dinamiškesnį Pirmosios Lietuvos Respub
likos politinį paveikslą, nei kartais įsivaizduojama, radikalų požiūrį į socialinių problemų sprendimą bei apie
totalitarinių režimų suvokimą prieškario Lietuvoje.
Kone dešimtmetį bandęs teoriškai mąstyti apie totalitarizmo keliamą pavojų Lietuvai, Gustainis 1940 m.
birželį susidūrė su praktiniu klausimu: ką daryti žmogui sovietinės okupacijos akivaizdoje? Nors ir turėjo
galimybę pasitraukti į Vakarus, Gustainis atsisakė,
tikėdamas, kad prasmingas veikimas yra įmanomas
ir okupacijos sąlygomis. Šis sprendimas vėliau turėjo
skaudžių pasekmių jam ir šeimai – 15 metų gyvenimo
tremtyje ir lageryje.
!
70
Stasys Yla, Komunizmas Lietuvoje, parengė Nerijus Šepetys, Vilnius: Aidai, 2012, p. 133.
71
Valentino Gustainio laiškas Juozui Urbšiui, 1939-07-22, in: LNB
RS, f. 15, b. 221, l. 1.
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Slaptieji Vilniaus užrašai

VILNIAUS GATVIŲ MANTROS
Andrius Jakučiūnas

1.
Vilniuje yra Vilniaus gatvė, kuri sujungia Gedimino
prospektą ir Vokiečių gatvę. Jos padėtis rodo, kad tai
viena centrinių miesto gatvių – toks Vilniaus Vilnius
(dabar pagalvojau, kas būtų pragarmės pragarmė, arba,
pavyzdžiui, daikto daiktas?). Ir ji atsiranda romiai, tarsi iš niekur – juk negali rimtai vertinti to galiuko tarp
Žaliojo tilto ir „Vaikų pasaulio“. Vienintelė gatvė, srūvanti ne žemyn, bet į viršų – nuo žiočių į ištakas. Vos
pradėjusi ristis įkalnėn, ji įsileidžia į save Labdarių gat
vę – tokią gatviūkštę iš kairės pusės. O štai pro bromą,
kuri yra kitoje gatvės pusėje, galima pralįsti į Jogailos
gatvę. Tiesa, truputį paėjus, yra ir dar vienas kelias į
Jogailos gatvę – pro vertimbiurį ir dantų kliniką „Dantis“ (ir čia visad gali savęs paklausti, kas yra danties
dantis). O aukščiau, šalia buvusio „Telekomo“, į ją įžūliai įsiskverbia Islandijos gatvė. O dar aukščiau nepatogiai – ir, tiesą kalbant, negražiai – iš priešingų pusių į
ją sukrenta Liejyklos ir Palangos gatvės. O dar aukščiau, iškart už Moniuškos, tarsi ledo spyglys nuo jos
atlūžta Klaipėdos gatvė ir krenta Pylimo pusėn, ir nuo
čia jau beveik matyti jos galas arba pradžia – nelygu
kaip pažiūrėsi. Iš tikrųjų nė nepajusi, kaip būsi išmestas į „vokiečius“ (šiuo požiūriu gatvė – beveik butelis,
o tu – beveik kamštis). Tai čia būtų kaip ir viskas, ką
galima pasakyti apie Vilniaus gatvę. Ai, dar ten veikia
kavinė „Balti drambliai“, kurioje visada skamba (arba,
taip sakykim, skambėdavo) Grebenščikovas ir kažkokios indiškos melodijos. Ir palei ją stovėjo stiklinis kioskas, visų vadinamas „stikliaške“, bet esu girdėjęs, kaip
vienas žmogus jį pavadino „dryžuotomis širdimis“ (labai
patiko). Ir dar kažkas neaiškaus yra toje gatvėje, ko negali aplenkti, arba praeiti taip, tarsi nieko nebūtų. Ert
mė? Plyšys? Lūžis? Vieta, kur pranyksta bet kokie pėdsakai? (Koks didelis ir neišmatuojamas kalbos ribotumas,
kai priartėjama prie esmės!) Bene sakyt: tai apšviečia
mirties šviesa girtuokliaujančių porelių veidus, ir jie
puola slėptis vieni kituose; kažkas nuolat praryja ir užgožia spengsmu muziką; ar čia plyti riba tarp tikrovės
ir mito? Ar čia Orfėjas su Euridike – vėl kartu? Ką bedarytum – ar blaškytumeis, ar laimingas stebėtum,
kaip blyškiaveidė barista žiedžia kavos putą, jausi, kad
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žemė po kojom nėra tvirta, ji – tarytum plonas papirusas, pro kurį prasišviečia nepanaudota išmintis. Prieky – efemeriškos zebrų kaimenės viršum bažnyčių bokštų, už nugaros – Tartaras, pilnas jaunų antilopių. Ar yra
įrodymų, kad pasirinkta kryptis – teisinga? Kodėl gerk
lėje – kamuolys? (Ir tai ne futbolo ir tuo labiau ne krepšinio kamuolys, nors Vilniaus gatvės kavinėse žmonės
dažnai žiūri futbolo ar krepšinio varžybas. Tai seilių ir
snarglių kamuolys.) Nemanau, kad šiandien galima atsakyti į šiuos klausimus. Apskritai nėra lengva suprasti, kad kažkas čia ne taip – turi minti gatvę be paliovos
kaip mantrą, kad pajustum tą netolygumą ar, kaip sakiau, lūžį. Jeigu stovėsi viršuj, kur ji įteka į Vokiečių
gatvę, arba apačioj, ties „Vaikų pasauliu“, nieko nepajausi, galvosi: gatvė kaip gatvė. Tas pats ir viršuj – vaizdas, kuriame bus įsipainiojęs rožinis Kotrynos bažnyčios siluetas, atrodys saldus, netgi truputį miesčioniškas.
Neįmanoma tiesiog eiti pro šalį ir įsivaizduoti, kad kažką pamatysi. Turi eiti nudelbęs akis, nieko neieškodamas ir nesitikėdamas, o tada vieną akimirką pakelti
galvą (geriausia kažkur tarp Labdarių ir Islandijos gat
vių, bet galima ir anksčiau) – taip, lyg ūmai kažką būtum supratęs, – ir sakyti: šitai yra tai, ko ieškau, kad ir
kas tai būtų – ar lūžis, ar ertmė, ar koks šalto lietaus
šuoras. Reikia sakyti: jis yra čia – visada buvęs ir visada
būsiantis, amžinas ir nedalomas. Jis yra į vieną kapą
sugulusios mano atmintis ir užmarštis. Jis yra rugsėjo
pirmosios kardeliai, jis yra baltos (balčiausios) odos dykuma. Properša, kurioje gimsta dviprasmybė ir ironija.
Linksmybės indas. Nesuterštas ir nepažabotas dvasingumas. Mano Alefas. Ir tada jis išnyra iš šešėlių, iš vit
rinų atspindžių, ir ima sklęsti, arba, jeigu tiksliau, tvyroti ore. Štai prieina turistai su šautuvais, sako: norim
sumedžioti liūtą, žmonės matė jį čia, garsiai riaumojantį. Ar jie irgi ieško Alefo? Ar aš turiu teisę kalbėti? Ar
nesupyks Alefas, arba tiksliau, tai, ką pavadinau Alefu,
jei atskleisiu, kad jie jau kaip ir atvyko? O gal turiu pameluoti ir pabandyti juos įtikinti, kad bėgtų greičiau į
Tartarą (arba bent į Gedimino prospektą) medžioti antilopių? (Nepasakysi gi jiems, kad liūtas ne jų jėgoms –
įsižeis.) Restorane „Da Antonio“ puotaujantys buržujai
dairosi į mane. Krakmolytos servetėlės ant stalų nelanksčios kaip tiesa, kurią jie išpažįsta. Ar jie taip pat
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ieško to dalyko, kurį pavadinau Alefu? Galbūt baiminasi dėl konkurencijos? Žiūri, ar neaplenkiau jų šiose metafizinėse lenktynėse? O gal jie jau peržengė ribą, ir patys yra labiau Alefas negu buržujai? Iškyla ir daugiau
sunkių klausimų: ar galiu mylėti Alefą, jei jis atrodo
kaip šlykštus buržujus? Arba: ko jis vertas, jei jį myli ir
jam atnašauja buržujai? Ar paukštis, kuris praskrenda
dangumi išilgai gatvės, jaučia tą dalyką? Ar liepsnoja jo
sparnai amžinybės dvelksmu? Kas jam yra Alefas? Ar
jau patiriu Alefo poveikį, ar tik jį įsivaizduoju? (Štai ši
suskilusi plytelė – ar tai suskilusi plytelė, ar jau stig
ma?) Ką čia ir bepridursi, kai vidury baltos dienos gatvė
sulūžta kaip koks pagaliukas. Galvoju, kada tai įvyko?
Ar kas nors girdėjo trekštelėjimą? Ar čia poškėjo kaip
per ledonešį? Ar tas lūžis buvo visada, ir žmonės įsikūrė
jau ant jo, apstatė jį namais ir taip toliau? (Ai, ir dar tokių visai suktų klausimų: kas yra „čia“ ir kas yra „dabar“? Ar gali kupranugaris labai pasistengęs vis dėlto
pralįsti pro adatos skylutę? O kaip dėl lašo, kuris akmenį pratašo? Ar gali pratašyti akmenį ne lašas po lašo, bet
kiškis po kiškio?) Velniškai daug klausimų, į kuriuos
nėra ir niekuomet nebus atsakymų. Šita gatvė apskritai
nepateikia atsakymų, tik klausimus. Vienintelis daiktas, kuris čia tikras – tai faktas, kad kokiais 1982 metais
batų parduotuvės „Batas“ darbuotojams skirstė deficitus, ir mano bobutė gavo jugoslaviškų limonado miltelių
„Cedevito“, ir jie mane perkeitė. SSRS griuvo manyje
anksčiau negu Gorbačiovas su Landsbergiu ją sugriovė,
ir aš užsimaniau senamiesčio kiemuose žaisti slėpynių.
Nelabai pameluočiau pasakęs, kad mes iki šiol žaidžiame slėpynių – ir su praeiviais, ir su tuo vadinamuoju
Alefu, ir su žvėrimis, kurie kitados čia pralėkė, ir galbūt
netgi su Landsbergiu bei Gorbačiovu. Štai tokia ta gat
vė – nepaliaujantis žaidimas, slapstymasis, tokia šiek
tiek veidmainiška choreografija. Turistai tik vaidina turistus, narkomanai – narkomanus, Alefas – Alefą. Mano
bobutė, kai dirbo „Žuvėdroje“, kartais gaudavo užduotį
išprašyti stalelius užėmusius hipius: pasakydavo, kad
po pusvalandžio juos vėl įleis, ir nebeįleisdavo, bet ir patys hipiai nebeateidavo – toks buvo nerašytas susitarimas. O kartą, kai ėjau rudenį, nusivylęs meile, kinošnikai privertė palei „Vaikų pasaulį“ dirbtinio sniego, ir
man pasidarė labai linksma. O visai kitoje gatvės pusėje, ties „Baltais drambliais“, pasitaikė, kad ėjau būdamas jaunas, ir buvau laimingas, ir dabar tai atsimenu,
ir mane kamavo klausimai, ne „koks yra Alefas?“, o „kaip
prisigretinti prie Auksės?“ (Todėl galbūt visiškai nenuostabu, kad ji, kaip ir Alefas, liko nepasiekiama.)
Kiekvienas akmuo, kiekvienas daiktas čia vaidina save.
Žingsnis apsimeta žingsniu, o oro gurkšnis – oro gurkšniu, kurio esą galima įkvėpti; „Cedevito“ milteliai kažkur amžinybėje vis dar vaidina „Cedevito“ miltelius,
o kavos puta, kurią žiedžia blyškiaveidė barista, – kavos
putą; „Boržomi“ irgi vaidina „Boržomi“ – tik jau ne „Pa-
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langos“ restorano virtuvėj, kur „po blatu“ jo gaudavome,
bet prekybos centre „Iki“. Ar aš vaidinu save? O taip,
žinoma, esu įsitraukęs į šią teatro efemeriją visa siela,
tarytum vis dar žaisčiau eilinę nesėkmingą šachmatų
partiją barake su Arvydu P. Vaidmuo tampa vis įtaigesnis, vis įtikinamiau atsifutbolinu nuo prašeivų, giliau
įkvepiu nuo „Pinavijos“ atsklindančio bandelių kvapo,
aiškiau suprantu, ką galėčiau pagerinti. Ir visi kiti taip
pat vaidina geriau, vis rečiau nesusikalbame arba nesusideriname. Nebepastebime kaip keičiasi parduotuvių
pavadinimai – alkoholio parduotuvė tampa „UT“, paskui – bevardžiu autletu, o batų taisykla – „Mano guru“.
Aplinkinėse gatvėse ir kiemuose nebematyti nei briedžių, nei stirnų, nei antilopių, hipopotamo apskritai niekas nebeprisimena. Kur krokodilas, kuris čia darydavo
tvarką? Pro šalį praūžia planai tiesti greitaeigį tramvajų, savivaldybės administracija perkloja grindinį naujomis trinkelėmis (čia dar tokia mintis: kuo skiriasi greitaeigis tramvajus nuo planų tiesti greitaeigį tramvajų?).
Senojo grindinio lopų beišvysi tik bromose ir visokiuose
užkaboriuose, bet ir ten jau pamažu smelkiasi nauji laikai. Visa nyksta ir trupa, ir keliasi nauju pavidalu: pagėręs iš pėdos, praeivis virsta avinėliu, rupūžė atsimaino į dailų karalaitį, kunigaikštis Vildaugas gulasi į
kapą, palikęs nespėtą išgerti alaus butelį – jį surenka
komunalininkai; blizga žibintų šviesoj kitados prabėgusių, amžinybėj išnykusių žvėrių pėdsakai; aidi garsūs
plojimai. Ramiai ir gražiai vyksta šitas spektaklis ramioje ir gražioje gatvėje. Ramiai ir gražiai virš jos tvyro
ramus ir gražus dangus.

2.
O tuomet, kaip ir sakiau, Vilniaus gatvė įteka į
Vokiečių gatvę,
kuri dar didesnė ir platesnė ir, tiesą sakant,
nykesnė nei Vilniaus.
Iš pradžių ją perkerta Dominikonų ir Trakų gatvės –
tokios ankštos gatviūkštės, kuriose nieko
(niekas jose tvenkiasi ir skamba kaip tuščias indas).
Išvis tai ne gatvė, o didelė didelė duobė, nors ne
visi tai gali pastebėti.
Štai mažas berniukas – galima pagalvot, kad jis bėga
link savo riedlentės,
bet iš tikrųjų jis sunkiai ropščiasi iš duobės, duobės
kraštai byra, berniukas krenta –
ir susitrenkia galvą.
Arba, aure, moteris sėdi ant suoliuko.
Tiksliau, ji pati įsivaizduoja, o ir praeiviai mano,
kad ji sėdi ant suoliuko,
bet iš tikrųjų ji duobės dugne žarsto žvyrą, ir taip jau
visada bus.
Ji nekreipia dėmesio, kaip tingiai ir abejingai
gilyn į duobę,
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vis užsikabindami už išsikišimų, garma pensininkai,
kaip išradingai, nelyginant kokie surferiai, lekia
žemyn per žvyro bangas klerkai –
jų akys švyti, jie turi gerą laiką.
Ir čia dar yra žydų, toje duobėje.
Tiksliau – buvo; viską dengia sinagogos šešėlis.
Jis paslepia visas nuodėmes,
nuo jo kava juoda, ir sąžinės juodos,
ir žemė juoda – galima patikrinti, pakasus žolę.
Žemė juoda ir riebi, joje vartosi sliekai,
bet va, ne visi tiki, kad ten duobė.
Sako: anokia čia duobė, nebent visai nedidelis
įdubimas;
sako: čia ne sinagogos šešėlis,
čia, – sako, – NATO lėktuvas praskrido, Lietuvą
ginantis,
kad nepraskristų rusų lėktuvas, Lietuvą puolantis.
Tokia ta Vokiečių gatvė.
Ir dar joje yra kirchė (apskritai tai todėl jinai ir yra
„vokiečių“),
ir Šiuolaikinio meno centras, ir rotušė.
kaip visi žinome, tai viena centrinių miesto gatvių
arba duobių – čia kaip pažiūrėsi.
Ir čia buvo maisto prekių parduotuvė kvailiausiu
pavadinimu visoje Rytų Vidurio Europoje –
„Voveraitė“.
Tik pamanykit – „Voveraitė“! Tai kažkas liūdno
ir gėdingo,
kažkas apie tai, kad nemanoma išlipti iš duobės,
net jei moki skrajoti nuo šakos ant šakos.
Gali kiek nori medituoti lengvumą, su kuriuo ji
atsispiria ir lekia per skambantį orą,
kiek nori kalbėti apie miško gaivą ir švelnų
nusileidimą, ar amžiną ištikimybę,
apie jaunystę, apie krykščiančius kūdikius, apie
švelnias įsčias –
vis vien viskas baigsis, kur prasidėję.
„Voveraitė“!
Šita voveraitė graužia ne riešutą, bet sielą.
Ji amžiname nepasibaigiančiame šuolyje,
jos kaulai traška ir subyra nuo įstangos kiekvieną
minutę,
todėl jos mirtis nesiskiria nuo gyvybės.
Ji skrenda ir byra, ir vėl susirenka iš savo šukių į
tobulą paveikslą.
Kaip riešuto kiautą ji perkanda kasdienybę, iššoka
į kitą matavimą,
ir jos yra skrydis, ir krytis yra jos –
ir visa tai, kas paslėpta, ko nesimato.
Ir ji žvelgia į mane iš amžinybės – iš savo skrydžio, iš
savo trapumo;
voveraitė, pasirengusi perkąsti mane kaip riešutą –
tobulas mano meilės paveikslas, mano malda,
mano gyvenimas.
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3.
O tada Vokiečių gatvė įteka į Rotušės aikštę.
Ją pasiekę, būnam nusigalavę, duobės smėlis byra
nuo mūsų drabužių –
žemė atrodo taip, tarsi būtume priėję dykumą.
Praeiviai kaip kupranugariai lėtai ir oriai slenka
aukštyn –
link Aušros vartų, arba, pavyzdžiui, link Rūdninkų
gatvės.
Taip pat yra ir tokių, kurie nusuka į Savičiaus gatvę,
bet dauguma traukia žemyn Didžiąja, vėliau įsiliejančia į Pilies gatvę.
Didysis karavanų kelias, kuriame negali būti atokvėpio – čia amžinas troškulys, neišsipildymas, nuovargis;
spengia šurmulys, paveikslų teplioriai dengia akis
savo didžiagalviams balvonams.
Nuo geto atskrieja dulkių debesys.
(Yra toks rusiškas anekdotas, kur pardavėjas įvynioja kiekvieną raziną į popieriuką. O kas, jei suvystytume
į popieriuką kiekvieną šios dykumos dulkę?)
Moteris kiša kūdikiui krūtį, kad šis pasistiprintų
prieš kelionę.
Netgi narkomanai trypčioja, nepasiryžta žengti nuo
pievutės ant asfalto:
žiūri į gatvę, kaip ji ritasi asfalto bangomis žemyn,
pasišiaušus plytelių briaunom.
Niūrusis Vilniaus Helespontas, neramybės srovė,
čia visi turi įveikti savo prigimtį, kad ir kas būtum –
paprastas praeivis ar kupranugaris,
sieloje turi išsiskleisti burės.
Turi tvirtai rėžti vagą vairu, nes bet kada tave gali
tėkšti į sieną.
Antai jau guli vienas – storas dėdulė su šortais, rankoj žemėlapis ir fotoaparatas, matyt, turistas.
Šalia trypčioja medikai – bandė gaivinti, bet viskas
veltui:
nukamavo širdį alsaus liūdesio demonas, išvargino
Aušros vartų Dievo motinos slėpiningi kuždesiai.
Gali joje viską prarasti, ką turėjęs, toje gatvėje.
Jei pats neišsitaškysi į grindinį ar namo kampą, parblokš netikėtai iš šono atsiritusi plytelių banga,
arba namai ims trankytis fasadais kaip Skila ir Charibda, ir iš paties liks, švelniai kalbant, šlapi vieta.
Net jei manysi sėkmingai sau sveikas nusileidęs,
išlik budrus:
tik atsipalaiduosi, ir skaudus vėjas, atlėkęs nuo
Bernardinų skersgatvio, smogs paslapčia iš nugaros,
arba, išniręs iš Skapo, klastingai kirs į šoną, kad vėliau išlįstų pro gerklę.
Visai tikėtina, kad būsi pakirstas taiklaus šviesos
blyksnio, kvapo paklydėlio ar visada netikėtai užklumpančios tamsos,
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arba suledėsi į akmenį, nes (kaip čia užmiršau paminėti?) čia amžina žiema, šitoj gatvėj –
jei tik pamirši krutėti, į sąnarius įsismelks ledas, ir
tada, kaip pasakytų seni žmonės, bus „baigtas kriukis“.
Visa gatvė kaip nuostabus sekretas, geriausias pasaulyje išnykusių veislių muziejus:
prišalus bobutė prie lango stiklo, jos akyse – suledėjusios pelargonijos;
prie prekystalių maistprekėse prišalę skolų sąsiuviniai, girtuoklių „Vaivoje“ nebeatplėši nuo kėdžių.
Ir Nijolė sušalusi – nebe Nijolė, o stačiai ledo skulptūra (nors čia gal dėsninga – turi suledėt, kai dirbi „Ledainėj“).
„Alitos“ pardavėjos prišalusios prie butelių, o suvenyrų prekijai – prie kolonų.
Nikodemas prišalęs prie eilinės mergaitės.
Liūdnas nuopisa skenuoja akimis aplinką – akivaizdžiai svarsto: prie ko gi man čia dabar prišalus?
Nieko nepalieka gyvo šita Pilies gatvė.
Jei net iš pažiūros nieko neatsitinka – visi kaulai
sveiki, rankos ir kojos lankstosi, tai kažkas vis tiek suyra esmėje.
Vis tiek išeisi iš jos skylėtas kaip rėtis – vėjų perpučiamas, lietaus pradulkiamas.
Jeigu žmonės žinotų, kad šitaip, tai nekeltų ten kojos,
visuose turizmo giduose būtų parašyta, kad negalima kelti kojos Pilies gatvėn.
Atsirastų visokių instrukcijų, ką daryti, jei netyčia
papuolei,
evakuacijos schemų, kaip greičiau iš jos pasišalint –
per Jonų, ar per Bernardinų gatvę, o gal per Latako
gatvę,
kuri ir atrodo taip, lyg būtų skirta evakuacijai.
Policija užstatytų praėjimus ir saugotų, todėl į ją besiveržtų tik paaugliai ir ekstremalai (na, gal dar kartais
užklystų privatumo ieškančios porelės).
Taip pagaliau būtų atkurta teisybė:
gatvė išsivaduotų iš apgaulės gniaužtų, ir taptų tuo,
kuo iš tikrųjų yra –
juodu ir tirštu nuodo siūlu; ašmenim, skaisčiai spindinčiais po miesto kaklu.
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Mano Pilies gatvė, kupranugarių (o gal visgi mamutų?) kapinės,
pasibaigusios ir niekada nebebūsiančios vilties morgas, kurį morituri salutant.
Čia riksmas sustingsta ore ir krenta ant grindinio,
ir sudūžta kaip rausvo stipraus butelis;
čia storą mergaitę žydru „Zaparožiečiu“ veža į amžinybę.
Jeigu kada pamatysit žydrą „Zaparožietį“, važiuojantį kiaurai namus ir laiką,
jei pamatysit jame aptūlotą storą mergaitę, prišalusią prie stiklo –
tuoj pat čiupkit akmenį ir meskit į tą „Zaparožietį“,
iškulkit langą, stverkit šukę
ir atkiškit ją tai mergaitei – tepamato save atspindy
ir tenusibaigia!
Ir tada nuodai nustos veikę, ir gatvė vėl bus kaip
gatvė, joje bus galima pasivaikščioti arba, tarkim, prisėsti kavinėje ir pavakarieniauti.
Turistai sakys: girdėjom, kad šita gatve labai pavojinga eiti, kad čia tik su karavanais galim prajoti,
o mes purtysim galvas: no no, die a meni bars and
restaurants, plyz, kam, kam hie, dont uori, mai frend,
hev a gūd taim!
Nou mo mergaitė ir zaparožietis on že baziliskas;
nou mo dėdė Semas, Gugis, Nijolė, Bocmanas, no
more Kučiariava;
nou mo padidėjusi žemės trauka; nou mo nesuvaldoma inercija, saldus slydis;
nou mo suįžūlėję mentai!
Viskas tyra, skaistu, europietiška,
nuo šiol mūsų miestas saldus kaip tortas, rūžavas
kaip mergaičių poniai.
Viskas maloniai drungna (na, nebent balandžiai
kartais dar vis ką nors aistringai apšika).
Sergsti mūsų miegą ir darbą akyli balvonai, kurių
patys pristatėme.
Beveik laimingas mūsų miestas, mai frend.
Beveik nusisekusi mūsų valstybė.

!
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Dovilė Dagienė. Dvi saulės. Iš ciklo Čia tada, ten dabar. Unikalus sidabro želatinos atspaudas 1/1. Atina, 2018. Ši fotografijų serija yra
meninio tyrimo Čia tada, ten dabar dalis, rodyta Vilniaus fotografijos galerijoje surengtoje parodoje. 2018-10-23 – 11-10
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apžvalga
Kodėl rūpintojėlis slepiasi
už vyčio?
Justiną Dementavičių kalbina Antanas Terleckas

„Intelektualinė istorija iki šiol yra
istorijos mokslo paraštėse“, – monografijos apie modernėjančią Lietuvos
politinę mintį įvade konstatavo Justinas Dementavičius ir ėmėsi traukti
idėjų istoriją iš paraščių – į tekstą. Po
pirmosios studijos Tarp ūkininko ir
piliečio: Modernėjančios Lietuvos politinės minties istorija (Vilnius: Lietuvos
istorijos instituto leidykla, 2015), Dementavičius kartu su Viliumi Kubeku
pradėjo naują tyrimą apie krikščioniškąją demokratiją ir konservatizmą:
Politinė katalikybė ir konservatizmas
Lietuvoje: tradicijos (trans)formacijos
(finansuoja Lietuvos mokslo taryba,
sutarties nr. S-MOD-17-8). Apie vykdomą projektą, idėjas, politinę mintį
ir politinę tikrovę kalbamės su jo vadovu.
Kodėl po pirmojo visuminio tyrimo
nusprendėte sugrįžti prie siauresnio
objekto, vienos politinės srovės?
Todėl, kad nesu patenkintas tuo, ką
parašiau. Monografija atsirado kaip
disertacijos, skirtos valstybės idėjos
raidai, plėtra. Aš mačiau, kiek daug
nepasakyta apie Lietuvos politinę
mintį kaip objektą, ir buvau pakankamai naivus ir drąsus, kad drįsčiau
kažkokius punktyrus nužymėti. Todėl ir atsirado toji knyga. Bet žymint
punktyrus labiau norisi suformuoti
tiesę. Todėl greit atsirado akademinė
svajonė – skirti visoms didžiosioms
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politinėms ideologijoms po atskirą veikalą. Nusprendžiau pradėti nuo cent
ro-dešinės, kur save dažniausiai mato
krikščionys demokratai ir šiuolaikinis
konservatizmas. Tad ir bandau gilintis, nors rašydamas vis tiek suprantu,
kad tai tik punktyrai.
Jūs neslepiate savo simpatijų katalikiškajai politinei minčiai. Todėl ir
pradedate nuo šios srovės?
Na, kad ne, slepiu. Jei rimčiau, savo
santykį su politinėmis ideologijomis
veikiau nusakyčiau kaip empatiją –
bandymą suprasti. Centro-dešinės politinės minties pasirinkimas nulemtas
to, kad bent Lietuvos kultūrinėje erd
vėje katalikiškosios politinės, socialinės minties intelektinis paveldas yra
didžiausias. Ten vyko ir vyksta daugiausia diskusijų, polemika labiausiai
išplėtota. Dėl to su ja lengviau atrasti
ryšį. Tas pats ir su konservatizmu: jis
bando save reflektuoti praktiškai nuo
1993 m., kai Tėvynės Sąjunga prisiėmė konservatorių savivoką ir per tai
bandė apsibrėžti. Šios refleksijos kuria
tekstų spektrą, kurį galima tyrinėti.
Tad tai ne vien mano simpatijų, bet ir
patogumo klausimas.
Projekto aprašyme teigiama, kad siekiama rekonstruoti dviejų ideologijų –
krikščioniškosios demokratijos ir konservatizmo – ištakas ir raidą. Koks jų
tarpusavio santykis? Kur jų ištakos?

Atvirai sakant, dabar man atrodo,
kad projekto pavadinimas nelabai vykęs, nes kai kuriems kalbintiems asmenims nepatinka terminas „politinė
katalikybė“. Teisinuosi, kad norėjosi
akcentuoti būtent politinį aspektą,
kuris atsiranda dar iki demokratijos
ir gali būti, o kartais yra be demokratijos. Lietuvos katalikų politinė mintis
nesutapatintina vien su demokratijos
ar socialinės katalikybės problematika. Manau, tai lemia faktas, kad pati
moderni valstybė savaime viską politizuoja. Formaliai sakoma, kad religija
yra autonomiška sritis, kad ją reikia
atskirti, bet ir tai yra iš esmės politinė
pozicija. Juolab XIX a., besikuriančios
Lietuvos kontekste. Ideologinis rusiškumo, stačiatikybės, patvaldystės reikalavimas supolitina pačią religiją ir
kartu viską, kas su ja siejama – lietuvių kalbą, geros politinės tvarkos apibrėžimą, atsakomybės prieš ganomuosius formas. Katalikybė neišvengiamai
reaguoja į procesus, vykstančius imperijos viduje. Ši reakcija jau yra politika,
kiek šio termino bebūtų vengiama.
Sąmoningą katalikišką politinį veikimą modernioje Lietuvoje sieju su
Motiejumi Valančiumi. Tai, žinoma,
nereiškia, kad anksčiau Katalikų
Bažnyčia nevaidino jokios reikšmės,
bet krikščionims demokratams Valančius yra tas, kuris (sąmoningai ar
nesąmoningai) sujungia katalikišką
problematiką su tautine ir suteikia
postūmį katalikų politinės veiklos
tradicijai. Nuo tada galima kalbėti
apie partijų formavimąsi XIX a. prasme – suvokiant jas kaip grupes žmonių, kuriuos vienija kažkokios idėjos.
Socialdemokratai gali didžiuotis, kad
jie yra pirmoji partija, tačiau XIX a.
pabaigos idėjų kontekste jie atliko tik
formalų veiksmą – viešai pasiskelbė.
Iš tiesų tam tikrą krikdemišką partiškumą, idėjų bendrumą, galime matyti
jau Valančiaus aplinkoje, ką bekalbėti
apie 1905 m. Būčio, Jakšto ir Maironio programą, nors formaliai partija
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įsikūrė tik 1917 m. Problemiška yra
ir su tais žmonėmis, kurie taip ir netapo partijos nariais, bet neabejotinai
savo mąstymu yra ir krikščionys, ir
demokratai. Man rūpi įtraukti ir juos,
išplėsti politikos sferą, suvokti tai ne
vien per partinę priklausomybę, juk
pati viešoji sfera jau yra politiška.
Dabar su konservatizmu... Kada atsiranda konservatizmas? Atsakymas
iš esmės priklauso nuo to, kam šis
klausimas užduodamas. Faktas, kad
XIX–XX a. sandūroje viešajame diskurse konservatizmas yra suvokiamas
neigiamai, jis siejamas su žmonėmis,
kurie nori išlaikyti senąjį režimą, – su
caru, su Stačiatikių Bažnyčios pozicija, su socialinės nelygybės ignoravimu
(dažniausiai taip apibūdinami cariniai
biurokratai). Tuo metu konservatizmas Didžiojoje Lietuvoje tikrai nėra
ideologija (Mažojoje Lietuvoje eina
proprūsiškas Konservatyvų draugystės laiškas), tik politinė sąvoka, išreiškianti kontrastą, aklą prisirišimą prie
tradicijos, kai kuriama naujoji Lietuva.
Tas naujumo momentas yra labai
svarbus. Ateitis rašo: „Viską atnaujinti
Kristuje“. Nors tai yra antimodernaus
popiežiaus Pijaus X šūkis, bet jie akcentuoja tą „atnaujinti“ – ryškus suvokimas, kad gyveni krizėje, todėl reikia
atsinaujinimo. Tas pats ir vėliau –
Naujoji Romuva, Naujoji vaidilutė.
Nors tai yra ir pagoniškos Lietuvos
praeities pripažinimas, bet akcentuojamas naujumas. Suvokimas, kad mes
statome naują, sujungiame praeitį ir
dabartį geresnės ateities vardan, yra
dominuojantis ir pamatinis. Per visą
tarpukarį konservatizmas, kaip sąvoka, vertinamas iš esmės taip pat neigiamai – tai aklas noras išlaikyti, kas
yra blogai.
Tik Antroji Lietuvos Respublika
pradeda į konservatizmą žiūrėti teigiamai, suteikia jam pozityvų turinį
ir ideologijos, idėjų sistemos pavidalą. Gal prie to prisideda ir politologai,
bandydami vadovėliškai, objektyviai
nubrėžti ideologijų skirtumus, gal
bendras matymas, kad tuo metu Vakaruose yra stiprūs konservatyvūs
lyderiai, kurie prisidėjo prie SSRS su-
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griovimo. Neatsitiktinai Manto Adomėno sudaryta antologija Libertas &
Pietas: Lietuviškasis konservatizmas
(Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2010) pradedama nuo Vytauto
Landsbergio. Ankstesni bandymai lie-

joms krikščioniškosios demokratijos
kontekste.
Jūsų projektas apima ir okupacijos
laikotarpį, kai Lietuvoje viešai politiškai mąstyti buvo iš esmės neįmanoma,

Justinas Dementavičius

tuviškoje tradicijoje neprilimpa – mes
moderni tauta, o modernumas nėra
konservatyvus.
Kaip suprantu, tyrimo metodologija
ir šaltinių bazė bus ta pati – programiniai tekstai, periodinė spauda?
Asmeniniai archyvai man nėra tokie
aktualūs. Ideologija tampa veiksminga tada, kai ji yra pasakyta viešai, kai
ji yra idėjinė sistema. Net autoriaus
nuoširdumas nebėra toks svarbus, kai
mintys yra išsakomos viešai. Svarbus
pats tekstas kaip rišli idėjų sistema,
kuri siekia tam tikro efekto, diskusijos, ir žmonių vėlesnės teksto interpretacijos. Todėl pagrindiniai šaltiniai
yra publicistika, knygos, kurios skirtos
įvairioms problemoms, temoms, idė-

nebent pogrindyje. Ar tai reiškia, kad
politinė mintis sovietmečiu nesivystė?
Sovietmetis iš tiesų yra vienas didžiausių projekto iššūkių. Man rūpi
sujungti krikščioniškąją demokratiją
ir konservatizmą. Ne tik formaliai,
kaip 1989 m. atsikūrusią krikščionių
demokratų partiją su buvusia tarpukariu. Tai, žinoma, įdomu ir reikšminga,
bet norisi užčiuopti idėjines slinktis ir
tęstinumą. Viena vertus, sovietmečiu,
ypač vėlyvuoju, nebemokama natūraliai, iš širdies, mąstyti krikščioniškomis sąvokomis. Kita vertus, yra katalikiškasis pogrindis, kuris lyg ir neturi
įtakos plačiajai auditorijai, tačiau tas
bandymas sąmoningai būti kitokiais
tikrai stebina. Jie yra sąsaja tiek su
praeitimi, tiek su išeivija. Pavyzdžiui,
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Rūpintojėlis. Jo aktyviu bendradarbiu
buvo Kazimieras Šapalas, vienas iš
Židinio redakcijos narių. Pogrindyje
jis bandė būti katalikų intelektualu.
Gal nereikšmingas plačiajai masei,
bet formuojantis alternatyvų matymą.
Išlieka intencija mąstyti krikščionių
demokratų kategorijomis, ir man tai
yra svarbu.

bet į pačią diskusiją neįnešama nieko
naujo. Šia prasme to paties laikotarpio
išeivijos mąstymas kur kas dinamiškesnis, įvairiapusiškesnis ir, žinoma,
ne mažiau lietuviškas.

Jūs iškart nušokote į vėlyvąjį soviet
metį, o kaip yra dėl pokario metų, partizanų kurtos viešosios erdvės, tekstų?
Ar matote, ką ten tirti, ko ieškoti kalbant apie krikščionišką mąstymą?

Tiesą pasakius – ne. Pirminis taškas
yra Adomas Jakštas-Dambrauskas. Ko
gero, jis yra vienas pirmųjų aktyviai,
viešai bandęs suderinti intelektualią
katalikybę su politika. Nuo jo norisi
pradėti ir dėl to, kad Juozas Tumas
yra teigęs, jog jo nuopelnai nemažesni, jei ne didesni, nei Basanavičiaus.
Manau, tai susiję su jo, kaip įtakingo ir
gerbiamo katalikų intelektualo, figūra,
kuri inspiravo vėlesnius pasauliečius.

Tai dar sudėtingiau. Faktas, kad
katalikiška problematika partizanų
tekstuose egzistuoja. Tas mąstymas
atrodo kaip vienas iš papildomų kontekstų, tapatybės klausimas: referencijos į Dievą, savo krikščioniškumo
pripažinimas. Kad ir Balio Vaičėno
dienoraštis, kuriame yra labai aiškus
naratyvas – ne tik Tėvynė, bet ir Dievas. Ir tai yra suprantama. Bet kai
pagalvoju, kaip iš to galėčiau kažką
rimtesnio išspausti, kokį skyrių... Nepavyksta. Elementai – taip, bet sunku apie tai kalbėti kaip apie politinį
mąstymą. Jis yra politiškas, jis yra
mąstymas, bet neišplėtotas. Tų tekstų
užduotis yra priminti, kas yra svarbu,
kovoti paprastomis priemonėmis, aiškiais paprastais žodžiais. Sėdėdamas
bunkeryje filosofijos neišlauši.
Bet tokį dalyką kaip partizanų politinės minties antologija įsivaizduojate
ar ne?
Jeigu ji pasirodytų, intelektualiai
būtų labai vienpusiška ir, atsiprašau
už bjauriai skambantį žodį, propagandiška – jų tikslas buvo kalti į galvą
Lietuvos laisvės idėją. Todėl galima
sudėti dainų, eilių, kitų tekstų, kuriuose, aišku, yra politinių motyvų, bet tai
mus sugrąžintų prie labai romantiško politikos vaizdinio: padainuokime,
pabūkime ir tvirtai kartokime, kad
SSRS yra blogis. Tai svarbu tomis egzistencinės patirties sąlygomis kaip
priminimas nebijoti ir išlikti savimi,

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

O darkart sugrįžtant prie pradžių...
Ko gero, projekto atspirties taškas vis
tiek bus Valančius?

O toliau? Kaip atrodo šio projekto
intelektinis žemėlapis?
Labai norėjau paliesti mažiau pažįstamas asmenybes, bet kai tuo pat
metu norisi kalbėti apie katalikiškos
minties kanoną, jos niekaip nebetelpa.
Todėl autoriai bus žinomi, tik gal kiek
netipiškai supolitinti. Panašiai kaip
Arūnas Sverdiolas rašė apie kultūrą
lietuvių filosofų akiratyje, taip iš esmės
bandysiu kalbėti apie politiką lietuvių
filosofų akiratyje. Pagrindiniai herojai
yra Jakštas, Jurgis Matulaitis, Juozas
Tumas-Vaižgantas, Pranas Dielininkaitis, Stasys Šalkauskis, Mykolas
Krupavičius, Juozas Girnius, Antanas
Maceina, bet pokarinis, nes man atrodo, kad per daug mes jį tarpukario
kontekste matome. Baigsiu tuo, kas
yra ir šiandien – Vytautas Landsbergis, Andrius Kubilius, reikės pakalbėti su Alvydu Jokubaičiu, ar jis norėtų
patekti... Bet šalia jų yra visa plejada
ne mažiau svarbių, reikšmingų asmenų, kurie žinotini. Visi šie žmonės
rašo labai skirtingomis temomis, tad
pirmiausia norisi atskleisti ne tiek pačius intelektualus, kiek kalbėti apie
atskiras idėjas ir jų plėtotę istorijoje.
Toks žvilgsnis leidžia matyti ne konservatizmą, o konservatizmus, kurie

kritikuoja kitas ideologines sroves ir
nesutaria tarpusavyje.
Tiek skaitant jūsų pirmą knygą, tiek
pokalbio metu į akis krinta neatitikimas tarp politinės minties ir politinės
tikrovės. Ernestas Galvanauskas pirmoje knygoje išvis neminimas, o Krupavičius ar Augustinas Voldemaras
figūruoja minimaliai. Tuo tarpu istorikų darbuose būtent jie yra ašinės
figūros, prie kurių tik prilimpa jūsų herojai – Izidorius Tamošaitis, Maceina,
Šalkauskis ir kiti. Kodėl viskas taip
apsiverčia?
Nesakyčiau, kad apsiverčia. Paties
išvardyti žmonės iš tiesų yra politiškai
reikšmingi. Jie dažniausiai turėdavo
institucinę galią – jie galėjo realiai
veikti. Institucijos galios šaltiniai neprivalo būti intelektiniai. Voldemaras
man tikrai yra įdomus, bet kaip mąstytojas, o ne politikas. Kai politikai pradeda kalbėti, jie dažnai kalba vienodai,
neturi laiko apmąstyti, jų darbas nėra
siekti tiesos. Gal taip pasakyčiau: jų
darbas yra pasiekti pokyčių. Man rodos, kad intelektualai, kalbėdami apie
idėjas, brėžia gaires pasaulėžiūrinei
tiesai. Tai ir yra įdomiausia, tas kalbinis-idėjinis postūmis – kaip gimsta idėjos, kaip jos ima veikti. Patys politikai
irgi įdomūs, nes jie perduoda idėjas,
bet man labiau rūpi tie, kurie pradeda
apie jas kalbėti. Noriu tirti tuos, kurie
kuria Lietuvos intelektinį paveikslą.
Galbūt per mažai mąstome apie intelektualus, kaip darančius poveikį? Per
vyčius nebematome rūpintojėlių?
Prie to, ko gero, prisideda ir bend
ra istorijos recepcija Lietuvoje – ilgą
laiką, dažnai net ir šiandien, tai visų
pirma yra „didžiųjų vyrų“, institucijų
istorija, kurioje užčiuopti intelektualų
poveikį labai sunku, nors tas poveikis
gal netgi esminis.
Esminis – gal kiek per stiprus žodis. Sakyčiau, kad idėjų poveikis yra
ilgesnis. Instituciją tu gali pakeisti: uždraudė gerti nuo aštuoniolikos, galima
gerti nuo dvidešimties, bet ateis kokie
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liberalai – vėl gersime nuo aštuoniolikos. Tai lengva pakeisti, o net jei nesikeičia, lengvai pasimiršta. Bet idėjos
išlieka, jomis lengvai neatsikratysi,
jas galima atkurti. Populiaru sakyti,
kad istorija yra mokytoja. Institucijos
dažniausiai nepamoko, į dabartį jų
neperkelsi. Bet Šalkauskio idėjas mes
galime reflektuoti ir galvoti, kaip jos
gali būti pritaikomos. Jos yra transistorinės, ilgaamžės, jas lengviau sudabartinti. Kita vertus, dažnai žmonės
net nereflektuoja to, ką priima, kaip
idėjos tampa žmonių savasties dalimi.
Kai kalbinau Sigitą Tamkevičių, jis
pasakojo, kad būdamas klieriku skaitė Maceinos Socialinį teisingumą, jam
knyga paliko didžiulį įspūdį. Perskaitai, kažką atsirenki, pasiimi ir nebeat
skiri – ar čia Maceinos idėja, ar paties.
Norisi paklausti ir apie jūsų asmenines jausenas. Kaip (nominaliai) politologas jaučiasi įsiveržęs į (vėlgi – nominaliai) istorikų teritoriją?
Aš klausčiau ne taip ambicingai.
Jaučiuosi kukliai įėjęs. Gal atsakysiu
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klausimu į klausimą. Kaip jūs žiūrite
į filosofijos istoriją: ar tai labiau filosofija, ar istorija?
Filosofija.
Aš irgi norėčiau save panašiai matyti. Aš kalbu apie politinės teorijos,
ideologijos istoriją ir pozicionuoju save
labiau kaip politologą. Istorikas, jeigu
norėtų, galėtų parašyti gerą politinių
idėjų istoriją, nes turi gerus skaitymo ir analizavimo įgūdžius. Bet man
rūpėjo ateiti į šį lauką, nes bent dalis
Lietuvos istorikų nereflektuoja tų politinių idėjų, kurias vartoja. Pavyzdžiui,
kai jie kalba apie demokratiją, kartais
atrodo, kad ji matoma tarsi iš kažkur
nuleista duotybė. Man rūpi parodyti,
kad idėjos taip pat turi istoriją, o ne tik
įrašus enciklopedijose.
Istorikai, kalbėdami apie politiką,
svarsto apie valstybę ir tautą. Aš noriu
kalbėti apie daugiau ir įvairesnių idėjų,
kurios taip pat yra politiškos, nuo kurių
priklauso pasaulio matymas. Aš vis sakau, kad politologija yra istorija, tiktai
kalbanti apie artimesnę praeitį. O is-

torija yra truputį saugesnė erdvė kalbėti apie politiką. Bet protingi supras.
O kodėl apskritai šiandien verta kalbėti apie ideologijas? Stebint mūsų politinę tikrovę, viešąją erdvę, atrodo, kad
ideologijos svarba mąžta.
Be kalbėjimo apie ideologijas jų tiesiog nebus. Kalbėjimas apie kažką
pratęsia pačią mintį. O ideologijos yra
pakankamai svarbios, nes jos suteikia
tikrumo: mes galime žinoti, ko tikėtis
iš tų, už kuriuos balsuojame, galime
su kažkuo tapatintis, būti nuoseklios
asmenybės ir kažką bendro turinčios
visuomeninės grupės. Be to, ideologija
tam tikra prasme yra ir estetinė kategorija – žmogus yra gražesnis, kai
mąsto apie idėjas, o ne tik vykdymą.
Pagaliau savęs supratimas ne tik moko
nuosekliai mąstyti, bet ir priimti į savo
mąstymą kito argumentaciją, suprasti,
dėl ko nesutariame, o dėl ko galėtume
sutarti. Todėl visos pasaulėžiūrinės sistemos turi būti plėtojamos. Kuo sąžiningiau jos bus apmąstomos, tuo labiau
pavyks išvengti jų radikalėjimo.
!
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Apie gyvus archyvo
palytėjimus
Ina Ėmužienė

Rugsėjo 7 – lapkričio 8 d. Kaune veikė
paroda Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Architekto archyvas (kuratorė
Marija Drėmaitė), skirta šio architekto archyvui, gyvenimui ir veiklai. Ji
eksponuota išskirtinėje vietoje, kurią
galime vadinti atskiru eksponatu, –
„Pienocentro“ rūmuose, viename iš architekto kūrinių. Čia rodyti Lietuvos
literatūros ir meno archyve saugomi
Landsbergio-Žemkalnio archyviniai
dokumentai (nuo brėžinių, eskizų ir
pastatų nuotraukų iki asmeninių nuot
raukų ir dokumentinio filmo). Šiuos dokumentus pats architektas archyvui
dovanojo dar praėjusio amžiaus antroje
pusėje (1966), vėliau fondas buvo nuolat pildomas. Jį sudaro 2830 bylų, o
parodoje eksponuota tik daugiau nei
1000 dokumentų. Žinoma, juos atrinkti
iš tokios gausybės, – tai supras kiekvienas, bent kartą lankęsis archyve, – yra
sunkiai įsivaizduojama užduotis.
Prieš porą metų su kolegomis diskutavome, kaip vertėtų visuomenei pristatyti Kauno modernizmą, koks galėtų
būti Lietuvos šimtmečio pasakojimas
šiame mieste. Organizuoti ekskursijas ir pasakoti apie kiekvieną iš kelių
šimtų Kauno modernizmo pastatų?
O gal rengti interaktyvius pasivaikščiojimus po tarpukario gatves, atkurtas moderniomis technologijomis? Atėjusi į Landsbergio-Žemkalnio archyvo
parodą, suvokiau, kad nebloga idėja
apie Kauno modernizmą pasakoti per
žmones – tų laikų herojus, jų gyvenimą ir kūrybą Kaunui ir visai Lietuvai.
Šios parodos herojus – dažnai pamirštamas tarpukario intelektualas ir
kūrėjas, daręs poveikį tiek Kauno, tiek
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ir Vilniaus architektūrai. Architekto
Landsbergio-Žemkalnio biografija papasakota jo gyvenimą suskirsčius į kelis pagrindinius etapus, akcentuojant
svarbiausius įvykius ir skirtingų laikotarpių darbus. Parodos atidarymo proga
vyko ir ekskursija, kurios metu vaikščiojome po dabartines Kauno gatves
ir ieškojome Landsbergio-Žemkalnio
architektūrinių pėdsakų. Ekskursija
baigėsi parodoje, kurioje visi šie pėdsakai tarsi surinkti į vieną vietą ir pristatomi plačiau pasitelkus archyvinius
dokumentus. Nuostabu, kaip miestas
ir jame tebestovintys pastatai tarsi iš
naujo įsiprasmino ekspozicijos salėse.
Parodą sudarė 9 „punktai“, o viskas
sutalpinta vos į tris erdves: laiptinę,
„Pienocentro“ posėdžių salę ir administracijos kabinetus. Architektai Ona
Lozuraitytė ir Petras Išora sovietmečiu

sunaikintas erdves atkūrė suteikdami
pastato vidiniam išplanavimui originalias formas ir išskirdami atskirus teminius segmentus – nuo didelės ir išskirtinės posėdžių salės iki mažų koridorių.
Parodos pirmasis punktas „Parodos
pradžia“ simboliškai lankytoją pasitiko laiptinėje. Galbūt šį pradžios tašką
buvo galima perkelti į lauką, į praeitą
amžių primenančią, dabar rekonstruojamą Laisvės alėją, iš kurios galime
pažvelgti į turbūt vieną pagrindinių
parodos eksponatų – patį „Pienocent
ro“ pastatą, tarpukario Lietuvos simbolį. Šis pastatas yra vienas ryškiausių
Landsbergio-Žemkalnio darbų, už kurį
architektas gavo ne vieną apdovanojimą, o to meto spaudoje buvo vadinamas dangoraižiu. Bet šiuo metu buvęs
„Pienocentras“, matęs tiek daug santvarkų, veiklų ir žmonių, yra tuščias.
Smalsus parodos, kuri buvo įkurdinta
trečiajame pastato aukšte, lankytojas
galėjo paklaidžioti tuščioje laiptinėje,
koridoriuose ir kabinetuose, pajusti
pastato erdvę, struktūrą ir dvasią iš
vidaus. Šią galimybę, ko gero, galėtume laikyti dar viena – kad ir neplanuota – parodos dalimi.
Įžengę į pagrindines parodos erdves,
lankytojai pirmiausia atsidurdavo buvusioje posėdžių salėje, kurioje buvo
galima susipažinti su „parodos namais“, t. y. „Pienocentro“ pastato istori-

Parodos Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Architekto archyvas (kuratorė Marija Drėmaitė)
ekspozicijos. 2018. Andrejaus Vasilenko nuotraukos
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ja. Pastato projektas pristatytas atkuriant originalų architekto sumanymą,
o kambario viduryje pastatytas stalas,
ant kurio buvo eksponuoti vėliau architekto atlikti kitų „Pienocentro“ pastatų projektavimo darbai. Turbūt visi,
užėję į šią posėdžių salę, pajusdavo,
kad patalpa yra išskirtinė: pro didžiulius langus krentanti šviesa sukuria
nenusakomą aplinkos pojūtį ir leidžia
instinktyviai suvokti architekto užmojį sukurti modernią erdvę. Čia posakis
„iškelti archyvus į dienos šviesą“ tarsi
įgavo magišką ir labai tikrą prasmę.
Ant parodai atkurtų sienų pakabintos
nuotraukos bylojo apie pastato istoriją, „Pienocentro“ veiklą ir jame dirbusius žmonės. Šalia šios erdvės atskirai
įkurtas nedidelis kambarėlis, buvęs
pasitarimų kambarys. Parodoje ši vieta buvo skirta architekto aplinkai ir
asmenybės formavimosi laikotarpiui.
Archyviniai dokumentai, eskizai ir
nuotraukos pasakojo apie studijas Romoje, keliones, draugus ir bendradarbius, kurie, kaip teigiama parodos aprašyme, darė įtaką architekto braižui.
Trečioji erdvė – buvę administracijos kabinetai, kuriuos parodos rengėjai
atkūrė sutalpindami likusias penkias
ekspozicijos dalis, orientuotas į architekto darbų pristatymą ir jo gyvenimo
vingius emigracijoje į Vokietiją, o vėliau – į Australiją.
Iš tiesų paroda labiausiai orientuota
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į produktyviausią architekto gyvenimo laikotarpį iki 1944 m. Tad šiuose kambariuose pristatomi didieji jo
darbai. Penktoje erdvėje, pavadintoje
„Architekto kabinetas“, pasakota apie
tą tarpsnį, kai Landsbergis-Žemkalnis
dirbo daugiausia Kaune ir projektavo
mokyklas, ligonines, visuomeninius
pastatus, paminklus ir gyvenamuosius
namus. Kartu čia buvo galima rasti
ne tik jo projektuotų pastatų, tačiau
ir paminklų brėžinių bei nerealizuotų
idėjų. Tiesa, parodos kūrėjai, siekdami
akcentuoti vieną iš gausiausių architekto kūrybinio palikimo dalių – gyvenamųjų namų projektus, išskyrė jiems
atskirą kambarį, kur pristatyti ne tik
dabar Kaune akylos akies pastebimi
architekto šeimos namai, tačiau ir kiti
Kaune sukurti gyvenamieji namai ir
užmiesčio vasarnamiai. Šie projektai
reprezentuoja ne tik architekto darbus, tačiau ir tarpukario visuomenės
gyvenimą: buitį, darbo sąlygas, privačius darbo kabinetus name, nuomos
kultūrą, kasdienybę.
Lietuvai atgavus Vilnių, Landsbergis-Žemkalnis persikėlė į sostinę, tapo
miesto vyriausiuoju architektu. Parodoje šiam etapui papasakoti buvo skirtas koridorius, kuriame norėjosi truputį
daugiau šviesos ir erdvės. Kita vertus,
laikotarpis buvo gana niūrus, karas ir
okupacijos paliko ryškų pėdsaką ir jo
gyvenime: pradėjęs dirbti vyriausiuoju

architektu nepriklausomoje Lietuvoje,
juo dirbo ir prie sovietų, vėliau – nacių
valdžios. Vienas įdomiausių ir svarbiausių šios erdvės eksponatų buvo
Landsbergio-Žemkalnio su kolegomis
rengto generalinio Vilniaus miesto plano projektai ir brėžiniai. Šį planą jis tobulino ir vėliau – atsidūręs emigracijoje.
Priverstinė emigracija – vienas skaudžiausių Landsbergio-Žemkalnio gyvenimo periodų. 1944 m., norėdamas išgelbėti vokiečių suimtą sūnų, jis išvyko
į Vokietiją. Per korespondenciją ir fotografijas atskleidžiamas šis dramatiškas laikotarpis, keitęs ne vieno lietuvių
intelektualo likimą. Eksponatai liudijo
apie architekto veiklą DP stovyklose,
nuotaikas dėl grįžimo namo, suburtą
architektų draugiją ir DP stovyklose
kurtus gyvenamųjų namų projektus
būsimai nepriklausomai Lietuvai. Čia
pat pasakojama ir apie architekto persikėlimą į Australiją, kur jis vėl galėjo
kurti ir projektuoti, dirbdamas didelėje
projektavimo įmonėje.
Paskutinis parodos lankytojų laukęs
kambarys pavadintas „Architektas
sovietinėje Lietuvoje“. Didžioji eksponatų dalis šioje erdvėje bylojo apie
1959 m. į Lietuvą grįžusio architekto
darbus sovietmečiu. Kartu čia buvo
galima pamatyti dokumentus, kurie
bylojo apie jo dalyvavimą Sąjūdžio
veikloje, taip pat jo 100-ojo gimtadienio minėjimui skirtų renginių afišas
ir nuotraukas – visa tai, kas jau išeina už „sovietinės Lietuvos“ ribų ir lyg
prašytųsi atskiro kambarėlio. Parodą
užbaigė visą kelionę per LandsbergioŽemkalnio gyvenimą apibendrinantis
televizinis dokumentinis filmas.
Išeinant iš parodos ir leidžiantis
modernizmą menančiais laiptais,
grąžinančiais prie parodos ištakų,
galvoje kirbėjo mintis: iš tiesų papasakota kone visa Lietuvos šimtmečio
istorija – nuo tarpukario Respublikos
sukūrimo, okupacijų, emigracijos iki
grįžimo į sovietų Lietuvą ir pagaliau nepriklausomybės atgavimo. Ne
daug yra individualių kūrėjų asmeninių archyvų, kuriuose taip plačiai
ir kartu aiškiai atsispindėtų dramatiškasis mūsų šalies XX amžius. !
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Baltistų agora Estijoje
Manfredas Žvirgždas

Rudenėjantis Tartu miestas Estijoje
spalio 18–20 d. tapo svarbia susitikimo vieta globalėjančiai lituanistų
bendruomenei: čia susirinko Europos
humanitarinių institucijų, kuriose mokoma lietuvių kalbos ir kultūros pagrindų, dėstytojai ir studentai, taip pat
Lietuvos mokslo žmonės, tyrinėjantys
vis labiau pasauliui atsiveriančią gimtąją literatūrą. Tartu natūraliai tvyrojo studijoms palanki atmosfera, nes
beveik ketvirtadalis šio miesto gyventojų susiję su legendiniu universitetu
(beje, atlikusiu svarbų vaidmenį formuojantis XIX–XX a. Baltijos tautų
elitui; iš žymesnių absolventų lietuvių
užtektų paminėti Jono Biliūno, Leono
Bistro, Petro Avižonio pavardes).
Seminaras Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai – jau ketvirtasis projektas su Europos socialinio
fondo agentūros parama. Pirmieji du
seminarai (Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys, 2012; Literatūros salos, kultūros archipelagai:
baltistika be sienų, 2013) vyko Vilniuje, Lietuvių literatūros ir tautosakos
institute, trečiasis (Baltistų agora:
literatūra, kultūra, mitologija, 2017)
buvo surengtas Rygoje. Po dvejų metų
numatomas penktasis šio ciklo seminaras Krokuvoje. Visų šių renginių
spiritus movens – baltų tautų literatūrinių ryšių tyrėja Laura Laurušaitė
(LLTI), sutelkusi optimalių proporcijų
pranešėjų ir klausytojų būrį, kaskart
plačiau atverianti baltiškųjų studijų ribas, atrandanti naujas žemes
ne vien geografine, bet ir intelektine
prasme. Seminaro pranešimai buvo
kryptingai sugrupuoti pagal tematiką: pirmoji diena skirta baltų kalbų
mokymui, lietuvių kultūros lankstumo
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problemoms (ką perimame, ar patys
leidžiamės integruojami, kokias baltiškas universalijas atpažįstame simbolinėje poezijos kalboje); antrą dieną
daugiausia diskutuota apie vertimo
subtilybes; aspektiniai tyrimai palikti
trečiai dienai.
Iššūkius, kylančius mokant mažųjų
tautų kalbų, įžanginiame pranešime
apibendrino Vaidas Šeferis, kurio pastangomis Brno Masaryko universitete susiformavo perspektyvus lituanistinis centras. Jo teigimu, baltistika
pretenduoja būti elitine mokslų sritimi, ją renkasi nedaug studentų, o studijas baigia tik kantriausieji. Visame
pasaulyje linkstama atsiriboti nuo grynosios teorijos, auga taikomųjų studijų
prestižas. Renkantis kalbų studijas,
mąstoma apie jų praktinį pritaikymą,
ir gaila, kad kartais stokojama atsakomojo ryšio: Lietuvos verslas ar valstybinės įstaigos nepakankamai išnaudoja lietuviakalbius užsienio specialistus.
Naujai išmokta kalba laikoma viena iš
efektyviųjų komunikacijos priemonių
(greta elektroninių), bet nevertinama
kaip analizės objektas.
Frankfurto prie Maino Goethe‘s
universitete dėstanti Vaida Našlėnaitė-Eberhardt retoriškai klausė: „Ar
įmanoma pažinti baltiškąjį pasaulį
per kalbą?“ Prelegentė rėmėsi vokiečių lituanistikos studentų apklausomis apie Lietuvą, lietuvius, Baltijos
regioną, akcentuodama archetipinę
priešpriešą savas/svetimas. Vizituojantis dėstytojas – visada svetimasis,
kuris turi taikytis prie tolerantiškos,
tačiau kitaip pasaulį suvokiančios, kitokiais prioritetais besivadovaujančios
bendruomenės. Baltiškasis pasaulis
užsieniečiams beveik nepažinus, api-

pintas išankstinėmis nuostatomis, kurias galima pakeisti mokantis kalbos.
Aurelija Kaškelevičienė iš Helsinkio
universiteto pratęsė svarstymus apie
edukacines perspektyvas, pabrėždama lietuvių kalbos kaip svetimosios
mokymo vadovėlio reikšmę: studentai
turėtų mokytis diskutuoti apie grožinę literatūrą, aptarinėti savo namų
biblioteką ir pamažu pereiti prie jiems
siūlomo lituanistinio kanono, pavyzdinių kūrybos ištraukų.
Lietuviai retokai į save pažvelgia iš
šalies, iš kitų kultūrų perspektyvos,
tad prasmingi atrodo Šarūno Rinkevičiaus iš Lietuvos karo akademijos
pastebėjimai apie islamiškojo Oriento
sąsajas su Lietuva, siekiančias Vytauto Didžiojo žygių laikus; primintas ir
Adomo Mickevičiaus atminimo įamžinimas paskutinėje jo biografijos stotelėje – Stambule. Noémi Kovács iš Budapešto Lorándo Eötvöso universiteto
nušvietė pastarojo šimtmečio lietuvių
ir vengrų kontaktų istoriją: akcentuoti
politiniai lūžiai, sutelkę abi tautas, giminystės ryšiais susietas nuo Stepono
Batoro laikų.
Akvilė Rėklaitytė ir Karolina Bagdonė (LLTI) daug dėmesio skyrė poezijos
archeologijai, baltiškos proistorės simboliams. XX a. devinto dešimtmečio
laisvėjančią, vis labiau nuo sovietinio
absurdo tolstančią modernistų kartą
veikė tapatybės paieškos ir folklorinės
tradicijos transformacijos išeivių kūryboje, ypač Algimanto Mackaus tragiška egzilio dekonstrukcija. Tai pirminių
prasmių visata, iki galo nepasiduodanti vertimo, perkėlimo į kitą kontekstą
pastangoms.
Nemažai pranešimų buvo skirti grožinės literatūros išverčiamumo prob
lematikai. Tyrėjus labiausiai traukia
išsiaiškinti, kaip vertėjai susidoroja su
tautosakine frazeologija, ar korektiškai perteikia tikrinius vardus, citatas,
ar pasitaiko akivaizdžių praleidimų,
interteksto nesupratimo atvejų. Iš pa
našią metodiką naudojusių Vytauto
Didžiojo universiteto mokslininkių
Aurelijos Leonavičienės ir Jurgitos
Macijauskaitės-Bondos tyrimų peršasi išvada, kad lietuvių literatūra į italų
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argumentai. Vertimo strategijas apinė metodika ryškėjo ir ekspresyviame
kalbą verčiama preciziškiau nei į pranbendrintai aptarė Gina Kavaliūnaitė
Annos Patrycjos Czepiel (Krokuvos Jocūzų – galbūt tam įtakos turi ir Itali(Vilniaus universitetas). Kita vergailaičių universitetas) pranešime apie
joje susiformavusi filologinė lietuvių
juodąjį strazdą kaip filosofinį simbolį
tus, yra ir eksperimentinių, atviros
kultūros entuziastų bendruomenė. Tolenkų ir lietuvių poetų repertuare bei
struktūros tekstų, kuriems vertimo
kią bendruomenę neretai stabilizuoja
nereikia. Vienas tokių – mažiausiems
Gedos Montvilaitės (Prahos Karolio
pavienės stiprios asmenybės – tokios,
universitetas) svarstymuose apie Riskaitytojams skirta japonų edukologų
kaip italų lingvistas Pietro Umberto
parengta onomatopėjinių interjekcijų
čardo Gavelio ir Milano Kunderos refDini ar Austrijoje veikiantis lietuvių
knygelė Moko moko moko, kurią lielektuojamą kičo ir vulgarumo estetiką.
kultūros entuziastas Cornelius Hellas,
tuviakalbiams skaitytojams išradinSeminaro atmosferą kaitino baltistipagerbtas Linos Pestal (Vienos univergai pristatė Akira Takaki iš Helsinkio
nės tematikos protmūšis, vyko naujų
sitetas) pranešime.
įkvėpimo šaltinių paieškos ekskursijouniversiteto.
Daug lemia ir politinis klimatas:
Nemažai
dėmesio
skirta
skirtingų
je po klasicistinius Tartu universiteto
Lietuvos ir Sakartvelo (Gruzijos) abikultūrinių tradicijų sanklodoms, konrūmus, besigrožint jo antikinių skulppusės simpatijos sustiprino literatūros
tekstiniams ryšiams. Nida Gaidaustūrų kolekcija. Baltų tautų kultūrinių
vertimų poreikį, kuris, pasak Vido Kakienė (LLTI) ieškojo Mikalojaus Konsryšių tvirtybę įprasmino peržiūrėtas
valiausko iš Sakartvelo technikos unikamerinio stiliaus Viktorijos Jonkutės
tantino ir Sofijos Čiurlionių nuorodų į
versiteto, buvo bent iš dalies patenkinfilmas Arčiau žemės, anapus
tas pastaraisiais metais, kai,
upės apie poetų Vlado Brapatyrę kartvelų svetingumą,
ziūno ir Knuto Skujenieko
į šioje šalyje rengiamus litedraugystę. Mokslininkai
ratūrinius plenerus patraubene kasdien praeidavo pro
kė nemažai lietuvių poetų.
besibučiuojančių studentų
Lietuvių literatūros vertimų
porelę įamžinusį fontaną,
į lenkų kalbą tradicijos, apkuris tarsi liudijo, kad gytartos Gretos Lemanaitėsvenime reikšmingos ne vien
Deprati (Krokuvos Jogailaiakademikų togos ir laurai.
čių universitetas) ir Lesławo
Tartu universitete lietuvių
Góralio (Varšuvos universikalbą dėstanti Tiina Kattel
tetas) pranešimuose, atrodo
lydėjo seminaro dalyvius po
ilgaamžės ir galima išskirti
nediduką, bet jaukų senanemažų laimėjimų, tačiau,
miestį, o postmodernistinės
deja, dar esama klasikos
architektūros Estijos naciokūrinių (pvz., Balio Sruogos
naliniame muziejuje galima
Dievų miškas), kurie versti
buvo susimąstyti apie baltų
iš tarpinės (rusų) kalbos.
ir finougrų kultūrų sankirLenkai neabejingi lietuvių
tas. Kadaise buvę klajoklių
literatūros aktualijai – Krispalikuonys, tikri gamtos
tinos Sabaliauskaitės Silva
vaikai estai šiandien pasaurerum, nors kiti mūsų rašylyje prisistato kaip interneto
tojai, išskyrus Tomą Vencloinovacijų kraštas, E-stonia,
vą, atrodo primiršti.
tačiau čia tuo pat metu teKaip žinia, Biblijos vertibepuoselėjamos folklorinės
mų tradicija padėjo pagrinšaknys, kulinarinės tradicidus klasikinei tekstologijai,
Besibučiuojančių studentų fontanas. Tartu. 2018. Manfredo
Žvirgždo nuotrauka
jos ir punktyriniai ryšiai su
joje svarbus kiekvienas niutolimiausiais giminaičiais iš
ansas, skyrybos ženklas ar
baltiškuosius semantikos kodus, atpato paties finougrų kamieno. Estų tylus
net vertimo klaida. Šventraščio lietužino folklorizmo sąšaukas, atsispindinveržlumas, asketiškas minimalizmas
viškas vertimas įvairuoja priklausočias giminingoje latvių klasiko Janio
ir pastanga išsaugoti savo unikalumą
mai nuo vertėjų konfesijos, daug lemia
Rozentalio tapyboje. Komparatyvistimotyvuoja ir nūdienos baltistus.
dvasinių ir intelektualinių autoritetų
!
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Plėsti europietiškos
tapatybės ribas
Džiugas Misevičius

Diskusijos apie Europos ateitį ir Lietuvos vaidmenį joje niekad nesibaigia,
o tai savaime reiškia, kad abiejų sub
jektų likimai yra persipynę ir dabar
sunkiai atsiejami. Vienas pagrindinių
klausimų, kuriuos dažniausiai kelia
tautiniai apokalipsės raiteliai, – koks
bus Lietuvos nacionalinio suverenumo likimas? Ar Europos Sąjungos
(ES) vienijimosi procesas iš tiesų veda
į valstybingumo praradimą? O gal tik
į sudėtingesnę, bet tikresnę ir labiau
globalizacijos sąlygoms pritaikytą
suvereniteto formą? Kaip apskritai
suderinti europietiškumą ir nacionalumą? Ką reiškia būti ir europiečiu, ir
lietuviu? Šiuos klausimus š. m. rugsėjo 19 d. Mykolo Romerio universitete vykusioje konferencijoje Europos
likimas: integracija, suverenumas,
tapatumai svarstė Lietuvos filosofai,
politologai, ekonomistai, teisininkai,
istorikai ir politikai.
Nuo pat pradžių buvo galima jausti, kad konferencijos dalyviai suvokė
nagrinėjantys fundamentalius, tačiau
tam tikra prasme nuvalkiotus, banalybe virtusius klausimus. Antai Vytautas Ališauskas, pradėdamas savo
pasisakymą „Europietiškoji istorija:
ar visada buvome europiečiais?“, ironizavo, kad įmanomi trys atsakymai į
šį klausimą: „taip“, „ne“ arba „kas ten
žino“. Panašiai teigė Andrius Bielskis
pažymėdamas, kad klausimas „Ar esame europiečiai?“ yra senas ir nuvalkiotas, o dabar jau reiktų klausti: „Kiek
mes dar galime to klausti?“
Vis dėlto pranešėjai atsispyrė pagundai apie banalybes kalbėti banalybėmis, o vienu ašinių konferencijos
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klausimų tapo tapatybės problematika. Lietuva vienu metu žengia į Euro
pą ir pasaulį, tačiau patogiau kritiką
ir baimes projektuoti į tai, kas yra
arčiau, labiau apčiuopiama, – į ES.
Gana nerimtai skambėtų raginimai
išardyti pasaulio tvarką ir išstoti iš
pasaulio, o štai ES išardymo projektas
atrodo daug patrauklesnis ir racionalesnis. Ališausko teigimu, kalbėdami
apie Lietuvą Europoje šiandien, visi
federalizacijos priešininkai nuolat
kartoja, kad valstybės interesai turi
būti svarbiausi. Šis teiginys atrodo
toks akivaizdus, kad jo nuginčyti neįmanoma. Tačiau kokie tie Lietuvos
interesai ir kas juos turėtų išsakyti?
Politiko Andriaus Kubiliaus teigimu,
Lietuva turi du svarbiausius nacionalinius interesus: geopolitinį saugumą
ir ekonominę gerovę. Mums svarbu
išsaugoti kultūrą, istorijos supratimą,
bet tai neturės didelės vertės, jei mes
neturėsime geopolitinio saugumo ir
galimybės čia sukurti gerovę. Tikrasis
patriotizmas ir turėtų siekti šių tikslų,
o ES ir NATO mums leidžia tai padaryti. Iš to plaukia, kad lietuviškasis
patriotizmas ir europinė integracija
neprieštarauja vienas kitam – ES yra
Lietuvos istoriją ir kultūrą sauganti,
o ne naikinanti organizacija.
Kubiliaus mintis pratęsė filosofė Nerija Putinaitė. Jos manymu, europinė
kultūrinė tapatybė yra labai silpna, tačiau tai nelaikytina trūkumu. Nuolat
girdime, kad europinės tapatybės tariamas nebuvimas, bendrų herojų neturėjimas yra didelė ES yda. Europos
kultūrinė tapatybė nėra konsoliduota
ir masinės kultūros praktikomis. Euro

piečiai labiausiai skaito nacionalinę
spaudą, žiūri nacionalines televizijas.
Tačiau jei ES formuojamas identitetas
būtų stiprus, jis konfliktuotų su nacionalinėmis tapatybėmis. Todėl filosofė
siūlė įsivaizduoti šį tapatybių modelį
kaip matriošką: branduolyje – nacio
nalinė tapatybė, išorėje – europinė,
kuri nepretenduoja pirmosios praryti,
tačiau tarytum ją apgaubia.
Pasak Putinaitės, Europos kultūrinė tapatybė gilesniuose svarstymuose
paprastai įsivaizduojama dviem būdais: pirmasis susijęs su Europos kultūros istorija, jos judėjo-krikščionišku
palikimu, antrasis – su pastangomis
sukonstruoti bendrą pasakojimą, kuris galėtų vienyti Europą. Pirmasis
būdas europietiškumą sieti su krikščioniškąja tradicija yra labiau filosofinis. Jis iškalbingas intelektualams,
tačiau per daug sudėtingas, kad galėtų
būti patrauklus ir suprantamas platesnei visuomenei. Tuo tarpu antrasis
kelias – Europos „didžiojo naratyvo“
paieškos – yra labai sunkiai įgyvendinamas dėl skirtingos tautų istorinės
patirties. Peržengusi vien ekonominės
sąjungos ribas, ES žengia į politinę sąjungą, kurią steigia valstybės, turėjusios ilgą valstybingumo patirtį. Tačiau
jos taip pat yra ir buvusios imperinės
valstybės. Dabartinė ES politika yra
formuojama remiantis Vokietijos ir
Prancūzijos patirtimi. Lietuva ar Lenkija nenori suardyti Europos, veikiau
jos nori labiau lenkiškos ar labiau lietuviškos Europos. Lietuva taip pat turi
nerealizuotų imperinių ambicijų – tą
patvirtina tokie darbai kaip Gintaro
Beresnevičiaus Imperijos darymas ar
Zenono Norkaus Nepasiskelbusioji
imperija.
Filosofas Povilas Aleksandravičius
teigė, kad europietiškumas nėra kultūra šalia kultūrų, tauta šalia tautų, religija šalia kitų religijų. Europietiškumas – tai mąstymo būdas. Šis teiginys
yra esminis, jį privalu įsisąmoninti, jei
norime suprasti europietiškąją tapatybę. Europietiškumas negali konkuruoti su jokia tauta, kultūra ar religija, jis
iš principo negali jų išstumti, nes yra
kitos plotmės fenomenas. Kaip sakė
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Aleksandravičius, tą puikiai parodo
istorija: lietuviškumą gali išstumti rusiškumas, lenkiškumas ar vokietiškumas, bet ne europietiškumas.
O europietiškojo mąstymo konstanta
Aleksandravičius laiko atvirumą. Šis
žodis šiandien yra sukompromituotas.
Tyčia ar ne, į jį talpinamos iš esmės
svetimos reikšmės, pavyzdžiui, kapitalistinis neo/ultraliberalizmas, vertybinis ir epistemologinis reliatyvizmas ar
tiesiog ištižimas, paviršutiniškumas,
sulėkštėjusi tolerancija. Tačiau pačioje
europietiškojo mąstymo prigimtyje yra
užkoduotas heterogeniškumas, t. y. vidinis principas, kuris neleidžia sutapti
su savimi pačiu ir verčia kirsti savo
paties ribas, eiti tolyn, ieškoti savęs
taip, lyg surasti save būtų įmanoma
tik anapus savęs. Nelikti iš anksto
paskirtoje vietoje, pakeisti ligšiolinę
pasaulio konfigūraciją, nuolat plėsti
susiformavusios tapatybės ribas – toks
yra fundamentalus europiečio gestas.
Konferencijoje kalbėjęs Ališauskas
pastebėjo, kad daugelį amžių mes buvome groteskiški europiečiai. Lietuva
tapo realiu subjektu Europoje tik su
Mindaugo karūnavimu, o po jo mirties vėl nuskendo istoriniuose rūkuose. Rogeris Baconas, XIII a. gyvenęs
ir dėstęs Paryžiuje, rašė: „Kokie keisti
dalykai! Maždaug tiek pat atidėję žemėlapyje į kitą pusę kaip iki Romos,
rastume didžiulę šalį, apie kurią nieko
nežinome. Ji mums neegzistuoja. Ta
šalis yra visai šalia, ne Azijoje, ne Afrikoje, bet ji mums neegzistuoja“. Tai
vaizdinga Lietuvos europėjimo iliust
racija: Vakarų Europoje jau veikia
universitetai, kuriuose apmąstoma
žmogaus būtis, o, kaip pajuokautų Alfredas Bumblauskas, Lizdeika ne tik
kad neišlipęs iš medžio, bet dar į jį ir
neįlipęs. Net ir po krikšto, suartėjimo
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su Europa, istorija neleidžia Lietuvai
sklandžiai tapti Europos dalimi. Keli
amžiai praeina murkdantis tarp Rusijos, Prūsijos ir Švedijos. Sulig 1791 m.
Gegužės 3-osios konstitucija pamėginama darkart žengti į Vakarus, tačiau
ir vėl nesėkmingai. Po Abiejų Tautų
Respublikos padalijimo Lietuva ir
vėl daugiau kaip šimtmečiui nustoja
egzistavusi, vėl blaškosi nerasdama
europietiškumo, perima kažką kito,
o tai vėl kelia tą patį klausimą: kiek
mes esame europietiški, kiek – rytietiški, o kiek – lietuviški?
Todėl Ališauskas aktualizavo filosofo Stasio Šalkauskio knygą Dviejų
pasaulių takoskyroje. Šis rašė, kad
iš vienos pusės Lietuva yra Vakarų
krikščionybės ir civilizacijos paribys,
iš kitos – Rytų (Rusijos). Ar ant dviejų
pasaulių ribos apskritai gali kas nors
egzistuoti? Ar tie pasauliai nėra per
daug galingi, kad jų susidūrimas nesutrintų tarp jų įsiterpusį subjektą? Simboliškos čia pasirodo ir knygos leidimo
aplinkybės – ji iš pradžių pasirodo
rusų kalba, o tik tada – prancūziškai.
Šalkauskis buvo optimistas ir tikėjo,
kad Lietuva gali tapti Rytų ir Vakarų
civilizacijų sintezės vieta.
Ališauskas teigė, kad bet kokie bandymai skelbti istorijos pabaigą niekad
jos neprišaukė. Franciso Fukuyamos
istorijos pabaiga iš tiesų buvo istorijos,
naujos epochos pradžia. Lietuva vėl atsirado Europoje, šįkart, atrodo, iš tik
rųjų. Iki šiol europiečiais mes niekada
nebuvome, nors bandėme jais būti.
Būti Europoje kultūriškai yra viena,
o būti Europos koncerto dalyviu – kas
kita. Į šį koncertą Lietuva pakliuvo
tik atėjusi į ES, nes būti europiečiu
reiškia ir dalyvauti Europos politinėje
tikrovėje, o ne tik būti jos stebėjimo
objektu (kaip 1938–1940 m.).

Taigi, kaip sakė Ališauskas, Lietuvos istorinis procesas yra paženklintas simbolinio europietiškumo ir nuolatinės faktinės politinės nesėkmės.
Naujos epochos pradžioje mes sugebėjome įveikti šią istorinę nesėkmę.
Labai nedaug reikėjo, kad mes būtume likę tokie patys europiečiai, kokie
dabar yra baltarusiai. Mes apskritai
nebeturėtume kelti klausimų „kaip?“,
„kiek?“ ir „kodėl?“ mes esame europiečiai. Ne tik todėl, kad tai jau yra
parašyta ant mūsų paso, bet ir todėl,
kad tai yra mūsų faktinė tikrovė. Bet
koks bandymas taip klausti reiškia tik
viena – mes vėl atsiduriame ant dviejų pasaulių ribos, o iš istorijos žinome,
kur tai veda.
Pačioje konferencijos pabaigoje filosofijos istorijos tyrinėtojas Laurynas
Peluritis apibendrindamas pažymėjo,
kad kalbėjimas apie Europą yra keb
lus dalykas ta prasme, jog skirtingos
akademinės disciplinos, skirtingos
mūsų kultūros ir žmogiškosios tikrovės sritys Europą, ir kaip tikrovę, ir
kaip galimus idėjos ar idealo variantus, mato skirtingai. Europos šaknys
siekia tris miestus-simbolius – Atėnus, Romą ir Jeruzalę, tačiau iš tik
rųjų europietiškumo idėja istorijoje,
filosofijoje ar net politikoje yra nesena. Nereikia pamiršti idėjų reikšmės
transformuojant mūsų tikrovę, tačiau
reikia matyti ir jų ribas. Tik negalima
pasiduoti baimei, kad europietiškumas yra kažkokia komplikuota fikcija.
Veikiau priešingai – fiktyvūs dalykai
dažniau yra paprasti, o (idėjų) tikrovė,
deja, sudėtinga. Dabartinė būklė kyla
ne iš racionalaus progreso, kažkokio
hegeliškai ar marksistiškai suprasto
istorijos žygio, o iš daugelio itin stiprių
ir realių sukrėtimų.
!
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Mantas Toločka

Gintaras Bleizgys (g. 1975) – vardas, dažnai sušmėžuojantis lietuvių literatūros pasaulyje. Knyga Xeran
themum – devintasis poeto eilėraščių rinkinys, o, skaičiuojant kitus autorinius leidinius, tai jau dvyliktoji
Bleizgio knyga. Tokiais skaičiais nenusiviltų bet kuris
poeto karjerą jau baigęs meistras. Skaičiai tampa dar
įspūdingesni, kai atkreipi dėmesį į poeto amžių. Tokiu
tempu rašydamas autorius, sulaukęs pensijos, jau turėtų būti išleidęs apie dvidešimt eilėraščių rinkinių ir
tai tikrai sumuštų visus lietuvių poetinio rezultatyvumo rekordus. Tačiau yra vienas menkutis bet. Eilėraščių rašymas nėra sportas. Ir lemiamu matu dažniausiai
tampa kokybė. Todėl laikydamas rankose Xeranthemum jaučiu atsakomybę kritiškai pažvelgti į šį rinkinį ir pamėginti nustatyti jo vietą tiek Bleizgio kūrybos
lauke, tiek bendresniame literatūros kontekste.
Centrinis knygos įvaizdis – xeranthemum annuum –
sausukų giminės augalas. Gėlės ar gėlių motyvai – palankūs autoriaus poezijai. Žinoma, šiuose įvaizdžiuose – nieko naujo. Gėlė – kaip laikino grožio simbolis,
kaip gyvybės akistata su besikeičiančia būtimi arba
būties akistata su amžinybe. Šis įvaizdis pasirodo jau
antrajame knygos tekste: „rugpjūtis / ir mėlynžiedžiai
xeranthemum annuum / gal netikri – tiesiog kažkas iš
šlamančių sausukų / giminės – ir iš žmonių – nes aš su
močiute / kaip tik renku tuos sausukus – džiovindavom /
Gintaras Bleizgys,
Xeranthemum: Eilėraščiai,
Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
2018, 87 p., 500 egz.
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juos vėlinėms“ (p. 9). Giminingumo motyvas susieja gėlės simboliką ir poetinę situaciją – subjektas renka sausukes su močiute. Žinoma, viską vainikuoja gyvybės ir
mirties akistata. Gėlės džiovinamos ir renkamos Vėlinėms. Būties ir nebūties akistatą dar labiau paaštrina
pasikeičiantis veiksmažodžių laikas: „kaip tik renku“ ir
„džiovindavom“ sudaro priešpriešą. Taip išryškinamas
subjekto santykis su praėjusiu laiku. Pokytis sufleruoja, kad veiksmas vyksta subjekto atmintyje. Tai sukuria
dar vieną lygmenį jau minėtai praeinamumo poetikai.
Eilėraščio pabaigoje dar kartą referuojama ši situacija:
„nei laiko nei pasaulio šio nėra / dabar 2013-ųjų metų
liepą man vaidenasi gyvenimas / iš mano – – paties gyvenimo – šešėliai – saulė / ir bitės dūzgiančios kasmet
į nebūtį ataugančiuose / žieduose – – “ (p. 10). Atskleidžiamas fenomenologinis santykis su laiku. Pasaulis,
kuris ryškėja atmintyje, yra pasaulis, kurio nėra arba
nebėra. O akistatoje su dabarties laiku jis netgi matomas kaip iliuzinis, tai atskleidžia veiksmažodis „vaidenasi“. Praeities ir dabarties akistatą vėl pakeičia gėlių,
t. y. žiedų įvaizdis. Paskutinės eilutės prisodrintos gyvybės ir mirties ženklų. Ataugančios gėlės tarsi pažymi
laiko cikliškumą ir atsinaujinimą, tačiau būtent taip jos
ir yra atiduodamos nebūčiai. Ši simbolika atskleidžia
ne tik subjekto santykį su mirtimi, bet ir su atmintimi
arba pačiu laikinumu.
Žaidimai su laiku ir atmintimi sudaro šios knygos
poetinį stuburą. Joje apstu eilėraščių, kuriuose subjektas šuoliuoja per laiką. Epizodai iš atminties keičiami
dabartimi, ir atvirkščiai. Išryškinami ryšiai tarp skirtingų erdvėlaikio taškų. Tą iliustruoja eilėraštis „Sausio vakaras, 2015“. Eilėraščio subjektas atpasakoja,
kaip 1995-aisiais, prieš važiuodamas į Veisiejus, penktadieniais universitete palikdavo savo krepšį prie Lietuvių literatūros katedros: „niekas jo nevogė / kažin ar
iš viso kas pastebėjo / daiktas padėtas į tinkamą vietą – žmogus / įkeltas į savo gyvenimą / vienas“ (p. 48).
Santykis su praėjusiu laiku čia gretinamas su daiktu,
kurio niekam nereikia, kuris yra patalpintas tikrovėje
taip, kad tik pats subjektas jį rastų. Tai leidžia plėtoti ir
vienatvės temą: „nes aš nueisiu kaži kur palikęs krepšį / veisiejus į kuriuos daugiau nebus prasmės sugrįžti / vienatvės avys baubdamos mane į priekį neša / pro
sausio tamsą gaudžia būsimas gyvenimas – –“ (p. 48).
Praeitis, dabartis ir ateitis šiose eilutėse susipina į viena. Egzistuoja neapibrėžtumas – neaišku, ar subjektas
paliks krepšį kaip objektą 1995-aisiais, ar taip yra referuojama praeitis, kurią keičia esamasis laikas. Tą tarsi
galėtų atskleisti paskutinė eilutė, kurioje minimas ir
eilėraščio pavadinime esantis sausis. Tačiau atmintis
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irgi nukelia į 1995-ųjų žiemą. Todėl būsimas gyvenimas čia gali įgauti ir tam tikrą metafizinę reikšmę. Subjektas mato savo gyvenimą iš tam tikros distancijos.
Tai yra nuolat atsikartojantis autoriaus poetikos bruožas. Manau, taip pabrėžiamas gyvenimo epizodiškumas akistatoje su amžinybe. Tokie žaidimai laiku yra
persmelkę visą eilėraščių rinkinį. Kartais jie įdomūs,
tačiau nuolat pasikartodami tampa nuspėjami.
Taip žaisdamas su atmintimi autorius naikina nuotolį tarp savęs ir lyrinio subjekto. Kyla noras kalbėti
apie tokios poezijos autobiografiškumą. Ne vienas eilė
raštis referuoja autoriaus praeitį, vaikystę Veisiejuose.
Eilių personažai kreipiasi į subjektą vardu: „dziedulis
tik nusišypsojo ir pasakė: / ginaruk / dabar man jau
viskas galima –“ (p. 46). Tampa visiškai aišku, eilėraščių kalbantysis – poetas. Tai paliudija ir kiaurai knygą
nusidriekę apmąstymai apie poeziją, pavyzdžiui: „šviesu? – o ar turėtų būti? – mačiuli jonai / geda donelaiti –
ar padeda jums šiandien / žodžiai ištarti kadais? kokias
tiesas / ištartumėt dabar?“ (p. 15). Visuose apmąstymuose apie kūrybą daug patoso ir mažokai autentikos.
Jie dažnai susitelkia į transcendenciją, vienatvę, nebūtį ir panašius dalykus. Vienas geriausių šis: „į nebūtį
lekiantis kūnas ir žodžiai / kuriais tarsi ietimis / nuo
šalnos amžinosios / nuo nebuvimo ginuos“ (p. 20). Žodis duria. Šito tai tikrai niekur negirdėjau. Galvojau,
kad visus žodžio kaip durklo, ieties, strėlės įvaizdžius
iš poezijos jau spėjo atimti repas. Pasirodo, ne.
Banalybių neišvengta ir kalbėjime apie atmintį: „tirpstant sniegui bijau kad neatsibustų / medžiai – šešėliai – gyvanašliai / nesantys / esantys manyje“ (p. 42). Tokio teksto pabaiga tiesiog stulbina. Labiau primena ne patyrusį
poetą, o poezijos parodiją. Įsivaizduoju, jei kokia grupelė
komikų arba aktorių kurtų literatūrinių skaitymų parodiją, jos tekstas būtų užpildytas panašiomis frazėmis.
Dar viena knygos problema – labai ilgi tekstai. Kartais jie nuoseklūs ir tvirtai surėdyti, kartais – labai monotoniški. Autorius ne visada suvaldo poetinį naratyvą.
Daug kas atsikartoja. Kai kur galima nusivilti daugžodžiavimu. Tarkime, vienas ilgiausių rinkinio tekstų –
„žieminės zylės...“ (p. 22). Jame vaizduojamas subjekto susidūrimas su paukščiu ir bandymas pasikalbėti.
Į zylę kreipiamasi: „kas tu esi? kas aš? iš kur? kodėl
lietus / suakmenėja? žiemos eina? iš kur ši mirtina /
tamsa? ir trupiniai gyvenimo kurį vis lesame? / ar tau
užtenka jo?“ (p. 22). Akylesnis skaitytojas jau iš pirmųjų teksto strofų supras apie ką čia viskas. Klasikinė situacija – žiema, tamsu, šalta. Vienatvė – paukščio ir
žmogaus (žinoma, poeto). Gyvybės sugretinimas – išgyvenimo motyvas. Romantinė poeto ir paukščio pora.
Motyvas pasikartoja toliau tekste: „trumpiausiųjų dienų akivaizdoj – iš trupinių – / kuriais per žiemą lesinsiu tave reikės / išmokt gyventi – kiekvienas savo trupiniuos –“ (p. 23). Trupinių kaip gyvenimo vaizdavimas
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atsikartoja tikrai ne dėl kruopščiai sukaltos kompozicijos. Ir nemanau, kad antroji citata iš šio teksto praturtina pirmąją. Žinoma, tai nėra vienintelis motyvas
eilėraštyje, bet tokių porų galėčiau surasti bent dešimtį visuose penkiuose jo puslapiuose. Ir nors stengiuosi būti geras skaitytojas ir žvelgti į teksto autonomiją, puslapis po puslapio tik paliudija mano išankstines
nuostatas. Tekstas baigiasi: „iš proto – pareit namo –
suplėšyti erdves – išlikt / per žiemą mirusiuos laukuos /
tik išprotėjęs paukštis gali – – / ir žengt į nebūtį / vėlyvą
lapkritį / juodžiausią valandą – / aš nebijau – –“ (p. 26).
Knygoje yra ir geresnių ilgo teksto pavyzdžių. Tarkime, „vystančio vakaro raudonis...“ (p. 60). Čia lyrinis
subjektas kreipiasi į prieš daugelį metų žvejojantį save:
„ar kimba kas? / klausiu vaiko savęs / norėdamas įrašyti į eilėraštį –“ (p. 60). Visi teksto motyvai jungiasi į
rišlią visumą. Ir visi pasikartojimai svarbūs poetiniam
siužetui. Subjektas nusikelia į akimirką, kai jį užklumpa audra. Tarsi kalbėdamas iš šalies, bando sulaikyti
septynmetį save: „palauk – / noriu dar šiek tiek pasižvalgyt / tavo akimis į savo gyvenimą“ (p. 61). Vėl matome kertinį atminties motyvą, bandymą iš nebūties į
kalbą ištraukti praėjusį gyvenimą. Vėl persipina sub
jekto praeitis, ateitis ir dabartis. Tekstas baigiamas tuo
pačiu audros motyvu: „kai šitaip artėja gyvybę pagriebti nutaikius audra / labai aiškiai žinau / kad aš / jau
seniai nebe tu – / įsispiriu į varganą / savo gyvenimą /
kumščius sugniaužiu ir niekur / nebėgu –“ (p. 63). Šiame eilėraštyje susiliečia visi pagrindiniai Bleizgio kūrybos bruožai, na, gal tik teopoetikos trūksta.
Kartą Aidas Marčėnas apie Rimvydo Stankevičiaus
eiles pasakė, kad jos yra poetocentrinės. Galvoju, kad
taip galima apibūdinti ir Gintarą Bleizgį, nors pats būčiau linkęs jį matyti tiesiog kaip romantiškos paradig
mos poetą. Biografiškos ar ne, autoriaus eilės sukasi
apie lyrinį aš ir jo patirtį – ar tai būtų atmintis, ar susidūrimas su vienatve, ar mirties prieangiai. O biografiniai motyvai kartais suveikia kaip poetinis inkaras.
Jie pririša kalbą prie situacijos konkretumo, ribotumo.
Tampa sunkiau tapatintis su subjektu, jei nesi išgyvenęs ko nors panašaus. Tačiau kai kurie motyvai puikiai universalizuojami. Tarkime, kaip pastarasis eilėraštis apie žvejybą. Man visai nesvarbu, ar jis referuoja
konkrečią situaciją iš autoriaus gyvenimo, nes žvejybos
įvaizdį čia galima suprasti kaip metaforą, kaip bandymą
pagauti akimirksnį gyvybės vis besikeičiančiame laike.
Summa summarum – rinkinys nėra labai puikus.
Manau, kad bendrame Bleizgio kūrybos kontekste jis
neprilygs knygoms Giedanti tuštumon kariuomenė arba
Jonas Krikštytojas. Jame yra tekstų, galinčių reprezentuoti autorių literatūros lauke, tačiau kad juos rastumei, reikia gerai paklaidžioti po jau mirusių ir pūvančių
poetizmų kapinaites, tarsi ieškant bent vienos neplast
masinės chrizantemos ar nepadžiūvusio sausuko.
!
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Net jeigu
Ramutė Dragenytė

Kęstutis Navakas priklauso tai poetų mohikanų kartai, kurie užsidarę savo intelektualiniame urve rašytojo
amatą regi kaip gyvenimo pozą, būdą ir stilių, darbą ir
poilsį. Jų kūryba gimsta arba „iš širdies“ (dvasios emocinių įtampų), arba racionaliai meistriškai išprotauta, joje gracingai dera ir individualioji, ir kolektyvinė,
kultūrinė atmintis, kai tekstai kalbina tekstus („man
radauskas citavo škėmą“, p. 21), ir metatekstualumo
lygmuo tampa pats sau žaidimu, neretai įtartinu, bet
veikiausiai literatūriškai įtikinamu. Navakas visada
žavi gebėjimu valdyti kalbą, jos turinį ir sintaksę, jo kūryba turtinga kultūrinių artefaktų gausa, aliuzijomis ir
žaismingais sąmojais. Navakas už kūrybą yra pelnęs ne
vieną premiją (Jotvingių, Poezijos pavasario, Lietuvos
nacionalinę) ir jau tapęs kanoniškai nekvestionuotinu
autoriumi. Tačiau kuo, iš tiesų recenzijų gausa nepasižyminti, Navako poezija yra meniškai vertinga? Kuo
didysis meistras pakeri skaitytoją? Ar anksčiau minėti
epitetai tiktų ir naujajam poezijos rinkiniui, kurio verbališkai keistas pavadinimas net ne skaitytoją trikdo
mažųjų žodelyčių per se beprasmybe?
Pavadinimas, paprastai turintis atlikti raktažodžio
vaidmenį, skaitytoją veda į aklavietę, t. y. į niekur. Žinoma, perskaičius knygą visos užslėptos reikšmės turėtų paaiškėti, o jeigu nepaaiškėja, tai bent jau galutinai pavadinimo pasirinkimu turėtų įtikinti paskutinis,
epilogo funkciją atliekantis, tokiu pačiu pavadinimu,
kaip ir visa knyga, eilėraštis. Be to, vartojamos dale-
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Kęstutis Navakas,
net ne: Eilėraščiai,
Vilnius: Apostrofa,
2018, 113 p., 800 egz.
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lytės struktūriškai knygą dalija į du skyrius (vienas
pavadintas „net“, kitas – „ne“), kurių perskyrą žymi ir
vizualiai priderinta šrifto spalva bei kiti dizaino sprendimai, identiškai panašūs į 2013 m. tos pačios leidyklos
išleistą rinkinį 100 du eilėraščiai. Pastarojoje knygoje
autorius vykdė klasikinių sonetų modifikaciją. Naujojoje – pirmosios dalies eilėraščius priskirtume rimuotųjų kategorijai, antrosios dalies nerimuotus tekstus (čia
atpažintume vieną iš „ne“ konotacinių reikšmių) reiktų
laikyti labiau eilėraščiais proza, nes jie netilptų nei į
baltųjų eilių, nei į verlibro rėmus. Žanrinė destrukcija kartais net verčia kelti klausimą dėl poetinio ritmo
trūkumo, nors galbūt tokia pozicija pasirinkta neatsitiktinai ir taktiškai, nes kalbiniai niuansai, regis, yra
autoriaus kūrybinis arkliukas.
Žanro ir eilėdaros stilistikos kaita Navakas pasižymėjo jau nuo pat debiutinio rinkinio 1988 m. (šiemet
Navako kūrybos 30-metis!), tad jų variacijos yra lyg ir
įprastas autoriaus bruožas, savita maišto išraiška, –
anot XVIII a. mąstytojo Étienne‘o Bonnot de Condillaco, filosofas, negalėdamas paklusti poezijos taisyklėms,
imasi rašyti proza. Netgi tiktų Navako kūrybą pavadinti filosofiška, nes eilėraščiuose nestinga minčių ir
idėjų, vertų gilių apmąstymų ir naracijos. Ne viename
eilėraštyje reflektuojami ir Vakarų, ir Rytų religinės
filosofijos įvaizdžiai („kas ištiks jei pajudinsiu pirštą /
atsibus mūsų kristus ir buda“, p. 36), o lyrinis herojus
turi ir donkichotiško, ir samurajiško kario bruožų. Ir
nors šio kario „šarvus nugulė dulkės, o iš kardo rankenos / baigia iškristi rubinai“ (p. 76), o nevykstant karui,
jis užsimaskavęs perka duoną ir daržoves, jis visada
pasiruošęs kario misijai: „jei sugebėjai ateiti į šį pasaulį
mokėsi / ir jį palikti“ (p. 76).
Navako kūrybos aktualioji reikšmė yra pačios kalbos
kalbėjimas, todėl jo poeziją pavadintume raštografine,
kai pasaulis suvokiamas kaip rašytinis ir skaitytinis
(langue ir parole) tekstas. Arba rankraštis. Jau pats
pirmasis rinkinio eilėraštis, primenantis radauskišką
stilistiką, asmenuojamas kaip gama, antrajame interpretuojama abėcėlė, trečiajame – taškas („susitraukia
į tašką menas“, p. 16). Rašto tematika natūraliai įsiterpia į piešiamus vaizdus ir įkontekstina veiksmą bei
vyksmą: „bereikšmiai ir be kontekstų / užsipilsim akis
eilutėmis“ (p. 34), „ir beržai o ir tuopos kartojosi / paslapčia jambai keitė chorėjus“ (p. 38), „raidėse suak
menėję žmonės mums prabils iš knygų“ (p. 58), „mes
esame // puslapis. Vėjas – išnaša jo apačioje“ (p. 84) ir
panašiai. Žodžiai „knyga“, „raidė“, „pasakymas“, „nutylėjimas“ ir kitos metakalbos apraiškos primena ne tik
žodžio kaip kūno metarefleksiją, bet ir palimpsestišką
nuostatą, kad visa, kas parašyta ar perskaityta, jau yra
buvę („viskas mums kada nors nutiko“, p. 37). Autorius
leidžia sau laisvai žongliruoti laiko ir erdvės dimensijomis, tad viename eilėraštyje gali susitikti įvairūs miti-
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niai, literatūriniai ar filmų personažai. Išraiškingai šį
teiginį iliustruoja epigrafo funkciją atliekančio ketureilio eilutės: „poezija yra ne stilius ir ne mintys / o vien
tai kur esu patekęs“ (p. 7). Vietos modalumas („esu patekęs“) suteikia aliuzijų į tam tikrą mistišką erdvę, pavyzdžiui, triušio urvą, sapną ar pan., nors dažniausiai
poeto erdvė yra kambarys, iš kurio patenkama kažkur
kitur. Navako kūryboje neretai pulsuoja bulgakoviška
mistiška atmosfera. Vienas iš tokių bulgakoviškų eilėraščių būtų pirmasis antrojo skyriaus tekstas, pavadintas „vieną rytą“, kurio pabaiga – „vieną rytą iš savo
namų išėjau į miestą“ (p. 67) – verčia sutelkti vaizduotę
nutiksiančiam įvykiui. Beje, iki šios eilutės skaitomame tekste įžvelgsime vieną pagrindinių neiginio „ne“
konotacijų: „neskaitykite šito teksto [...] netikėkite tuo
ką rašau“ (p. 67).
Atkreiptinas dėmesys, kad dažname eilėraštyje, ypač
pirmosios dalies, kalbama daugiskaitos pirmuoju asmeniu „mes“, inerciškai ir intensyviai beriančiu vaizdų
ir veiksmų koncentratą, persmelktą kultūrinės atminties citatų ir perifrazių („bandysime galvoti kas nutiktų nesulaukus / ariadnei artemidės ar kalipsei odisėjo“, p. 59). Viena vertus, trečiasis daugiskaitos asmuo
skamba šiek tiek patetiškai, kita vertus, suteikia daugiau laisvės demiurgiškiems minčių viražams. Antrojoje knygos dalyje nelieka rimo ir vyrauja vienasmenis
„aš“. Jo akiratyje dažniausiai tik simbolinio kambario
sienos („aš kalbėjau su siena ji gera pašnekovė“, p. 87),
kurių ribas praplečia atitrauktos užuolaidos, knygos,
atmintis, sapnas arba tiesiog užmerktos akys („ji visai
šalia tereikia užsimerkti. liautis žvelgus“, p. 93). Taigi
anksčiau cituotos minties apie vietą aktualumas (poezija yra vien tai, kur esu patekęs) išlieka svarbus visuose eilėraščiuose.
Beje, užmerktos akys turi daugiaprasmę asociatyvinę reikšmę: „užsimerk. šis veiksmas yra / mažoji mirtis visi mirusieji užsimerkę [...] užsimerkus smegenys
vis tiek mėto / vaizdus ant kaukolės skliauto jos rodo
tavo / gyvenimo kiną“ (p. 93). Eilėraštyje „Sapnai“ (siužetas čia primena Donaldo Kajoko nubudusį vienuolį)
subjektas pabunda vis kitame kambaryje galiausiai
susimąstydamas, kad „viskas yra nesibaigianti / sapnų
grandinė“ (p. 97). Kartais kambaryje atsiranda kiti („po
mano kambarius vaikšto svetimi žmonės“, p. 95), sart
riškai įprasminantys trukdžius. Viename eilėraštyje
pašnekovas į sieną užtranko kates (eil. „katės), kitame – „kalbos / pobūdis atitiktų galvos trankymą į / sieną“, (p. 89), dar kitame suvokiama, kad kiti – tai aš:
„visi jie mano ašys ir ašmenys. Vadinasi / visas aš – jie“
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(p. 95). Žinoma, neapsieinama ir be savo mylimosios –
„ji“ yra tas įvardis, baigiantis ir paskutinio knygos eilė
raščio eilutes.
Laisvai autorius elgiasi ir su sintakse. Jau nuo rinkinio Žaidimas gražiais paviršiais (2003) poetas jaukinosi dvitaškį, įprasminusį minčių pauzes, priežasties
pasekmės sekas, išvadinius kalbinius atokvėpius, ir pasiekusį apogėjų rinkinyje Atspėtos fleitos (2006). Naujojo rinkinio pagrindiniu sintaksiniu akcentu galėtume
laikyti tašką, žymintį kalbos pertrūkius, išreiškiančius
tradicinio sakinio pabaigą, bet stokojantį energijos po
taško einantį sakinį pradėti didžiąja raide (beje, didžiųjų raidžių Navako poetiniame žodyne išvis nėra). Taškai atlieka konstatuojamojo veiksmo funkciją, sukuria
savitą kalbėjimo stilių, kai tradicinius sakinius sudaro
du trys žodžiai: tarinys, veiksnys ir (ar) papildinys, kuriuos nežymiai keičiant kuriama eilėraščio semantika
(pvz., eil. „lempa“, „arheopteriksas“). Nuo to, kur padėtume tašką, dažnai priklauso ir perskaitymo galimybės
bei tekstui suteiktos reikšmės, pavyzdžiui: „vieną dieną skaitysi knygą knygoje bus / parašyta“ (p. 103).
Rinkinio net ne pagrindiniu motyvu būtų galima laikyti metaforos gyvenimas yra knyga daugiasluoksnę
interpretaciją. Šiame palyginime apmąstomi ne tik
puslapiai, raidės, tarpai, bet ir metafizinė jo reikšmė.
Pavyzdžiui, eilėraštyje, pavadinimu „raidė“, gyvenimas
nuo knygos laipsniuojamas iki pranyksiančios raidės:
„greit skaitant pakaks / vienintelės knygos po to vieno
puslapio vieno / sakinio galiausiai šiek tiek dar godžiai
skaitysi / vienintelę raidę ji bus tau dosni kaip duona
po / to kada nors susigers į užmerktas [...] blakstienas“
(p. 99).
Grįžtant prie knygos pavadinimo reiktų pasakyti,
kad Navakas yra iš tų autorių, kurie tikslingai apgalvoja kiekvieną struktūrinę turinio detalę. Knyga jam
nėra šūsnis eklektiškų tekstų, bet dėsningai ir principingai sukurta visuma. Slapčiausias ir labiausiai neapibrėžtas yra žodelis „net“, kuris sustiprina arba suteikia modalinę reikšmę numanomam veiksmažodžiui
(pvz., net numirti). Antrasis pavadinimo sandas, sakytume, reprezentuoja vidinio, antrojo ar kito aš prieštaravimus pirmajam. Ir ši amžinoji dvikova, sena kaip ir
gyvenimas, verčia iš naujo permąstyti kultūrinius artefaktus, kurių Navako kūryboje tikrai apstu. Be to, esama ir minčių iš jau parašytų paties autoriaus eseistikos
tekstų. Taigi Navako poezija gali patraukti arba ne, tačiau bet kuriuo atveju joje yra net šis tas daugiau negu
parašyta ar perskaityta.
!
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Salono pilnatvė ir
kuklūs miesčionio
džiaugsmai
Neringa Butnoriūtė

Skaičiai – ketvirtoji Pauliaus Norvilos poezijos knyga.
Nuo jo debiuto praėjo jau daugiau nei 10 metų (Septyni metų laikai pasirodė 2006 m.), tačiau viešumoje šis
poetas galbūt sąmoningai pastebimas nedažnai. Jį išgarsino debiuto ketvirtajame viršelyje publikuota frazė, kad melodingi tekstai paliko įspūdį Tomui Venc
lovai, todėl pastaraisiais metais poetas stengiasi iš šio
konteksto vaduotis. Norvilos kūryboje ribinė yra trečioji knyga Buitinė (2014), atskleidusi jo pastarojo meto
poezijos ypatybes: patikimesnis už rimą tapo verlibras,
rašoma iš monotonijos, kasdienybės, svarbi ją pakylėjanti buities ir būties dėmenų sąveika.
Norvilos kūrybos išskirtinumo žymė – išties šviesūs,
geriečio tekstai apie meilę, rašymą ir praeinamumą.
Visa jo poezija kelia įspūdį, kad rašoma iš pilnatvės
būsenos, o klasikinių temų traktuotė saloninė: tvarios
meilės išbandymai, pasigėrėjimas mylimąja, surimuotas pasivaikščiojimas po miestą, ironizuojama tuštybė,
apmąstomas poezijos menas ir panašiai. Galbūt minėto
saloniškumo poetas nesiekė tikslingai, tačiau jo nereikėtų suvokti primityviai ir painioti su sentimentalumu,
lyriškumu. Panašiai kaip poetės Indrės Valantinaitės

Paulius Norvila,
Skaičiai: Eilėraščiai,
Vilnius: Tyto alba,
2018, 134 p., 700 egz.

Dailininkė Kristina NorvilaitėGeniušienė

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

Trumpametražiuose (2017), Norvilos tekstuose dominuoja nugludinti gyvenimo vaizdeliai, karkasą sudaro
apibendrinanti metafora ar paveiki gyvenimiška analogija (stalo žaidimai, sporto varžybos), pozityvi kiek
vieno išgyvenimo traktuotė. Tačiau jo tekstai nesiekia
atrodyti prašmatnūs ir išdailinti, nes Norvila juose siūlo įžvalgų paprastumą (tą liudija ir sąmoningai pasitelkiamas buities, skaičių įvaizdis), jaukumą ir „nuskaid
rėjusį žinojimą“ (p. 79), įkvėptą kasdieniškų detalių ar
paauglystės, santuokos patirčių. Šeima, namai, ramybė – numanomi šios poezijos šaltiniai ir įkvėpėjai, dėl
kurių visos įtampos ištransliuojamos į paguodą ir viltį
(„sakau taip – / šiandien buvo ilga diena // ir tikiuosi /
rytoj bus ilgesnė“, p. 21).
Svarbu ir tai, kad pilnatvė Norvilos tekstuose nėra
pilkuma. Tai yra produktyvi sąlyga švelniai suabejoti
pasaulio sandara ir prasmingumu, paremti kalbančiojo
savikritiką žvilgsnį į save. Todėl atrodo, kad tekstams
tiek pavojų, tiek malonių nušvitimų ieškoma saugioje
zonoje, kartais vien vaizduotėje inscenizuojant dramą,
laikantis taisyklės „kas būtų, jeigu būtų“ („apsimeskime kad mes nepažįstami“, p. 77; „kol niekas nestebi tol
niekas nesupyks“ ir pan.), o jų pritrūkus – pastiprinti numanomai aukštesnę galią turinčiu religijos kodu
(pvz., „procesija“). Tokią pilnatvės poetizaciją galima
laikyti Norvilos poezijos saloniškumo verte.
Skaitant Skaičius nuolat magėjo klausti, ką ši pilnat
vė intriguoja labiau – rašantįjį ar skaitytoją? Mat Norvilos poeziją lengvai galima apibūdinti kaip tvarkingą
(amatą perpratusia) ir teisingą (su idėjomis nepasiginčysi). Netgi atrodo, kad poetas, nors pristato pasaulį
vaikystės žvilgsniu, savo kalbėjimui kelia daug reikalavimų: nesiryžta pasirodyti neįžvalgus ir neišmintingas. Manyčiau, taip nutinka todėl, kad Norvila mokėsi
iš nekuklios Aido Marčėno ir šiek tiek Donaldo Kajoko poezijos. Tai suprantama: debiutavo jų įtakos laiku
(apie 2006 m.), kai pripažintų kūrėjų poezijos samprata
buvo aktuali ir visai madinga. Tačiau nuo jų menkstančios įtakos lauko Norvila labai nenutolo. Kaip ir
korifėjų tekstams, jo poezijai būdingas tas pats miestiškos kasdienybės meditatyvumas, ne vieną eilėraštį
sukuria paradoksalus mąstymas, svarbus kalbos ir pasaulio santykio suvokimas, erdvė reikšmingam „atsitiktinumui“. Bėda ta, kad Norvilos poezijai pravarčios
perimtos priemonės rašyti (galiausiai pereinama nuo
rimuotų eilių iki trumpučių atidirbtų trieilių), deklaratyvus gylio siekis (eil. „akmenys“), bet nematyti individualaus santykio su jų pasaulėžiūra. Pavyzdžiui,
tekstas „Iš rankų į rankas“ pradedamas globalaus vartojimo scena, bet baigiamas marčėniškai: „tavo vaikas
greičiausiai danas / vardu erik, / pavarde nielsen // bent
jau taip pakreivota / ant etiketės / jo lietaus striukės //
ir todėl tavo vaikas – / jau nebe tavo // neatpažįstamas /
kartais jo žvilgsnis // šiandien jo – / rytoj kito / kuris
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apsirengs tarsi rūbą // šį dėvėtą / savo bet ir kitų – /
visų po truputį // pasaulį“ (p. 35). Poetinę situaciją vadinčiau originalia, bet tekste praktiškai nėra konflikto
ir jo sprendimo, nes „visų po truputį pasaulis“ numanomai konstatuoja pilnatvę. Tačiau, jei tekstą paremia
konotacijas turintys, Marčėno poezijos žodynui būdingi
dėvėtumo, pasaulių motyvai, dviprasmybė lyg ir egzistuoja, lyg ir ne; jei liekama savaime suprantamų tiesų
srityje (globalumo), Norvilos refleksija vis tiek atrodo
blanki. Šis įspūdis apie blankumą jau ketvirtoje poeto knygoje persekioja nuo teksto prie teksto, todėl neapgaulinga manyti, kad kalbėtojas tvirtai nesuvokia
savarankiško žodžio galios. Net tada, kai eilėraščiui
numatyta „smūginė“ pabaiga, staiga ji paliekama „harmoningai“ atvira, t. y. tiesiog be požiūrio: „ruduo pats
sau / beviltiškai gražus“ (p. 87), „pergalė / visai nebesvarbi“ (p. 102). Šį trūkumą ypač išgrynina lakoniškųjų
tekstų skyrelis, sudarytas iš poetiškų scenų, kai kuriama drama vienu mostu sugriaunama, nuasmeninama
monotonišku nesvarbumu, savaimingu buvimu, tiesiog
grožiu. Galima tai laikyti saloninių paradoksų zona, tačiau suabejočiau, ar nuolat kartojamos priemonės vis
dėlto visais atvejais pateisina lūkesčius. Galiausiai tokiu būdu tekstai skaitytoją palieka ne tiek fiksuojančio
stebėtojo bendrininku, kiek žiovaujančiu žiūrovu, nes
atrodo, kad tekstu labiausiai suintriguotas pats autorius („tamsu ir drėgna / kol neužrašai“, p. 98).
Man patinka, kad Norvilos tekstai paremti aukšto
registro vertimu į buities kalbą, šiuo požiūriu pasiekiama gerų dalykų, nes pajuntami smulkūs niuansai (apskritai puikus Skaičių sprendimas stipriausius tekstus publikuoti knygos pradžioje). Tačiau be žaismės ar
ironijos (o ji juk būdinga ir korifėjams), be iš pastebėjimų išaugančios refleksijos netoli galima pasistumti.
Tai atskleidžia nemažą Skaičių dalį užimantys sonetų
vainikai „Vilniaus“ ir „Kauno“, kuriuos vienija miesto
poetizavimo tema (pvz., paminėti miestų žymias/svarbias vietas, intensyviu kalbos srautu savotiškai po jas
vedžioti), tačiau neperprasta soneto struktūra ir esmė.
Štai vienas iš posmų: „net jeigu visa tai – dėl išdavystės / kol kiemo katės vaiko balandžius / netilpdamos
į fotoblykstę / čia greit prilis ir dar greičiau nudžius“
(p. 114). Nors rimuojama įtaigiai, tačiau gyvybinga tik
forma, o ne turinys. Citatoje paminėtas ryškus išdavystės topas (kitur „nasrai“, „požemiai“ arba biografinės
nuorodos) lyg ir augo į įvaizdį, bet vos sukūrus įtampos
galimybę, pasirodė niekuo neypatingesnis nei atsitiktinis „lietus“. Vargu ar tokie tekstai kokiu nors būdu įsirašo į bendrą miesto poezijos foną.
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Noras kasdienybę parodyti netikėtai šviesiai, paremtas tik punktyriška poeto biografija (Norvila abiejuose
miestuose praleido reikšmingą gyvenimo tarpsnį, brendo ir mylėjo), kuri nerodo akivaizdesnio santykio su vietomis. Be to, išryškina kituose tekstuose ne taip ženk
liai pasirodžiusį signalą, kad ši poezija kartais rašoma
savitiksliai, iš tuštumos, tėra tik cukriniai paveikslėliai
apie tai, kaip „pakreipęs galvą šypsosi birželis“ (p. 114)
arba, stebėdamas subjekto nuotykius paklusniame pasaulyje, Dievas atlaidžiai „apsipranta // išspaudžia šypseną užvarsto langines“ (p. 49). Galbūt to pakanka saloniškos poezijos lūkesčiui sukurti, tačiau lengvabūdis
kalbėjimas posmuose ilgainiui virsta, rodos, kuo originalesnių įvaizdžių koliažu apie nieką, staigiais minties
šuoliais ir gramatinių asmenų kaita (tarsi lygiuojantis į keisčiausius dalykus gabiai surimuojantį Kęstutį Navaką?). Ne kartą atrodo, kad rašoma inertiškai
džiaugiantis kūrybos procesu, pamiršus loginius ryšius
(pvz., tekstas apie turistus prasideda: „kavos tirščiu
ant akmeninio delno / atostogauja senstantys turistai /
grupelėmis – minkšti pūkuoti švelnūs / kol įsigauna
ten kur neišdrįstų“, p. 116) – atimtum pirmą sonetų
vainikui privalomą eilutę ir paaiškėtų mintis). Neprimena tai ir eksperimento dvasios, nes vardan jos reikia
iš tiesų „nusidėti“. Skaičiuose justi, kad tai ne tiek asmeniškumo virsmas kolektyvine išmintimi, kiek asmeninės poeto grumtynės su gramatika, nustatyta forma.
Būtent tai ir nuvilia, nes dėl tokių viešų pratybų savo
tekstams reikalavimus keliantis Norvila atrodo debiutantiškai, o poezija vietomis iš tiesų palaikoma ne tiek
suteiktos prasmės, kiek atsitiktinai sukibusių žodžių.
Skaičiai galėjo būti tvirčiau sudaryti, nes geraisiais
atvejais (pvz., „vaikystė“, „terariumas“, „kalba“) labai
dora Norvilos poezija atrodo malonus priešnuodis nuo
poezijos, kurioje į viską žvelgiama pernelyg įsitempus,
pro skausmo žiūronus. Simptomiška, kad Skaičiuose
nėra neigiamų skaitmenų, galbūt tik turinyje rasime
nedrąsiai sumaišytą numeracijos seką ir švelnų siurrealizmą, kylantį iš aukštojo meno analogijų su realistiškomis „žemiškomis“ formomis (pvz., rašymas kaip
sportas). Kaip ir Buitinės buitiškumas, abstrakti skaičių semantika šioje knygoje katalizuoja lygiai tą pačią
saugią, individualumo nereikalaujančią harmonijos
semantiką, o žvelgiant plačiau – atrodo kaip monotoniškas savos poezijos tęsinys. Todėl skaičiuoti pramokusiam Norvilai labiausiai norėtųsi linkėti pasaulio
dėsnius matuoti ne pagal atidirbtą tvarką, neieškoti
labai rimtų poetocentrinių problemų ir išsilaisvinus
pagaliau sužaisti solo partiją.
!
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Poezija tarmiškai
Ramutė Dragenytė

Poezija tarmiškai – retas reiškinys, tačiau intriguojantis,
o kalbantiems bendrine kalba tarmiški tekstai skamba
net egzotiškai. Utenoje gimusios ir gyvenančios poetės
bei vertėjos Reginos Katinaitės-Lumpickienės aukštaičių uteniškių tarme parašyti eilėraščiai sugulė jau į ket
virtą tarmiškų tekstų knygą Tapuolia pūkas aky (2018).
Autorė yra išleidusi poezijos rinkinių ir bendrine kalba
bei vertimų iš vengrų kalbos. Taigi rašyti gimtąja tarme yra sąmoningas autorės pasirinkimas, kilęs iš tokios
poezijos poreikio. Ir ne tik todėl, kad dėmesys tarmėms
nemąžta (2013-ieji Lietuvoje buvo paskelbti tarmių metais, 2015-ieji – etnografinių regionų metais, leidžiama
net keliolika kultūros ir istorijos regioninių žurnalų, kuriuose skelbiama ir grožinės kūrybos, ir pan.). Tikėtina,
kad tokios knygos aktualios ne tik gimtąją tarmę išlaikiusiems ar jaučiantiems jai nostalgiją bei tarmių tyrėjams, bet ir tiesiog sodrios gamtiškos (kaimiškos) poe
zijos gerbėjams, išsiilgusiems elegiškos lyrinės poezijos.
Be įvairių almanachų, skirtų regioninei kūrybai,
tarmiškų tekstų knygas leidžia negausus būrelis ryškesnių rašytojų, kuriančių pirmiausia bendrine kalba
(pvz., aptariamoji knyga rikiuotųsi šalia Vlado Braziūno šiaurės panevėžiškių, Viktorijos Daujotės žemaičių
varniškių ar Romo Sadausko dzūkų tarme išleistų eilėraščių rinkinių). Jeigu ypatingo dėmesio gali susilaukti
tam tikra šnekta ar net žargonu parašytas prozos kūrinys, pavyzdžiui, toks kaip Rimanto Kmitos romanas,
tarmiška poezija visuomet kelia įtarimą ir klausimą, ar
visa jos vertė ir yra tarmiškas užrašymas, ar išvertus
Regina Katinaitė-Lumpickienė,
TAPUOLIA PŪKAS AKY,
Kaunas: Kauko laiptai,
2018, 96 p., 300 egz.
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eilėraščius į bendrinę kalbą juose dar liktų poezijos ir
poetiškumo? Pavyzdžiui, Braziūnas knygoje Saula prė
laidos (2008) šalia pateikia, kaip pats pabrėžtinai pripažįsta, ne poetinį, o filologinį vertimą į bendrinę kalbą.
Kadangi poezija visų pirma yra prasmės ir tarties
(turinio ir formos) santykio raiška, neneigtume, kad
tarmiška poezija turi žavesio būtent dėl pačios tarmės.
Ne(at)pažįstama kalba suteikia slapties jausmo, kai ja
mėgaujamasi tik akustiškai ir nujaučiant esant poetinės potekstės. Jeigu bendrine kalba rašantiems autoriams kartais prireikia įdomesnių žodžių (archaizmų
ar naujadarų), kurie suintensyvintų ir semantiškai
praturtintų kuriamą vaizdą, tai tarmiškoje poezijoje
retesnių žodžių įvairovė įsikomponuoja natūraliai, kaip
ir įvairios patarlės bei priežodžiai.
Dažniausiai tokioje poezijoje neišvengiama tautosakiškumo, joje reflektuojamas kaimo žmonių gyvenimas,
nes tarmė neatsiejamai susijusi su kaimu – simboliška,
archajiška, nykstančia vietove, kurioje gyvena archetipiniai, gyvenimo išminties kupini personažai – „mūsų
protėviai“. Nors Katinaitės-Lumpickienės rinkinyje
kalbama pirmuoju asmeniu, kai kuriuose eilėraščiuose prisimenama, ką pamokančio sakęs senelis, močiutė
(„mačiute sakydava // nedraskyk sau dūšias“, p. 24), ką
atmena upė, arba kažkas beasmenis, sakantis, kaip būdavo senovėje. Vienas pagrindinių topų yra namai, tad
pati tarmė reflektuojama kaip grįžimas namo, prie šak
nų, įprasminant savo tapatybę: „sapna dugni / šviečia
tarmes liktarėlis – / parait“ (p. 30).
Ir vis dėlto Katinaitės-Lumpickienės eilės turi šį tą
daugiau nei tarmės skambesys. Jos lyrinė herojė – tik
ras gamtos vaikas, ji (ap)mąsto gyvenimą, laiką, kartais naiviai, kartais šmaikščiai („šitek letaus nebesugeria / nei žeme nei mintys – // daboji – // muožna jau
plaukt / a muožna – skandintis“, p. 57). Ji stebisi, kaip
keičiasi pasaulis, džiaugiasi gamtos reiškiniais, atranda netikėtų palyginimų. Knygoje esama vienatvės, ilgesio motyvų, neretai persmelktų tragiškos egzistencinės įtampos: „gerves parskrida / žųsys parskrida // a tu
parait negali“ (p. 68). Minties įtaigumu ir lakoniškumu
haiku žanrą primenantys trumpesnieji eilėraščiai pasižymi netikėtomis užbaigomis, kurios suteikia svarų
akcentą eilėraščio meninei kokybei. Nors esama gana
tradicinių įvaizdžių (dangus, dausos, saulė, širdis, žydėjimas), autorė geba juos savitai interpretuoti („mana
ilgesia runkas teip ilgas – / a tavįs nepasiekia“, p. 22).
Tad Reginos Katinaitės-Lumpickienės tekstus reiktų
skaityti ne tik kaip šios tarmės pavyzdį, bet ir kaip moteriškų savasčių poeziją, nestokojančią originalumo, ir
kuriai tarmė ne trukdo, o suteikia ypatingą harmonijos
pojūtį: „tylas laškelaj kūdikėlis silsis / apglėbįs sapnų
až savi didesnį“ (p. 12). Be to, eilėraščiai užrašyti taip,
kaip tariami, t. y. suprantama kalba, be dialektologinės fonetinės transkripcijos.
!
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Lietuvos švietimas
tautininkų ir katalikų
varžybose
Ramūnas Labanauskas

Istorikas Dangiras Mačiulis yra gerai žinomas tautininkų režimo vykdytos masių indoktrinacijos, jų nacionalizmo, kultūros politikos, kolektyvinės lietuvių atminties vaizdinių tarpukario Lietuvoje tyrimais. Knygoje
Tautinė mokykla: Žvilgsnis į tautininkų švietimo politiką rekonstruojama tautininkų švietimo politika, analizuojant tris švietimo erdvės dėmenis – mokyklą, mokinius ir mokytojus (p. 12).
Autoriaus švietimo sistemos santykio su valstybe
analizė sunerta ant katalikų inicijuotų kultūrinės autonomijos projektų pristatymo ir tiek kairiųjų, tiek tautininkų atsako į juos ašies. Pirmasis iš šių projektų buvo
kun. Petro Būčio švietimo koncepcija (1917). Ugdymo
sistemos pobūdis tapo aštrių diskusijų tarp krikščionių
demokratų ir kairiųjų (liaudininkų ir socialdemokratų)
objektu seimuose. Kairieji pasisakė už valstybines mokyklas, už teisę vaiko ugdymą apspręsti valstybei, tuo
tarpu krikdemai – už Bažnyčios globojamas privačias
konfesines mokyklas. Krikdemams pavyko įtvirtinti
nuostatą apie „privilegijuotą konfesinių mokyklų padėtį“ konstitucijoje (p. 23). Daug pastangų katalikams reikėjo įdėti ir siekiant išsaugoti aukštesniąsias mokyk
Dangiras Mačiulis,
Tautinė mokykla:
Žvilgsnis į tautininkų
švietimo politiką,
Vilnius: Lietuvos istorijos
institutas,
2017, 280 p., 250 egz.
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las, įsteigtas katalikiškų draugijų, bet tik iš dalies jų
finansuojamas. Ne tik ideologiniais, bet ir racionaliais
mokyklų tinklo ir veiklos optimizavimo motyvais buvo
grindžiami šių mokyklų suvalstybinimo planai, į kuriuos katalikai (Stasys Šalkauskis ir Kazys Pakštas)
atsakė kultūrinės autonomijos projektais (p. 32–34).
1927 m. valdžioje įsitvirtinę tautininkai, kaip ir kairieji, iš karto ėmė reikšti pretenzijas katalikiškų draugijų administruojamoms aukštesniosioms mokykloms
dėl „partiškumo“ ir profesinio pasirengimo stokos, mažino jų finansavimą ir nuosekliai žengė jų nacionalizavimo keliu. Valdžiai čia daug padėjo „balsas iš apačios“ – mokinių tėvų siekis turėti pigesnes valstybines
gimnazijas. Gindamos savo mokyklas katalikiškos
draugijos apeliavo į vyskupus, ragindamos paskelbti
jas konfesinėmis. Vis dėlto efektyviai jas ginti trukdė
tai, kad pačios draugijų mokyklos nenorėjo tokio statuso – jos būtų turėjusios atsisakyti nekatalikų moksleivių ir valstybės pašalpų.
Tautininkų pastangos sutelkti ugdymą valstybės
rankose išplaukė iš jų programinio siekio sukurti tautinę mokyklą, turinčią „išugdyti naują lietuvį, kuris būtų
ištikimas lietuviškojo nacionalizmo idealams“ (p. 63).
Itin didelis dėmesys buvo skiriamas pradinei mokyklai,
pasiekdavusiai didesnę dalį jaunosios kartos. Imti akcentuoti lituanistiniai dalykai. Nekreipiant dėmesio į
katalikų aktualizuotą kultūrinės autonomijos klausimą (Prano Dielininkaičio disertacija Valstybė ir auklėjimas (1933) ir 1936 m. jaunųjų katalikų deklaracija),
toliau buvo tęsiamas ugdymo srities centralizavimas.
Ugdymo monopolizavimą užbaigė 1938 m. konstitucija.
Režimo santykis su jaunimo organizacijomis atskleidžiamas per požiūrį į ateitininkus. Moksleivių dalyvavimo politinėje veikloje ribojimo pedagoginiais sumetimais tendencijos išryškėjo jau krikdemų laikais.
Tautininkams įsitvirtinus valdžioje, ateitininkų veiklos
draudimo mastai dar labiau stiprėjo. Vis labiau matomas ateitininkų išstūmimo iš mokyklų procesas vedė
prie stiprėjančios režimo ir katalikų visuomenės konfrontacijos. Konflikto apogėjus buvo pasiektas Švietimo
ministerijai 1930 m. uždraudus moksleivių organizacijų veikimą mokyklose. Bažnyčia į tai atsakė grasinimu
„mobilizuoti visus Lietuvos katalikus ateitininkų teisėms apginti“ (p. 127).
Atsivėrusiai tuštumai mokinių socializacijos srityje
užpildyti šalia tautininkų jaunimo organizacijos „Jaunoji Lietuva“ reikėjo mokyklose veikiančios organizacijos. Ja tapo Lietuvos skautų sąjunga. Valdžiai teko ieškoti ir kitų priemonių jaunimo religiniams ir profesinio
ugdymo poreikiams patenkinti: mokyklose buvo kuriami religiniai ir dalykiniai būreliai, o kaimo jaunimui –
jaunųjų ūkininkų rateliai. Tuo tarpu moksleiviams
ateitininkams beliko veikti slaptai. Tokia neapibrėžta situacija vargino ir režimą, ir katalikų visuomenę.
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Tautininkams atmetus Naujosios Romuvos siūlomą
kompromisą, ateitininkų klausimas toliau buvo sprendžiamas episkopato ir valdžios derybose. Valdžia siūlė
Katalikų akcijos būrelius, tačiau jų veikla negalėjo peržengti mokyklos ribų. Vyskupams tai buvo nepriimtina
(p. 184–186). Tad ateitininkų situacija nesikeitė.
Trečdalis knygos skirta mokytojo temai. Konservatyvioje kaimo visuomenėje mokytojas disponavo didžiuliu
autoritetu, kurį režimas bandė išnaudoti suteikdamas
mokytojui „tautos ugdymo misiją“. Kaime mokytojas
susidurdavo su senuoju parapijos autoritetu – kunigu. Taip režimo ir Bažnyčios konfliktas „„nusileidęs“
iki parapijos, virto autoritetų konfliktu“ (p. 236). Valdžia, neoficialiai laikydama mokytojus savo atstovais
kaime, itin rūpinosi mokytojo autoritetu, bet ir kėlė
jam aukštus dorovinius reikalavimus, vertė mokytojus
bendradarbiauti su režimu, tapti jo „bendražygiais“.
Mokytojas buvo priklausomas nuo valdžios: karjerą galėjo nulemti religinės, politinės simpatijos. Mokytojams
kontroliuoti ir ideologiškai indoktrinuoti buvo įkurta
Lietuvių mokytojų tautininkų sąjunga.
Knygoje atskleisti ryškiausi tautininkų švietimo politikos bruožai. Vis dėlto kelia abejonių kai kurios auto
riaus darbo prielaidos. Įvade tautininkų valdžia apibūdinama kaip nacionalizmo ideologiją išpažįstantis
politinis režimas, siekęs švietimo sistemos, kryptingai
ugdančios „tautinės valstybės piliečius“ (p. 10). Mačiulis formuluoja prielaidą, kad tautininkų valdžia siekė
„valstybės rankose sukoncentruoti ugdymo monopoliją“ (p. 12). Šioms tautininkų pretenzijoms priešinama
katalikų siekiama kultūrinė autonomija – principas,
pagal kurį „religinė ar pasaulėžiūrinė bendruomenė
turi teisę savarankiškai spręsti savo narių švietimo
klausimus“ (p. 12). Taigi laikomasi tokios schemos:
tautininkų nacionalizmas ir valstybės totalumo ugdymo srityje siekis versus katalikų nenacionalizmas ir
pasaulėžiūrinis demokratiškumas. Kyla klausimas,
kiek tokia schema pagrįsta, t. y. ar tarpukaryje išimtinai tik tautininkams buvo būdingas nacionalizmas
bei ugdymo monopolizavimo tikslai ir ar katalikų visuomenė gali būti apibūdinama tik per katalikybės
gynimo siekį ir pasaulėžiūrinių grupių apsisprendimo teisės (sąžinės laisvės principo) pripažinimą. Tiesa, knygoje atkreiptas dėmesys į dvasininkijos skeptiškumą kultūrinės autonomijos atžvilgiu, konstatuojami
skirtumai tarp krikdemų (pasisakiusių tik už konfesines mokyklas) ir katalikų intelektualų (pripažinusių visų pasaulėžiūrinių grupių teisę turėti savo mokyklas), tačiau pagrindinių prielaidų tai nekeičia. Vis
dėlto realybė buvo sudėtingesnė: tarpukaryje atviroji
katalikybė, prioritetą teikianti vidiniam asmens apsisprendimui ir respektuojanti jo sąžinės balsą, dar tik
grūmėsi su senąja eksliuzyvizmo samprata (tradicine
katalikybe).
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Nacionalizmo dėmuo krikščionių demokratų (LKDP)
ideologijoje ir praktikoje nekelia abejonių. Pasak Artūro Svarausko „Nacionalizmas [...] tapo [LKDP] politinės veiklos varikliu, o Bažnyčios ir religijos gynimas
[...] vaidino ne vienintelį vaidmenį“ (Artūras Svarauskas, Krikščioniškoji demokratija nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940): Politinė galia ir jos ribos, Vilnius:
Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014, p. 55). Ket
virto dešimtmečio antroje pusėje lietuvių katalikų visuomenės veidą apsprendę jaunieji katalikai dar ryžtingiau atsiribojo nuo senojo tradicinio ekskliuzyvizmo.
„Tai buvo sąžinės laisvės deklaracija“, – taip kun. Fabijonas Kemėšis apibūdino 1936 m. deklaraciją „Į organiškosios valstybės kūrybą“ (Fabijonas Kemėšis, Politinės reorganizacijos pagrindai, in: LYA, f. K–1, ap. 58,
b. aP–16071, l. 25–12). Tačiau jaunieji katalikai dar labiau sugriežtino krikdemų nacionalizmą, paversdami jį
programiniu. Antano Maceinos, suformulavusio „krikščioniškojo nacionalizmo“ sąvoką, įsitikinimu „padaryti
mūsų valstybę tautine prasme totalinę [...], apsivalyti
nuo svetimtautiškų priemaišų, [...] padaryti mūsų valstybę lietuvišką yra visų mūsų uždavinys“ (Antanas Maceina, „Tauta ir valstybė“, in: Antanas Maceina, Raštai,
t. 12, Vilnius: Mintis, 2007, p. 62).
Krikdemų etnocentrinę švietimo politiką liudija Švietimo ministerijos nusistatymas drausti lietuvių tautybės asmenų mokymąsi tautinių mažumų mokyklose ir
jos reikalavimas (1923) pateikti žinias apie mokinių ir
jų tėvų tautybę ir tėvų einamas pareigas (Benediktas
Šetkus, „Lietuvos vyriausybės požiūris į lenkų tautinės mažumos mokyklas Lietuvoje 1919–1940 m.“, in:
Lietuvos rytai, Vilnius: Valstybinis leidybos centras,
1993, p. 210–211). Tautiškumas buvo ryškus katalikiškų mokyklų mokymo turinyje, vadovėliuose, Šalkauskio ir Maceinos tautinio ugdymo koncepcijose. Jaunasis katalikas mokytojas Juozas Ambrazevičius 1933 m.
pabrėžė: „iš lietuviškos mokyklos išėjęs lietuvis turėtų
jausti, galvoti ir norėti lietuviškai. Jis turėtų pasijusti
esąs ir suprasti privaląs būti mažučiu narveliu to organizmo, kuris vadinasi tauta“ (Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis 1918–1940 m.: Antologija, t. 3, Vilnius:
Mintis, 1996, p. 99).
Yra pakankamai duomenų, leidžiančių daryti prielaidą, kad krikdemų pasisakymą už privačias mokyklas
sąlygojo tik minimali jų persvara seimuose ir stipri Bažnyčios struktūra, pajėgi užtikrinti autonomiškos švietimo sistemos egzistavimą. Todėl kai tik krikdemams
pavyko suformuoti stabilias vyriausybes (1924–1926),
Švietimo ministerija pagal 1925 m. atliktus „Pradinių
mokyklų įstatymo“ pakeitimus įvedė centralizuotą mokyklų administravimą. Taigi iš konservatyviosios katalikų visuomenės pusės konfesinių mokyklų konceptas
(kaip kultūrinės autonomijos dalinis įgyvendinimas)
pasirinktas dėl pragmatiško susitaikymo su realia pa-

73

knygų aidai

saulėžiūrine situacija ir noro bent daliai vaikų garantuoti griežtai konfesinį ugdymą.
Konservatyvi katalikybė buvo ryškiai matoma liaudies religingume, tačiau toks senuoju pasaulėvaizdžiu
grindžiamas tikėjimas kito, veikiamas naujų idėjų,
skleidžiamų modernios visuomenės institutų (mokyk
los, spaudos, radijo). Tai rodo vykus prieštaringą procesą – viena vertus, sekuliarizaciją ir nutolimą nuo
Bažnyčios, kita vertus, lietuvių katalikybės atsivėrimą
krikščioniškajai gelmei, atsisakant tradicinio ekskliuzyvistinio ribotumo, tačiau išliekant Bažnyčios dalimi
ir keičiantis kartu su ja. Tautininkai, kurių pasaulėžiūroje krikščionybės ašis ryški, buvo šio prieštaringo proceso vaisius (labiau atspindėdamas sekuliarią jo pusę),
kita vertus, ir pats skatino šį procesą. Nebuvo išimtis
ir tautininkų nacionalizmas. Neseniai susiformavusi
modernioji lietuvių tauta ir negalėjo būti kitokia kaip

etnocentrinė. Reikėjo žiauraus karo patyrimo, kraujo
marių, komunizmo išgyvenimo, kad XX a. pabaigoje
atsiskleistų krikščioniškojo ir humanistinio universalizmo pradai, saugoti Bažnyčios ir socialiai jautrių bei
liberalių grupių.
Reziumuojant galima daryti išvadą, kad Dangiro
Mačiulio knygoje atskleidžiami tautininkų švietimo
politikai būdingi bruožai – ugdymo monopolizavimas
valstybės rankose, siekiant išugdyti nacionalizmo idealams ištikimą ir režimui lojalų lietuvį. Vis dėlto labiau
niuansuotas požiūris į katalikų visuomenės santykį su
nacionalizmu ir sąžinės laisve bei didesnis dėmesys
mokymo programoms, dalykams ir juose įkūnytiems
vaizdiniams galbūt būtų leidęs išryškinti dar gilesnius
ir, galimas dalykas, esmingesnius tautininkų švietimo
politikos aspektus.
!

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 rezultatus, faktus ar prielaidas, tai išlaisvinti savo santykį su kalba per kritiškumo, 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 telefoniniams sukčiams verta prabilti tarmiškai? Ar valdžiažmogiams televizijoj greit galėsim
sakyti tu? Kokia vieta labiausiai įsitempia kalbant oficialiai? Į šiuos ir daug kitų klausimų autoriai
atsakymų ieško su užsidegimu ir remdamiesi moksliniais duomenimis. Tik nepamirškit: tie tyrėjai –
irgi idealistai.
jurgis pakerys
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Kitos epochos kūrinys
Giedrė Polkaitė

Šią vasarą knygynų lentynas galų gale (apie šį posakį – vėliau) papildė Žiedūnės Zaveckienės monografija Jaunimas istorijos skersvėjuose: Lietuvos jaunimo
spauda 1918–1940 metais. Monografijos pavadinime
trys dėmenys – jaunimas, istorija, spauda, – tad iš pirmo žvilgsnio sunku atspėti, kuriam iš jų bus skiriamas
didžiausias dėmesys. Juolab kad ir tyrimo autorės interesų bei veiklos sritis labai plati. Zaveckienė – humanitarinių mokslų daktarė, ilgus metus dirbusi knygotyros mokslo baruose, viena iš slapyvardžių žodyno,
enciklopedinio žinyno apie knygotyrą, bibliografinių
priemonių apie Vladą Žuką, Joną Basiulį, Domą Kauną rengėjų, paskelbusi daugiau nei 200 straipsnių, recenzijų, skirtų spaudos istorijai, bibliografijai, bibliotekininkystei, taip pat domisi literatūra, yra biografinių
knygų apie filologą, knygininką ir poetą Joną Sokolovą
bei regėjimo negalią turinčius literatus sudarytoja, kelių atsiminimų knygų autorė. Platus ir mokslininkės
naujausios knygos užmojis: „objekto apibrėžtis darbui
suteikia tarpdisciplininį pobūdį, kuris siejasi su knygotyra, bibliografija, žurnalistika, literatūra, istorija ir
politika“ (p. 12). Tai ko gi daugiausia šioje knygoje –
spaudos, jaunimo, istorijos, knygotyros, bibliografijos,
žurnalistikos, literatūros ar politikos?
Spauda, plačiausia prasme, yra pagrindinis šio tyrimo objektas. Autorė apibrėžia, kad spaudos sąvoka
nepriklauso nuo jos periodiškumo, vertinami visi jaunimo organizacijų ar grupių bei jaunimui skirti legaliai ir nelegaliai lietuvių ir kitomis kalbomis ėję perio
diniai, vienkartiniai spaudiniai, knygos, brošiūros,
smulkieji leidiniai, dauginti spaustuvėse, spaudos dauŽiedūnė Zaveckienė,
Jaunimas istorijos
skersvėjuose: Lietuvos
jaunimo spauda 1918–1940
metais: Monografija,
mokslinis redaktorius ir parengėjas
Tomas Petreikis,
Vilnius: Vilniaus universiteto
leidykla, 2018, 343 p., 300 egz.
Dailininkė Silva Jankauskaitė
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ginimo prietaisais (hektorografais, šapirografais, rotatoriais) ar perrašant ranka, knygos tekste minimi net
atsišaukimai, narystės bilietai. Nuveiktas milžiniškas
darbas – susipažinta ir suregistruota apie 600 periodinių leidinių, daugiau nei 400 knygų, 250 atsišaukimų,
identifikuoti šių spaudos vienetų leidėjai, redaktoriai,
bendradarbiai, tiražai. Tokia autorės surinkta medžiaga yra aktuali ne tik knygotyrininkams, bet ir humanitarinių mokslų atstovams, studentams. Zaveckienės
knygoje aprašyti bibliografiniai duomenys – puiki pagalbinė priemonė tyrimams apie jaunimo organizacijų
leidybą, jų spaudos istoriją.
Kaip pasirinkta susisteminti tokią leidinių masę? Iki
galo taip ir nepavyko suprasti įvade pristatyto kriterijaus: „medžiaga darbe skirstoma remiantis spaudos
grupavimo principu pagal srovę (ideologiniu): leidėjas,
ypač periodinės spaudos, formuoja jos tikslus“ (p. 20).
Leidiniai pristatomi pagal organizacijas, o šios yra priskirtos arba oficialiosioms (religinės jaunimo organizacijos, skautai, lietuvių tautinio jaunimo organizacijos,
jaunųjų ūkininkų rateliai), arba draudžiamosioms kairiosioms ir opozicinėms (komjaunimas, LKP įtaką patyręs jaunimas, liaudininkų, socialdemokratų, eserų,
naujos krypties organizuotas jaunimas).
(Ne)politika? Abejonių sukėlė pasirinktas vidurio –
nei politinių pažiūrų (kairė–dešinė), nei legalių-nelegalių organizacijų spaudos – principas, bet dar labiau
nustebino šių temų santykis. Iš autorės priskaičiuotų
1918–1940 m. pasirodžiusių 600–800 periodinės spaudos leidinių jaunimui, kairiosios ir draudžiamosios
spaudos būta apie 120 pavadinimų, be to, didžioji dalis
pastarųjų pasirodydavo vos po kelis numerius. Tačiau
šioje knygoje skyrius apie draudžiamąją ir opozicinę
spaudą yra 1,5 karto didesnės apimties nei skirtasis vadinamajai oficialiajai Lietuvos jaunimo spaudai. Ir neapsigaukite, iš tų 150 puslapių kairiosios spaudos vos
penktadalis skirta liaudininkų ir socialdemokratinio
jaunimo leidiniams. Dėl tokio sprendimo autorė „pasiteisina“ jau įvade – „LKJS spauda įtraukta tik tam,
kad atspindėtų jaunimo spaudos visumą. [...] Detalesnio tyrimo, nei čia pateikiamas, nėra ir iki šiol“ (p. 19).
Neabejotinai pastaruosius kelerius metus gyvename
informacinių/hibridinių karų epochoje, tad svetimos
valstybės propagandos skleidimas per žiniasklaidos
priemones yra aktuali tema, taip pat turi prasmės tyrimas apie svetimos valstybės bandymus daryti įtaką
jaunimui, skleisti savo propagandą, nelegalią spaudą
Nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 m. Jei ne vienas
bet. Šios knygos dalis apie komjaunimo spaudą buvo
pradėta rengti dar 1963 m., po kelerių metų Zaveckienė šia tema apsigynė disertaciją. Ar pavyko autorei po
pusės amžiaus įvertinti savo tyrimo medžiagą naujai?
Mokslininkės teigimu: „čia rasime tik faktografinę autorės anksčiau atlikto tyrimo dalį“ (p. 19), be to, ji papil-
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dyta naujais šaltiniais. Vis dėlto verčiant knygos puslapius kai kurie teiginiai, tarsi laiko mašina, nukelia
skaitytoją atgal į komunistinių lozungų ir klasių kovos
laikus: „1924–1926 m. komjaunimas pasiekė laimėjimų
legaliose jaunimo organizacijose“ (p. 169), „LKJS CK
pogrindinėje spaudoje dalyvavo [...] vietinių organizacijų aktyvistai, kurie, siekdami pagerinti materialinę ir
politinę jaunimo padėtį [...] nušviesdavo Lietuvos jaunimą apie esamą padėtį, supažindindavo su kovos formomis“ (p. 179), „Vis dėlto maldaknyges reikėtų laikyti pagrindine neišsilavinusio žmogaus lektūra“ (p. 65),
„Kaip atsvara katalikų ir tautininkų jaunimo spaudai
ėjo antifašistinis leidinys „Trečias frontas“ (p. 297) ir t. t.
Literatūra. Jau minėta, kad Zaveckienė domisi ir literatūros istorija. Ši jos interesų sritis taip pat atsispindi
aptariamoje knygoje. Pristatydama nagrinėjamus leidinius, autorė visada pateikia informaciją, kokie rašytojai
ir poetai juose spausdino savo kūrinius. Knygoje rasite
ne vieną eilių posmelį, kaip antai: „Pirmyn po vėliava
raudona / Po ženklu kovos ir mirties. / Naikint prisieksim nevidoną / Vardan geresnės ateities“ (p. 193). Ypač
mokslininkę domina poetės Salomėjos Nėries likimo
vingiai, ši siužetinė linija lydi per visą tyrimą, autorė
atkreipia dėmesį, kad dažname jaunimo periodiniame
leidinyje buvo publikuojamos Nėries eilės, kai kur net
pacituoja jų ištraukas. Paskutinėje knygos dalyje „Pagrindiniai jaunimo spaudos bendradarbiai ir jų likimo
paradoksai“ ypač daug dėmesio skirta pasvarstymams,
kas nulėmė poetės apsisprendimą pasukti kairėn. Kai
kur net pereinama į subjektyvius vertinimus, pavyzdžiui, rašydama apie Juozą Eretą, kuris, pasak Zaveckienės, galbūt turėjo meilės ryšių su Nėrimi, bet vedė
kitą, apibendrina: „Jam likimas buvo palankus. [...] Jei
už kai kuriuos poelgius likimas J. Eretą kuo ir nubaudė, tai tik ankstyva žmonos ir kelių vaikų mirtimi“ (p.
300). O čia rašytojo, mokslininko, NKVD agento ir užsakytų politinių žmogžudysčių organizatoriaus, aferisto Juozo Grigulevičiaus įvertinimas: „daugelis stebisi
šio žmogaus drąsa, gebėjimais ir talentu, padėjusiu jam
išgyventi, bet kartu jaučia tam tikrą gėdą“ (p. 302).
Istorija. Vienas iš knygos tikslų – išryškinti spaudą leidusias Lietuvos jaunimo organizacijas. Leidinyje pristatomi ateitininkai, pavasarininkai, angelaičiai,
skautai, jaunųjų ūkininkų rateliai, Lietuvos komunistinė jaunimo sąjunga, Lietuvos jaunimo sąjunga (nuo
1934 m. jaunieji liaudininkai), socialdemokratinio jaunimo organizacijos: aušrininkai, „Žiežirba“, „Žaizdras“,
tačiau šių organizacijų analizei pritrūko gylio, pateikta enciklopedinio pobūdžio informacija, neatsižvelgta
į naujausią istoriografiją šia tema. Autorei nesvetimi
emociniai, be detalesnio pagrindimo pasvarstymai ir
vertinimai – jaunimas nepriklausomoje Lietuvoje buvo
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itin menkai raštingas (p. 65, 293), dėl didelio skurdo
leidinių nepirko, verčiau rinkdavosi maisto produktus,
o ne spaudos prenumeratą (vienas iš pavyzdžių – žurnalo Ateitis metinė prenumerata kainavo kaip 10 kg
avienos ar centneris rugių) (p. 28), dažnas epitetas apie
Nepriklausomą Lietuvą – sudėtingas 1918–1940 m.
laikotarpis (p. 9, 10, 21, 133).
Autorės įsitikinimu: „viso to, kas buvo, negalima užmiršti“ ir „kiekvienas Lietuvos gyvenimo faktas ir reiškinys turi būti žinomas ir gerbiamas“ (p. 20). Tačiau
taip ir liko neiškelti klausimai, kiek komjaunimo ir kitos komunistinės spaudos turinio buvo inicijuota iš Sovietų Sąjungos, o kiek subrendo pačioje Lietuvoje, kaip
ir kiek buvo finansuota šios nelegalios spaudos leidyba
ir pan. Nors aptarta, kaip Lietuvos specialiosios tarnybos persekiojo, kalino ir net kankino komjaunuoliškos
spaudos platintojus ir bendradarbius, tačiau nuošalyje liko klausimai, kaip vadinamąją oficialiąją jaunimo spaudą veikė griežtėjantys draugijų įstatymai ar
cenzūra.
Įvade žadėta naudotis istorijos lyginamuoju metodu,
tačiau būtent platesnio šio metodo taikymo ir pasigedau. Liko neaišku, kaip per du dešimtmečius pakito organizacijų leidinių pobūdis, populiarumas ir juose nag
rinėjamos temos, kuo panašūs ir kuo skyrėsi (išskyrus
politines pažiūras) nagrinėti leidiniai.
Jaunimas. Jo šioje knygoje mažiausiai. Autorė jaunimo sąvoka apibrėžia kaip amžiaus kategoriją – tai 14–
30 metų jaunimo organizacijų nariai. Tačiau visiškai
nesistengta užčiuopti, kuo ši amžiaus grupė yra išskirtinė. Drįsčiau teigti, kad XX a. pirmoje pusėje jaunimas
buvo imliausia naujovėms ir daugiausia pokyčių patyrusi visuomenės grupė. Modernėjanti visuomenė, senų
papročių atsisakymas, populiariosios kultūros žvaigždžių įtaka, miestietiška kultūra, sportas, mados, kosmetika, trumpėjantys merginų sijonai, laisvėjančios
dorovės normos – visa tai pirmiausia patraukė jaunus
žmones ir būtent dėl to jie susilaukė vyresniųjų priekaištų, pamokslų ir pagrūmojimų pirštu. „Pamokslai“
jaunimui buvo itin dažna tema spaudoje, iš kitos pusės,
jaunimas vis drąsiau reiškė savo nuomonę, bandė naujas kūrybos formas, nepakluso tradicijai. Deja, knygoje,
pavadintoje Jaunimas istorijos skersvėjuose, šis aspektas liko nepaliestas.
„Esu kitos epochos kūrinys“, – rašo Žiedūnė Zaveckienė savo atsiminimuose Senojo laikrodžio tiksėjimas. Tą
patį galime pasakyti ir apie knygą Jaunimas istorijos
skersvėjuose, kuri nuėjo pusės amžiaus kelią iki savo
skaitytojų. Joje nerasime įmantrių teorijų, naujausių
metodologijų ar netikėtų įžvalgų, bet savo sukaupta
bibliografine medžiaga, tikimės, inspiruos naujus tyrimus ir atradimus.
!
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knygų mugė
Ackermann, Felix, Labai blogai,
arba Liuks: Aštuonios pamokos apie
Lietuvą, iš vokiečių kalbos vertė Nerijus Šepetys, Vilnius: Lapas, 2018, 334
p., 2000 egz.
Labai gali būti, kad kada nors ši
knyga bus skaitoma kaip savotiškas
kultūrinis dokumentas apie Lietuvą
XXI a. antrame dešimtmetyje. O kol
kas tai tiesiog labai įdomus ir linksmas skaitalas. Žinoma, tai subjektyvi
knyga, tačiau ji nėra paviršutiniškas
impresionizmas. Autorius istoriko ir
kultūros antropologo žvilgsniu skrodžia lietuviško gyvenimo fasadus,
mato tai, ko svečiams iš užsienio rodyti
esame nelinkę. Ackermannas diagnozuoja ne tik tai, kuo didžiuotis nenorime, bet pastebi ir tuos gerus dalykus
bei pokyčius, kurių mes patys kartais
nejaučiame. Lietuviška tikrovė su visu
savo rupumu čia atskleidžiama autoriaus gerai išmanomame istoriniame
ir kultūriniame regiono kontekste.
Laurynas Peluritis
Babčenko, Arkadij, Karas: Čečėnijos tragedija, iš rusų kalbos vertė Irena Ramoškaitė, Vilnius: Briedis, 2018,
399 p., iliustr.
Arkadijus Babčenka jau tapo jei ne
legenda, tai bent žinomu net ir tarp
rusiškai neskaitančių. Piktas, tiesmukas, grubus, sarkastiškas ir visiškai
bebaimis – šis žurnalistas nepaliauja
aršiai pulti net tik Vladimiro Putino
režimą, bet ir didžiarusišką imperinę pasaulėžiūrą bei mentalitetą. Ši
knyga, kaip pats autorius pripažino,
yra terapinė priemonė, kai grįžus iš
pragaro, vietos pasaulyje tiesiog nebuvo. Tik pragaras gimė pirmiausia ne
iš apšaudymų, žudynių ar nepritek
lių. Tai tik smulki pasakojimo dalis.
O šiaip tai knyga apie smūgius. Visi
visus muša: eilinius puskarininkiai,
puskarininkius – karininkai, karinin-
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kus – aukštesni karininkai ir taip be
pabaigos. Dedovščinos piramidė kartu
atskleidžia visišką tuometinės Rusijos
valstybės ir visuomenės degradaciją.
Pastarąją bandoma nevykusiai maskuoti didvalstybės mitu ir ambicijomis. Tai galėtų atrodyti net komiškai,
bet labai daug kraujo ir gyvenimų
kainuoja.
Vladas Liepuonius
Bellloc, Hilaire, Vergovinė valstybė, iš anglų kalbos vertė Kęstutis
Choromanskis, Vilnius: Margi raštai,
2010, 168 p., 1000 egz.
Chestertono bičiulio, žymaus britų
katalikų intelektualo knyga angliškai išėjo prieš Pirmąjį pasaulinį karą,
lietuviškai – prieš 8 metus, bet liko
visai nepastebėta. O verta dėmesio
madingų diskusijų dėl neoliberalizmo
kontekste. Autorius negailestingai
triuškina sparčiai besivystančią kapitalistinę sanklodą, gan taikliai įžvelgia
kai kurias jos raidos tendencijas, tad
knyga pradžiugins kiekvieną, nekenčiantį dabarties pasaulio. Bet autorius
griežtai atmeta socializmo iliuziją. Jo
idealas – smulkių savininkų visuomenė, žmonių, kurie atmeta bet kokį
kolektyvizmą, vadovaujasi savo protu
ir džiaugiasi asmenine laisve. Robertas Nisbetas 1977 m. pratarmėje sako:
„Perskaitęs Belloco kūrinį, aš daugiau
niekada nebemaniau, jog tikra asmeninė laisvė gali egzistuoti be asmeninės privatinės nuosavybės“.
Vytautas Ališauskas
Kalenda, Česlovas, Profesorius
Eugenijus Meškauskas: Asmenybė ir
veikla, Vilnius: Margi raštai, 2018, 132
p., 150 egz.
Eugenijus Meškauskas jau seniai
yra ne istorinės tikrovės, o mitologijos
figūra. Ši knyga turbūt yra paskutinis
bandymas šį mitą įtvirtinti. O kadangi

kol kas profesionali ir kritiška istoriografija apie Meškauską paprasčiausiai
neegzistuoja, šis bandymas yra gan
sėkmingas. Knyga iš esmės yra autoriaus ir jo kolegų jau ne kartą rašytų ir
pasakotų tezių ir frazių pakartojimas
apie „nepriklausomą“, „tolerantišką“,
„autentišką“ ir „laisvą“ filosofą Meškauską, kuris, nepaisant okupacijos,
nepaisant ideologinės priespaudos ir
įvairių sunkumų, vis dėlto brandino
filosofinę mintį, sudarė sąlygas tirti ne
marksistinę filosofiją, gynė nuo partinių „dogmatikų“. Bet kartu knyga
apeina nepatogius Meškausko biografijos faktus (ypač jo draugystę ir veiklą
komunistiniame pogrindyje dar tarpukariu), jo baigiamojo darbo apsigynimo
aplinkybes 1940 m., jo žmonos vietą ir
ryšius Lietuvos komunistų partijoje, jo
draugus partiečius.
Skirmantas Laurinaitis
Kneale, Matthew, Anglai keleiviai, iš anglų kalbos vertė Daiva Vilkelytė, Vilnius: Tyto alba, 2018, 566 p.,
2500 egz.
Išėjo knyga. Šiaip visai nieko. Skaitosi smagiai. Siužetas įtraukia. Sunku
pasakyti – labiau grožinė ar mokslo
populiarinimo. Mat atskiri siužeto
įkvėpimo šaltiniai (rasistinės teorijos,
Tasmanijos aborigenų sunaikinimas,
Meino salos specifika, mokslo ir religijos debatai, kolonializmas, baltojo
žmogaus misija) yra puikus įvadas į
XVIII–XIX amžių sandūros realijas.
Tiesa, kartais suvirinimo siūlės matosi, o tai kiek erzina ir skaitymas buksuoja, o tu bumbi. Ypač kai knyga ne
iš trumpųjų. Daug kelionių, tad daug
egzotikos, ir nejučia užsigūglini tyrinėdamas Australijos fauną bei stabdai
save, kad tik nekeltum mielųjų vombatų nuotraukų į socialinius tinklus.
Apibendrinant: tai įdomus ir daugiabriaunis pasakojimas, labai tinkamas
ilgiems ir ūkanotiems rudens vaka-
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rams. Primins saulėtas atostogas ir leis
brėžti naujų kelionių kryptis. Savojo
rojaus link.
Vladas Liepuonius
Monty, Paul, Vilniaus kelrodis:
1918-ųjų miesto veidas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018,
222 p., 1500 egz.
Šimtmetį švenčiančios Lietuvos gyventojai gavo puikią progą susipažinti
su 1918 metų Vilniumi, miestu, kuris buvo visiškai kitoks nei šiandien.
Vokiečių karių parašytoje knygoje
kiekvienas sau tinkamu būdu atras
istorijos verpetuose dingusias miesto
vietas ar istorijas. Knygos romantinis
sumanymas – vokiečių kariui parodyti
miestą, kuris nepriklauso karui, ir vilniečiui leisti pamatyti dalykus, kurie
karo metu lieka nepakitę, – skaitytoją
lydi nuo pradžios iki galo. O Laimono
Briedžio įvadas suteikia galimybę susipažinti su vadovo po Vilniumi autoriais, tad žvilgsnis į praėjusio šimtmečio miestą nebetampa toks svetimas.
Ši knyga yra ne tik puikus istorinėspažintinės Vilniaus literatūros papildymas, bet ir dar viena proga pamatyti
tikrąjį senąjį Vilnių kitomis – ne tokio
šališko stebėtojo – akimis.
Povilas Andrius Stepavičius
Račiūnaitė, Tojana (sud.), Sveika,
Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai, Vilnius:
VDA leidykla, Bažnytinio paveldo muziejus, 2018, 382 p., iliustr.
Marijologija, kaip ir daugelis teologijos krypčių, Lietuvoje neegzistuoja.
Teisingiau – egzistuoja ne teologijos,
o kultūros ir dailės istorijos tyrimų
pavidalu. Ir įgauna įspūdingą mastą,
kuris atveria naujos sintezės perspektyvą. Ši knyga džiugina jau tampančia įprasta pastanga neužsisklęsti vien
formalioje kūrinių analizėje, teikti ne
tik istorinį foną; autorės didelį dėmesį skiria teologiniam ir liturginiam
kūrinių kontekstui, gausiai naudoja
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senuosius rašytinius šaltinius. Knygą praturtina puikios iliustracijos,
žinios apie naujausius restauratorių
atradimus.

Vojnović, Goran, Jugoslavija,
mano tėvynė, iš slovėnų kalbos vertė
Laima Masytė, Vilnius: Kitos knygos,
2018, 287 p., 1000 egz.

Pilypas Mikoša

Pavadinimas, mano galva, yra blogiausia šios šiaip jau geros knygos
dalis. Siužetas kiek melodramatiškas:
paauglystėje karo metu tėvą, Jugo
slavijos karininką, praradęs Vladanas
Borojevičius galų gale Google paieškoje randa tėvo vardą ir pavardę ir pakraupsta. Tėvas kaltinamas sunkiais
karo nusikaltimais ir slapstosi, kad
nebūtų teisiamas Hagos tribunolo. Viskas priešingai, negu jam sakė motina.
Su pastarąja santykiai prasti – abejingumas kaitaliojasi su abipusiškai tyliu
emociniu teroru. Vladanas gyvena su
jauna ir perspektyvia mikrobiologe,
o pats jau daugybę metų niekaip neužbaigia jam neįdomaus bakalauro.
Jis – pusiau bosnis, pusiau slovėnas,
todėl svetimas ir vieniems, ir kitiems,
ir pats sau. Jo ironiška šypsenėle nuspalvintas pasakojimas įtikina ir atrodo adekvati reakcija į karo traumas ir
ore po daugybės metų tebetvyrančius
nacionalistinius stereotipus bei nuoskaudas. Nesunku atspėti, kad Vladanas ryžtasi ieškoti tėvo ir pirmą kartą
po karo kerta Slovėnijos sieną – pajuda gilyn į karą dar menančią Serbiją
ir Bosniją, vėliau – ir į Austriją. Jo kelionė laikytina nuo Homero laikų pažįstamu ir vis dar produktyviu literatūros topu – keliaujant ieškoma kitų,
o atrandama visų pirma savastis, besiskleidžianti sudėtingo, dramatiško,
net žiauraus, bet vis tiek gražaus pasaulio fone. Tai pabrėžiama ir leidyk
los: tarkim, teksto dalys atskiriamos
senus blogus laikus primenančiomis
penkiakampėmis žvaigždutėmis, kurios ir erzina, ir paryškina tematiką
bei pasakojimo erdvę. Geriausias leidybinis sprendimas – patogaus formato lengvas paperback‘as, vis dažniau
keičiantis ant blizgaus popieriaus atspausdintą kietą plytą.

Šapoka, Kęstutis, Pušis, kuri juokėsi: Apsakymų romanas, Vilnius: Kitos knygos, 2018, 182 p., 1000 egz.
Šioje knygoje galima pasigesti daug
ko, ko tikimasi iš literatūros: iki galo
išplėtotų siužetų, nepaviršutiniškų veikėjų, didesnės stiliaus (tebūnie labai
šiurkštaus) pastangos. Tačiau skaityti apie purviną, kvailą ir iš esmės beprasmišką praėjusio amžiaus dešimto
dešimtmečio pradžios (gariūnmečio)
Vilniaus pacanėlių gyvenimą yra ne
tik smagu (tai jau tampa aksioma:
kuo labiau tas laikas tolsta, kuo geriau gyvename, tuo daugiau džiaugsmo iš ano meto liūdesio), bet ir sukelia
įvairių samprotavimų. Pavyzdžiui,
kad turėtume permąstyti nostalgijos
sampratą – juk manoma, kad ilgimasi
geresnių laikų, bet štai tokios černūchos romantizavimas (taip, keiksmažodžiais, juodu humoru) ir entuziastingas to romantizavimo priėmimas
(dabar bet kokiai nuobodylai atrodo,
kad jo(s) prisiminimai iš 90’s yra įdomūs) lyg ir sakytų, kad nostalgijos šaltiniai gali būti gerokai įvairesni. Kaip
ir Rimanto Kmitos Pietinia kronikas
atveju, vėl matome, kokia buvo ir išliko
stipri ano meto tikrovė – dokumentine
forma ji skverbiasi į prozos kūrinį ir
užima labai svarbią vietą (šiuo atveju
kunigo Bronislovo Paltanavičiaus liudijimas apie ateivius). Beje, lyginimas
su Pietinia kronikas – neišvengiamas,
bet teisybės dėlei reikia pasakyti, kad
Šapoka kūrinį parašė anksčiau, o kūriniai gerokai skiriasi: Kmita ėjo Thomo
Brussigo (Herojai kaip ir mes) išmintu
keliu, o Šapoka pasirinko, sakyčiau,
Irvine‘o Welsho pasakojimo būdą – tik
problemų priežastys ne tiek klasinės,
kiek (po)sovietinės.
Tomas Vaiseta

Elžbieta Banytė
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Pomponai
Eligijus Raila

I. ŽEMAITIŠKOS VAIŠĖS
Iš Unės Babickaitės atsiminimų: „Rašytojai Žemaitei labai nepatikdavo
Amerikos valgiai. Įsivaizduokite, saločius gaunate su majonezu, ant jo pridėta gabaliukų šokolado, ant šokolado –
riešutai, gorgansolo padažas ir dar
kažkas. Karbonadą gaunate su konfitūrais, bulvės saldžios kaip medus.
Nenuostabu, kad Žemaitė, norėdama
pasilsėti nuo tų Amerikos valgių ir
bent kiek prisiminti Lietuvą, būdavo,
kviečia mane pas save, kur mes vaišinamės jos keptais blynais, srebiame
kopūstus, gardžiuojamės juoda duona,
kurios pirkti Žemaitė ieškodavo pas
žydus, nes kitur negaudavo. Per tokias
lietuviškas vaišes paprastai tebūdavome dviese – Žemaitė ir aš, nieko
daugiau“.

II. ŽEMAITIŠKAS
STILIUS
Iš Felicijos Bortkevičienės atsiminimų: „Žemaitė rėdėsi pagal savotišką
stilių, nuo kurio neatsisakydavo niekuomet. Tai buvo sodietiškas apdaras
su skarele, apklėsta ant galvos. Kadangi, į Ameriką važiuojant laivu pirma klase, reikėjo pietus valgyti visiems
pirmos klasės keleiviams bendrai ir,
anglų papročiu, iškilmingai apsirengusiems, tai p. Bulotienė nupirko Že-
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maitei brangų šalį, kad per tuos pietus
skarelės vietoje jį užsidėtų ant galvos.
Bet Žemaitė užsispyrė neatsisakyti
nuo savo papročio, ir p. Bulotienės pastangos nuėjo niekais“.

III. ŽEMAITIŠKAS
UŽSAKYMAS
Iš Felicijos Bortkevičienės atsiminimų: „Pirmą atkeliavimo į Ameriką dieną tie, kurie sutiko Bulotas ir Žemaitę,
nuvedė juos į viešbutį ir patys pasišalino. Po kiek laiko įsinorėjo valgyti.
Bulota pradeda skambinti. Skambina,
skambina – niekas neateina. Praeina
keletas valandų, jau gerokai norisi valgyti. Nusprendė patys eiti ieškoti to
valgio. Nusileido į restoraną. Niekas
iš jų nemokėjo angliškai. Restorane
susėdo prie staliuko ir vėl laukia – gal
koks kelneris ateis pasiūlyti valgio ar
patarnauti. Sėdi ilgokai. Niekas nekreipia į juos dėmesio. Susiprato elgtis, kaip daro kiti.
Pasirodė, reikia eiti patiems
į bufetą, pasirinkti valgį, net
išsirinkti gabalą žalios mėsos
ir pasakyti, ką padaryti“.

IV. DIKTANTAS
1940 m. draugas Stalinas
susitiko Kremliuje su Liaudies seimo atstovais – rašyto-

jais iš Lietuvos. Išvydę visų tautų tėvą,
rašytojai iš džiaugsmo visiškai pakvaišo. Nėris apsiverkė ir iškart ėmė diemedžiu žydėti, Cvirka puolė cukriniais
avinėliais vaišinti, o Gira, norėdamas
pademonstruoti šokėjo talentą, pradėjo „kazačioką“ trypti. Po to visi išsirikiavo ir choru paskelbė: „Draugas
Stalinai, Jūs perrašėte lietuvių tautos
istoriją!“
Į tai draugas Stalinas lėtai atsakė:
„Draugai lietuvių rašytojai! Aš nemėgstu rašinio. Man labiausiai patinka diktantas“.

V. TRYS DRAUGAI
Ėjo 1946 metai. Klasėje buvo trys
draugai: fizikas, astronomas ir poetas.
Kartą jie susitiko po pamokų ir ėmė
tartis, ką daryti toliau: ar patraukti
į mišką, ar likti okupantų mokyklos
suole. Fizikas ir astronomas nusprendė išeiti pas partizanus. Pirmasis pasivadino Einšteinu,
antrasis – Galilėjumi. Netrukus jiedu žuvo mūšyje su
stribais.
O poetas niekur neišėjo.
Jis užaugo, išsimokslino ir
apie savo draugus sudėjo
eiles:
„O kiek einšteinų ir galilėjų
Šešiolikmečiais žemėje
miega“.
!
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Gėris, grožis ir tiesa
???

80

naujasis židinys-aidai 2018 / 7

naujasis židinys-aidai
RELIGIJOS, KULTŪROS IR VISUOMENĖS
GYVENIMO ŽURNALAS
Dvidešimt aštunti metai. 2018, Nr. 7 (303)

Išeina aštuonis kartus per metus.

VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“
Pilies g. 8, 01403 Vilnius, Lietuva / Lithuania
Įmonės kodas 124626686, PVM kodas LT246266811
A/S LT60 7044 0600 0131 0361, AB SEB BANKAS
Direktorius Laurynas PELURITIS
Mob. tel.: +370 686 80735
El. paštas: nzidinys@nzidinys.lt
http://www.nzidinys.lt
http://www.knygynas.nzidinys.lt

P a r t n e r iai , r ėmėjai i r globėjai

Ateitininkų federacija,
www.bernardinai.lt, GAILIŲ klanas,
Lietuvių katalikų mokslo akademija,
Katalikų radijo „Mažoji studija“, žurnalas „Artuma“,
Nerija PUTINAITĖ
Š io Ž u r n alo n u m e r io r e n gim ą i r
spa u sdi n im ą r e mia

remia Norberto Černiausko,
A istės N oreikaitės ir Giedriaus
T amaševičiaus publikacijas

R e dak c ija

remia V iktorijos Šeinos,
E leonoros B uožytės, A ntano
T erlecko , I nos Ė mužienės ,
M anfredo Ž virgždo, D žiugo
M isevičiaus , R amūno L abanausko
ir Giedrės P olkaitės publikacijas

Tomas Vaiseta (vyriausiasis redaktorius)
Mikas Vaicekauskas (atsakomasis redaktorius)
Nerijus Šepetys (specialusis redaktorius)
Violeta BOSKaitė (maketuotoja)
R e dak c i n ė kol e gija

Mantas Adomėnas
Vytautas Ališauskas
Guoda Azguridienė
Alfredas Bumblauskas
Antanas Gailius

Projektas „Lituanistikos tyrimų sklaida žurnaluose „Naujasis
Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai“, finansuojamas Lietuvos mokslo
tarybos pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024
metų programą. Sutarties Nr. LIP-041/2016

Kęstutis K. Girnius

remia A istės Kučinskienės,
M anto T oločkos , R amutės
D ragenytės ir Neringos
B utnoriūtės publikacijas

Giedrė Jankevičiūtė
Paulius Subačius
Arūnas Streikus (pirmininkas)
B e n d r ada r biai

remia žurnalo leidybą

Vilius BARTNINKAS, Virginija cibarauskė,
Simas Čelutka, Norbertas Černiauskas,
Tomas Daugirdas, Marija DRĖMAITĖ,
Bernardas GAILIUS, Liudas JOVAIŠA,
Mingailė JURKUTĖ, Monika KARENIAUSKAITĖ,

Vilniaus
klubas

remia A ndriaus J akučiūno
publikaciją

Katarzyna KORZENIEWSKA, Vladas LIEPUONIUS,
Jonas MALINAUSKAS, Justinas Mickus,
Živilė NEDZINSKAITĖ, Mindaugas PAKNYS,
Juozapas PAŠKAUSKAS, Eligijus RAILA,
Kęstutis Skrupskelis, Gražina SVIDERSKYTĖ,
Kęstutis ŠAPOKA, Aurimas Švedas,
Giedrius TAMAŠEVIČIUS, Mantas Tamošaitis,
Antanas TERLECKAS, Mantas TOLOČKA,
Manfredas Žvirgždas

100 atkurtai lietuvai / 1918–2018

Spausdina UAB „Petro ofsetas“,
Naujoji Riovonių g. 25 C, 03153 Vilnius
Tiražas 1050 egz. Kaina 3,00 €
SL Nr. 366. Indeksas 5063. ISSN 1392-6845
Redakcijos ir autorių nuomonės nebūtinai sutampa
Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu
Mokslo straipsniai recenzuojami redakcijos nustatyta tvarka
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako
© Maketas – „Naujasis Židinys-Aidai“, M. Gedminas, 2000

81

2018

P R E N U M E R ATA
 M E TA M S !
M , dėkojame už Jūsų palaikymą ir ištikimybę mūsų žurnalui.
Su Jūsų pagalba tikimės toliau tobulėti ir džiuginti Jus puikiais tekstais, įdomiomis
mintimis ir visokeriopai kokybišku žurnalo turiniu.
Norėtume, kad mūsų draugystė tęstųsi toliau, todėl nuolankiai primename apie
„NAUJOJO ŽIDINIOAIDŲ“ prenumeratą 2019 metams.
Mums taip pat labai reikalinga Jūsų pagalba ir parama. Padėti mums galite pirkdami
prenumeratas bičiuliams, savo buvusiai ar bet kuriai kitai Lietuvos mokyklai. Žurnalą
taip pat galima paremti aukomis.
Prenumeratą galite įsigyti Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose. Taip pat elektroniniais
adresais: http://www.prenumeruok.lt ir http://www.knygynas.nzidinys.lt/2-kategorija.
Pastaruoju elektroniniu adresu taip pat galima užsisakyti prenumeratą ir ne Lietuvoje.
MŪSŲ REKVIZITAI:

Viešoji Įstaiga „NAU JASI S ŽIDINYS – AIDAI“
Įmonės kodas 124626686
PVM mok. kodas LT246266811
A/S LT60 7044 0600 0131 0361
AB SEB BANKAS, kodas 70440
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
SWIFT kodas CBVILT2X

DĖKOJAME JUMS!

ISSN 1392-6845
INDEKSAS 5063

KAINA 3,00 €

INDEKSAS 5063

KAINA 3,00 €

PILIES G. 8, LT-01403 VILNIUS
LIETUVA / LITHUANIA, EUROPE

PILIES G. 8, LT-01403 VILNIUS
LIETUVA / LITHUANIA, EUROPE

www.nzidinys.lt

84

9 771932 684002

18007

naujasis židinys-aidai 2018 / 7

