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Gerbiamas Redaktoriau, 
artėja viena mylimiausių vaikų ir šeimų švenčių – šv. Kalėdos. Šventoji Šei-

ma – šv. Juozapas, švč. Mergelė Marija ir Kūdikėlis Jėzus tapo kone labiausiai 
atpažįstamu Vakaruose šios šventės paveikslu. Visuomenėje netylant diskusijoms 
su šeima susijusiomis temomis, norėtųsi pakalbėti apie tai, kaip ir kodėl šeimos 
klausimai tapo problema tikintiesiems bei Bažnyčiai. Nors ir esu Ortodoksų Baž-
nyčios diakonas, apžvelgsiu visos krikščionijos patirtį.

Šventosios Šeimos paveikslas yra toks populiarus, kad retai susimąstoma, jog 
kultas pakankamai naujas. Katalikai, atėję į cerkves ir norintys įsigyti Švento-
sios Šeimos ikoną, nustemba, kad tokio ikonografinio žanro nėra. Šventosios Šei-
mos kultas ėmė formuotis Vakaruose tik XVII a., kada ir buvo nutapyti pirmieji 
paveikslai, bet tikrasis jo apogėjus prasidėjo XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. 
Popiežius Leonas XIII 1893 m. Šventosios Šeimos šventę įtraukė į Kristaus apsi-
reiškimo oktavą ir nuo to laiko ji tapo katalikų liturginių metų dalimi.

Šventosios Šeimos kulto populiarėjimas Vakarų Bažnyčioje sutampa su objek-
tyviu tokio šeimos modelio – tėvas, mama, vaikas – pavyzdžio poreikio didėjimu 
krikščionių šeimoms, be to, su nauju požiūriu į vaikus ir vaikystę. Juk ikimoder-
niais laikais žmonės dažniausiai gyveno ne šeimomis, bet didelėmis šeimynomis, 
kartu su broliais, tetomis, seneliais ir kitais artimiausiais giminaičiais po vienu 
stogu, o kartais ir su priglaustais negiminingais darbininkais ar tarnais. Esant 
dideliam kūdikių ir vaikų mirtingumui, dideliam darbščių rankų poreikiui, vaikai 
anksti pradėdavo dirbti, rūpintis ūkiu. Nuo to laiko, kai Philippe‘as Ariès išleido 
savo garsiąją studiją apie vaikystės istoriją, daugelis mokyklose gana anksti iš-
moko teiginį, kad senais laikais vaikai traktuoti kaip „maži suaugusieji“. Tik mi-
nėtame XVII a. po truputį pradėta žiūrėti į vaikus kaip į kitokius. 

Vis dėlto gana retai susimąstoma, kaip greitai tie „mažieji suaugusieji“ tapdavo 
„tikrais“ suaugusiaisiais. Bizantijos teisė mergaitėms leido tekėti dvylikos, berniu-
kams vesti – keturiolikos metų. Dabar jau kitaip nei „mergaitėmis“ ar „berniukais“ 
pavadinti tų vaikų neapsiverstų liežuvis, tačiau tais laikais tai buvo šeimos vyrai 
ir moterys, pradėdavę naujas šeimas. Ta pradžia nebuvo tokia sunki, kokia būtų 
šiandien, nes, kaip jau minėjome, dar neegzistavo vadinamoji branduolinė šeima, 
tėtis-mama-vaikas, todėl pasūpuoti mažutėlį galėjo ir teta, ir senelė. 

Prasidėjus urbanizacijai, gamyklų statybai, agrarinis gyvenimo modelis ėmė 
griūti. Suaugusieji ir vaikai ėmė praleisti valandų valandas dirbdami naujai at-
siradusioje nenutrūkstamoje gamyboje. Būtent tada labiausiai reikėjo įtvirtinti 
darbininkų, vaikų ir šeimos teises, kad šis visuomenės pamatas nesuirtų, bet 
išgyventų, nors ir naujoje formoje. 

Tačiau dabar šeimai grėsmę kelia ne gamyklos ir ne kaimo gyvensenos griūtis, 
o atsiradęs naujas visuomenės fenomenas, apie kurio naujumą susimąstoma dar 
rečiau, nei apie vaikystės istoriją. Jei mano tėvo laikais, kai už lango buvo „bran-
dusis socializmas“, daugelis tuokdavosi po armijos arba po instituto, kokių 19–24 
metų, tai šiais laikais daugybė mano draugų, kurie artėja prie trisdešimties, vis 

laiškas redaktoriui
Kodėl šeima tapo problema tikintiesiems ir Bažnyčiai?

Gintaras Jurgis Sungaila
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dar neturi šeimų. Bičiuliai vokiečiai sako, kad ten tai tapo norma seniau, ir šiandien retas 
kas tuokiasi iki trisdešimties.

Kodėl užuot tuokęsi 12–14 metų, žmonės pradėjo tuoktis 19–24, o dabar ir 24–30 metų? 
Įvesta privaloma švietimo sistema, sukurta socialinės apsaugos sistema leido – užuot dir-
bus ūkyje ar gamykloje – vaikams žaisti, mokytis, o sistemos plėtra išplėtė „nesuaugusiųjų“ 
kategoriją taip, kad ji tapo atskira klase. Jei anksčiau buvo įprasta į pakopą tarp vaikystės 
ir šeimos kūrimo žvelgti kaip į pereinamą, tranzityvinę (pavyzdžiui, sociologas Talcottas 
Parsonsas), tai ilgainiui pradėta kalbėti apie savarankišką jaunimo kultūrą (ir subkultūras), 
kuri turi savo socialinius vaidmenis, ritualus ir santykius.

Ši nauja, po truputį užaugusi socialinė grupė, sudaryta iš jaunų žmonių, kurie jau nebe 
vaikai, bet dar ir ne suaugusieji, ypatingu būdu paskelbė apie save pasauliui 1968 m. Tada 
į gatves išėjo žmonių grupės, faktiškai neegzistavusios šimtmečiu anksčiau. JAV, Prancū-
zijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Čekoslovakijoje ir kitur į gatves išėjo apie 
18–24 m. amžiaus žmonės, kurie užuot tuokęsi, kūrę šeimas ar tyliai ruošdamiesi tam, nu-
tarė keisti pasaulį. 

Vieni jaunuoliai protestavo prieš karą, kiti – prieš kapitalizmą, treti – prieš komunizmą, 
dar kiti – prieš rasizmą... Kažkas po to sukūrė judėjimus, ginančius afroamerikiečių, mo-
terų, seksualinių mažumų, gyvūnų ar kitas teises, kažkas įstojo į sektas, kultus ar naujai 
gimusius protestantiškus judėjimus, kažkas pasinėrė į akademinį gyvenimą (juk daugybė 
protestavusiųjų buvo studentai). Mūsų kraštuose ilgalaikės to pasekmės buvo kuriam laikui 
sustabdytos, nes jaunimo protestus sutraiškė sovietų režimas, o Vakarų naujovėms kelią 
užkirto geležinė uždanga.

Buvimas jaunu žmogumi be šeimos būtų neįmanomas, jei ne technologiniai laimėjimai 
reprodukcijos srityje. Šimtmečius santuokiniai santykiai siejosi su mirtimi, nes suartėjimas 
beveik visada reiškė nėštumą, o nėštumas – pavojų motinos ir kūdikio gyvybei. Gimdyti buvo 
pavojinga, o pagimdytajam išgyventi ir tapti suaugusiuoju buvo be galo sudėtinga. Pagal 
Dale‘o B. Martino pateikiamą įvertinimą, ikimoderniame pasaulyje tam, kad visuomenės 
skaičius išliktų toks, koks buvęs, kiekviena moteris turėjo gimdyti penkis kartus.

Žmonės stengėsi turėti daug vaikų dar ir todėl, kad tai buvo reikalinga patiems tėvams. 
Jei dabar auginti vaiką yra finansinė našta, tai ikimoderniais laikais vaikai ne tik padėdavo 
ūkyje, bet ir rūpindavosi tėvais senatvėje – juk pensijų sistemos pradėtos kurti tik XIX a. 
pabaigoje. Vaikai buvo ne našta, bet greičiau investicija.

Visa tai apsivertė aukštyn kojomis XX a. Vaikai ne tik nebegalėjo dirbti, bet ir dingo porei-
kis, kad jie rūpintųsi tėvais senatvėje, nes daugelį tų funkcijų perėmė valstybė. Dėl pagerė-
jusios medicinos tėvai galėjo nebesibaiminti, kad jei turės tik vieną, du ar tris vaikus, jie visi 
numirs nepasiekę brandos. Be to, atsiradusi kontracepcija ir kitos priemonės leido patenkinti 
kūno geidulius be nėštumo arba nutraukti nepageidautą nėštumą.

Tokia terpė – tobula paskata neskubėti kurti šeimos, gyventi sau. Tai tapo problema 
tradicinei Bažnyčiai, kuri negalėjo jaunimui pasiūlyti nieko pozityvaus – tik drausti nesan-
tuokinius santykius, atsirandančią keistą jaunimo kultūrą ir siūlyti jauniems žmonėms tik 
greičiau tapti suaugusiaisiais, išeiti iš to limbo tarp vaikystės ir suaugusiojo gyvenimo (visas 
ištekinti ir visus sutuokti). Manau, kad tik į tai veda ir vieno lietuvių katalikų tradicionalisto 
išsakyta pozicija, jog „jaunimo problemos nėra, pats jaunimas yra problema“, kitaip tariant, 
krikščioniškoje visuomenėje jaunimas neturėtų egzistuoti.

Kitokį atsakymą pateikė modernizuotis bandę krikščionys. Ne veltui septintas dešimtme-
tis – ne tik studentų revoliucijų, bet ir charizminio atsinaujinimo judėjimo gimimo laikas. 
Šį judėjimą Jonas Paulius II pavadinimo „Bažnyčios šansu“, nes, ko gero, buvo akivaizdi jo 
sėkmė tarp jaunimo. Šiandien Vakaruose, tarp protestantų ir katalikų, matome ištisą krikš-
čionišką jaunimo kultūrą su savo muzika, menu ir kitais atributais. Pats jaunimas įsitraukia 
į evangelizacijos darbą.

Kita vertus, kritikai teisingai pastebi, kad šis bandymas modernizuoti Bažnyčią jau savo-
tiškai pralaimėjo. Daugybė žmonių, kurie septintame ir aštuntame dešimtmetyje priklausė 
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krikščioniškam jaunimui, dabar nebėra Bažnyčioje arba yra pasyvūs. Katalikų seminarijos 
kenčia nuo pašaukimų krizės būtent todėl, kad jauni žmonės nenori paskirti savo gyvenimo 
Kristui ir Bažnyčiai.

Ar Šventosios Šeimos paveiksle pateikiamas pavyzdinis modernios šeimos modelis vis dar 
yra svarbus Bažnyčiai? Kol kito nėra, tai vienintelis šiaudas, kurio galima griebtis. Kita ver-
tus, tradicinė Rytų Bažnyčios šv. Kalėdų ikona vaizduoja kitokią šeimą. Jos cent re – Kristus, 
kaip Avinėlis esantis tvarte (oloje), o aplink Jį – Bažnyčia (Dievo Motina, piemenėliai, angelai, 
Juozapas, bet Juozapas – pakraštyje). Kaip per bizantišką atnašų Komunijai paruošimo ap-
eigą – Proskomidiją – centre statomas Avinėlis (jį simbolizuoja iš duonos išpjautas „kubas“), 
o aplink jį ant patenos dėliojamos duonos dalelės, simbolizuojančios Bažnyčios narius, taip 
šv. Kalėdų ikonoje Bažnyčia supa savo Viešpatį. Čia nesureikšminamas joks Bažnyčios narys 
ar nariai, o visi jie yra ratu – tik Dievo Motina yra arčiau kaip pirmoji tarp Bažnyčios narių, 
visų Užtarėja.

Šeima, kaip Mažoji Bažnyčia, turi atkartoti Visuotinės Bažnyčios paveikslą. Istoriškai ji 
tai darė įvairiais būdais. Bet kol šeima nepamirš šios savo prigimties, kol kalėdaitis Kūčių 
vakarą bus Švenčiausiosios Komunijos provaizdis, o ne vienas iš valgių, tol krikščionį lydės 
viltis ir ramybė, nes, nepaisant visų socialinių karų, tikėjimo akys matys, kad Bažnyčia, ve-
dama Šventosios Dvasios, gyvens kad ir kokios būtų sąlygos.

Su linkėjimais švenčių proga,

Varšuva, 2018 m. gruodžio 3 d.
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sKundiKai ir piliečiai

Guoda Azguridienė

Nustebimai

Ar skųsti negeroves yra pilietinė pareiga? Tai vienas 
kontroversiškiausių klausimų apie pilietinę visuome-
nę, bent jau man. Manau, kad ir kitiems, tik ne visi 
taip formuluoja.

Nuo vaikystės žinojom, kad skųsti yra negerai. Skun-
dikus pašiepdavo, jų nemėgo, o neretai ir tyčiojosi iš jų. 
Skųsti buvo blogas tonas bet kuriuo atveju: ar būtų sle-
piamas negyvą pelę mokytojai ant stalo padėjęs moki-
nys, ar pabėgimą iš pamokų suorganizavęs, ar per Va-
sario 16-ąją Lietuvos vėliavą iškėlęs. Patikslinu, kalbu 
apie sovietmetį. Su sovietmečiu skundiko moralinis vei-
das tebesisieja stipriai – Pavliko Morozovo įvaizdis vai-
nikavo tūkstančių įskųstų ir dėl to represijas patyrusių 
šeimų patirtis. Skundikai buvo pasmerkti iš anksto ne 
tik tarp vaikų. Suaugusieji žinojo (ar bent prisimindavo 
situacijai iškilus), kad visuose kolektyvuose yra bent po 
vieną užverbuotą skundiką, nuo kurio „veiklos“ priklau-
so ne šiaip dalyko pažymys mokykloje, o karjera ir gal 
net gyvenimas. Dori žmonės skundikus niekino, patys 
neskundė, o atsidūrę situacijoje, kurioje turėjo gelbėtis 
skųsdami, morališkai kentėjo. 

Bet laikai pasikeitė. Netrukus po Nepriklausomybės 
(kiek pamenu, apie 2000 m.), pradėta viešai kalbėti apie 
skundimą kaip pilietinę pareigą. Tai atsitiko kovos su 
korupcija kontekste, mat Lietuvoje žmonės korupciją 
plačiai toleravo ir, kaip žinome, iki šiol toleruoja. Žodis 
„toleruoja“ korupcijai žymėti nėra visai tikslus. Jis ne-
pasako, kiek žmonių pakenčia korupciją, nes mano, kad 
kombinuoti ir vogti iš valstybės nėra nuodėmė (čia tokia 
sovietmečio pataisa aštuntam Dievo įsakymui); kiek 
žmonių supranta priežastis, dėl kurių kas nors ima ar 
duoda kyšį (neįveikiama biurokratija, eilės, 
skurdas); kiek žmonių neskundžia korumpuo-
tųjų, nes skųsti jiems morališkai nepriimtina. 
Dar gali neskųsti, nes baisu nukentėti, nega-
li pasitikėti institucijomis. Suprantama, kad 
tokioje daugialypėje tolerancijos terpėje labai 
sunku su korupcija, šešėliu, mokesčių slėpimu, 
vaikų mušimu, vairavimu išgėrus ir kitomis 
didžiosiomis visuomenės negerovėmis kovoti.

Šiuokart mane labiausiai domina ta grupė 
priežasčių, kai manoma, jog pranešti nereikia, 
nes skundimas iš principo yra nepriimtinas. 

Domina moralinis, ne teisinis ar administracinis skun-
dimo aspektas. Atsigręžę į populiariąją moralės teo-
riją tiesioginių nuorodų mūsų klausimu nerasime, nes 
nėra tokio Dievo įsakymo kaip „neskųsk“. „Nekalbėk 
netiesos“ tik netiesiogiai tai paliečia: gal ir pasakyčiau, 
jei manęs paklaustų, bet kol neklausia, tai ir nesakau. 
(Beje, induizme yra norma „neimk dovanų, jei manai, 
kad už jas reikės ką nors padaryti“ – tiesiogiai antiko-
rupcinė nuostata. Bet vargu ar jiems tai padeda.)

Atsigręžę į formalistinę normą „nedaryk to, jog neno-
rėtum, kad tau darytų“ doras žmogus irgi negauna pa-
tarimo, nes jis pats niekada nevogtų ir nemuštų. Kaip 
jam vertinti, ar jis norėtų, kad kiti tai paskųstų?  

Tačiau nagrinėdami konkrečias gyvenimo situacijas 
pasijuntame visai pajėgūs suprasti, kada skundimas 
yra gėris, o kada blogis. Tarkime, jūs nuolat matote, 
kaip vienas kaimynas vagia iš kito, kaip trečias kaimy-
nas muša šunį, ketvirtas gerokai įkaušęs sėda už vairo, 
penktas – pila bendras šiukšles į rūšiuojamas, o kolega 
darbe vagia įmonės pinigus, klastoja dokumentus ar 
ima procentą nuo konkursuose laimėjusių tiekėjų. Ma-
nau, moraliniu požiūriu niekam nekyla abejonių, kad 
susiduriate su blogu elgesiu, kuris turi būti stabdomas. 
Apie važiuojančius per raudoną, mėtančius šiukšles ar 
chuliganiškai besielgiančius viešose vietose pilietiški 
žmonės taip pat praneša, nes: 1) jie patys yra veiksmo 
liudininkai, tad nekyla abejonių, ar nusikaltimas vyks-
ta; 2) veiksmas kelia aiškią grėsmę kitiems, įskaitant 
liudininkus ar jų artimuosius; 3) liudininkai nėra su 
pažeidėjais susiję, todėl rizika, kad dėl savo pranešimo 
nukentės, yra nedidelė. 

Manau, šie kriterijai yra esminiai žmo-
gui apsisprendžiant, ar pranešti. Du yra sa-
vanaudiški – ar aš nukenčiu dėl nederamo 
veiksmo ir ar aš galiu nukentėti dėl paskun-
dimo – ir vienas moralinis: ar tai, ką aš ma-
tau, yra nusikaltimas.

Bet panagrinėkime kitokius, mažiau aiš-
kius pavyzdžius. Daugybė žmonių piktinasi 
kontrabanda, korupcija, mokesčių slėpimu. 
Tačiau tik nedaugelis apie tai turi realių ži-
nių. Supratimas, kad negauti mokesčių pini-
gai yra ir jų pinigai, jau prigijęs. Galima būtų 
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nusteBimai

sakyti, kad sovietinė liga „vogti iš valstybės nėra nuo-
dėmė“ jau persirgta. Tačiau dažnas nemano, kad turėtų 
kištis į korupciją privačiose valdose: kai darbuotojai va-
gia pinigus iš privataus savininko arba ima procentus iš 
verslo partnerių už tai, kad juos pasirenka tiekti prekes. 
Mąstoma: koks savininkui skirtumas, ar nupirksiu jam 
įrangą iš tiekėjo A, ar iš tiekėjo B? Savininkas nenuken-
tės, nes A ir B siūlo apylyges kainas. Kodėl turėčiau tokį 
kolegos pasipinigavimą skųsti? Negi žmogui gaila?

Galima aiškinti ekonomiškai, kad sukčiaujantis dar-
buotojas griauna verslą, taip kenkdamas savininkams, 
kitiems darbuotojams, klientams ir partneriams. Tačiau 
tik labai nedaugelis tai galėtų suprasti (reikėtų tikrai 
gero ekonominių procesų suvokimo) ir vertinti prane-
šimą kaip savo pilietinę pareigą. Šioje situacijoje kaip 
tik išryškėja esminis moralinis skųsti ar neskųsti argu-
mentas. Nes kad tai vyksta, aš tikrai žinau, asmeniškai 
suinteresuotas nesu, čia ne girtas vairuotojas ar chuliga-
nas su peiliu kieme. Rizikos nuo paskundimo nukentėti 
praktiškai nėra, netgi priešingai – galima tikėtis premi-
jos ar paaukštinimo. Belieka nuogas principas: ar moralu 
naudotis savo pareigomis gauti papildomoms pajamoms 
sutartyje nenumatytais būdais? Nemoralu akivaizdžiai.

Moralumo kriterijaus lemiama svarba dar ryškes-
nė prabilus ne apie privačių asmenų pinigus, o apie jų 
veiksmus. Ar turime rūpintis, kad kas nors muša vai-
ką ar kitą šeimos narį, kankina gyvūną? Jei tikrai taip 
daro, tai turime. Bet kaip žinoti, ar daro?

Šiam sprendimui priimti svarbus tampa mūsų žinių 
tikrumas. Ar mes žinome, ar tik įtariame? Jei įtariame, 
ar turime faktų, įrodymų? Ar bandėm patys aiškin-
tis? Kiti argumentai pasitraukia į antrą planą. Ir nieko 
bendro su pilietiškumu jie neturi. Stabdyti skriaudiką 
reiškia užtarti silpnąjį. Tai yra pati tikriausia morali-
nė doro žmogaus pareiga. Jei kitų metodų nėra (antai 
susitarimo), turėtume kreiptis į institucijas. (Gal kitais 
laikais būtų reikėję pačiam kautis). 

Jei matom, kad kažkas muša žmogų gatvėje, juk savai-
me suprantame, kad privalom padėti, bent jau informuo-
dami tarnybas. Bet kaimyno butas nėra laukas, negalim 
įeiti kada panorėję. Čia ir kyla tas slidus klausimas: ar pi-
lietinė pozicija mane įpareigoja skųsti tik atsiradus įtari-
mui, nes blogiau nebus, – institucijos išsiaiškins kas kal-
tas ir auką apsaugos? Mano galva, ne. Mes galime kalbėti 
apie pilietinę pareigą informuoti apie šiukšlintojus, kelių 
eismo pažeidėjus, grafičių tepliotojus. Nes tie dalykai la-
bai tiesiogiai manęs neliečia, grėsmės žmonių gyvybei 
nekelia, nematydamas didelės bėdos aš gal tiesiog nesi-
varginu pranešinėti. Jei jaučiuosi pilietis, tai jau pasivar-
ginu. Institucijos suranda niekdarį ir jį nubaudžia pinigi-
ne bauda. Paprasta. Tačiau kai kalbama apie prievartą 
prieš kitą žmogų, problema yra ne socialinė, bet grynai 
moralinė, – jei aš manau, kad prievarta vykdoma, turiu 
reaguoti. Jei nesu tikras, stengiuosi išsiaiškinti. Stebiu, 

vertinu situaciją, svarstau, tariuosi. Tada pranešu arba 
ne. Abiem atvejais prisiimu žmogišką kaltę, jei suklydau: 
pirmu atveju neapgyniau skriaudžiamojo, antru atve-
ju apkaltinau nekaltą žmogų ir suteikiau jam kančios.

Jokios pilietiškumo indulgencijos čia turėtų negalioti. 
Sakysite, kodėl? Juk ketinimai kuo geriausi, visuome-
nei ir valstybei svarbūs. Gal valstybei apsimoka, kad 
visi visus skųstų, vos kilus įtarimui? Valdžiai gal ir ap-
simoka, bet žmonėms – tikrai ne.

Bėda yra ta, kad kitų žmonių kontroliavimą iškė-
lus kaip pilietiškumo dorybę, nuimama didžioji skun-
džiančiojo atsakomybės dalis. Aš juk nieko asmeniškai 
prieš neturiu, tik vykdau pilietinę pareigą – pranešu, 
kad man įtartina. Pats galvos nelabai suku, nebandau 
išsiaiškinti. Pranešu, o kiti tegu aiškinasi, kaip yra iš 
tikrųjų ir daro tvarką. Nes jie žino geriau. 

Ir čia atsiranda trys „bet“. Pirma, institucijos nežino 
geriau. Idant žinotų geriau, jos turi būti ypatingai geros. 
Antra, daliai žmonių (vaikams visų pirma) pats įtarimas 
ar patikrinimas suteiks didelę žalą. Ir ta žala bus kilusi 
dėl skundėjo kaltės. Trečia, institucijos vykdo politikų va-
lią. Politikai keičiasi. Ne veltui sovietmečiu skundikų vi-
suotinai nemėgom – žmonės ir politikai stovėjo skirtingo-
se barikadų pusėse. Bet nebūtina šalį okupuoti, kad taip 
atsitiktų. Autoritariniai režimai ateina ir laisvų rinkimų 
būdu. Pravartu nepamiršti, kad fašizmas ne vienoje šaly-
je laimėjo demokratiškai. Jei jo paliestų kraštų piliečiai 
būtų buvę mažiau pilietiški, neabejoju, kad mažiau būtų 
klausęsi, kas gyvena ar negyvena kaimynystėje ir ma-
žiau besislapstančių žydų ar kitų „priešų“ būtų įskųsta.

Klysti savo vertinimuose yra natūralu, bet nenatū-
raliai pašalinus klaidos kainą, polinkis vertinti kitus 
išauga. Todėl svarbu, kad klaidų pasekmių niekas nea-
nuliuotų. Yra žmonių, linkusių įtarinėti visus pikta-
darystėmis, ypač tuos, kurių nemėgsta, su kuriais turi 
sąskaitų ar kuriuos mato kitokius. Kurie kitaip rengia-
si, kitaip kalba (dar blogiau, jei tyli), švenčia, kitu metu 
pareina ar išeina. Žmonės linkę prifantazuoti, blogai 
suprasti arba nesuprasti visai. 

Šiandien dalis Lietuvos gyventojų entuziastingai ati-
duoda į valstybės rankas daugybę savo asmeninių pa-
sirinkimų. Jie sako, kad už tai valstybei sumoka mo-
kesčius: kad ji tinkamai maitintų ir auklėtų jų vaikus, 
parinktų vienintelį teisingą gydymo metodą, numatytų 
studijų ar verslo kryptis, paguostų, perauklėtų. Tos pa-
sirinkimo laisvės, kurios taip troško ir dabar vertina kita 
dalis visuomenės, jiems nereikia. Bet rinktis jie nenori 
ne tiek dėl užimtumo, kuklumo ar tinginystės, kiek dėl 
tos sunkios naštos, kuri lieka širdyje, jei pats vienas as-
meniškai suklysti rinkdamasis. Jei praloši, tai esi netei-
sus ar net pakenki kitam žmogui. Labai jau norisi, kad 
tą naštą kas nors nuimtų. Tačiau žmogiškojoje būtyje to 
nebūna. Visada lieki atsakingas už savo poelgius, net jei 
sprendimo priėmėjams jautiesi susimokėjęs. 	
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Prieš kurį laiką socialiniuose tinkluose, o vėliau ir in-
terneto dienraščiuose buvo gana plačiai pasklidęs vaiz-
do reportažas, kuriame Rusijos laivyno viceadmirolas 
Igoris Muchamečinas rikiuotėje stovintiems kariams 
paniatkėmis aiškina, kodėl Karaliaučiaus oro uostas 
negali būti pavadintas filosofo Immanuelio Kanto var-
du. Lietuvoje buvo labai stebimasi tokiu Kanto niekini-
mu ir admirolo retorika. Tačiau ar mes patys išdrįstu-
me vieną savo oro uostų pavadinti Lietuvoje gyvenusio 
žymaus nelietuvio vardu? 

Viceadmirolas Kaliningrade argumentavo, kad Kan-
tas išdavęs savo tėvynę, žeminęsis, šliaužęs ant kelių, 
kad jam universitete duotų katedrą, rašęs kažkokias 
nesuprantamas knygas, kurių niekas iš dalyvaujančių 
jūreivių ir karininkų neskaitęs ir niekada neskaitysiąs. 
Karininkas ragino rikiuotėje stovinčius karius prisi-
minti, kieno nuopelnas, kad jie čia esą. Ragino visus 
balsuoti už SSRS maršalą Aleksandrą Vasilevskį: „Ne-
pritinka, žinote, srities ir miesto oro uostui, kur liejosi 
tarybinių kareivių ir karininkų kraujas, žinote, turėti 
svetimšalio vardą“. Neilgai trukus po to dažais buvo 
aplietas Kanto kapas, jo paminklas. 

Мaršalas Vasilevskis Sovietų Sąjungoje buvo labiausiai 
vertinamas „Didžiojo Tėvynės karo“ karininkas, ypač – 
ir už Karaliaučiaus paėmimą. Tačiau būtent jis yra at-
sakingas už sovietų karių nusikaltimus prieš civilius 
gyventojus Karaliaučiaus mieste ar net visame 
krašte. Tardamasis su vokiečių karininkais dėl 
Karaliaučiaus pasidavimo jis buvo suteikęs ga-
rantijas, kad vietos gyventojai bus saugūs, o į ne-
laisvę pasidavę vokiečių kariai po karo bus paleis-
ti. Į miestą įžengus sovietinei armijai, gyventojai 
buvo terorizuojami ir žudomi, o karo belaisviai il-
giems metams išsiųsti į koncentracijos stovyklas.

Generolo vardu pavadintas oro uostas daliai 
rusų neabejotinai skamba patraukliai. Rusijai 
minėtas karas dar nesibaigė. Į jį žiūrima vien 
kaip į šlovingą istoriją, neatskleidžiant jo antro-
sios pusės: nusikaltimų ir okupacijų. Maršalas 
Vasilevskis su priešu, net jei ir pasidavusiu, el-
gėsi tvirtai ir negailestingai. 

Pretendentų į oro uosto vardus sąraše yra ir impera-
torė Elzbieta, su kurios užkariavimais viceadmirolas 
veikiausiai ir siejo Kanto „išdavystę“. Septynerių metų 
karo metu Rusijos kariuomenė buvo užėmusi Kara-
liaučių. Pagal Prūsijos įstatymus formaliai profesorių 
skyrimą į jų vietas turėjo pasirašyti faktinis valstybės 
valdovas. Tuo metu tai buvo Elzbieta. 

Rusijos valdžia ėmėsi propagandinių ir kitų priemo-
nių, kad oro uostas nebūtų pavadintas Kanto vardu. 
Kaliningrade buvo dalijamos skrajutės, sakančios, kad 
nebus leidžiama Kanto vardu juodinti mūsų oro uosto, 
viešai buvo kalbama, kad Kantas buvęs rusofobas ir 
kad negalima leisti germanizuoti oro uosto. Tikėtina, 
kad oro uostas vis dėlto gaus ne maršalo Vasilevskio, 
o imperatorės Elzbietos vardą. Skirtumo tarp Elzbietos 
ir Vasilevskio esama: pirmosios kariuomenei užėmus 
Karaliaučių, Kantas galėjo dirbti profesoriumi universi-
tete. Jei Kantas būtų gyvenęs Vasilevskio kovų laikais, 
jis veikiausiai būtų buvęs nužudytas. Tačiau esama ir 
panašumo: abu simbolizuoja Rusijos galią ir jėgą plės-
tis, užimti ir įsitvirtinti naujose teritorijose.

Dabartinis rusiškasis nacionalizmas stebina agresy-
vumu ir su oficialia valstybės ideologija suaugusia at-
mintimi, kurią formuoja ne istorijos pažinimas, o vals-
tybės propagandinės reikmės. „Didysis Tėvynės karas“ 
dedamas į rusiškojo patriotizmo pagrindą. Karaliau-

čiaus virtimas Kaliningradu yra šio karo „gro-
bis“, jo pergalės ir vokiečių pažeminimo simbolis.

Lietuvoje istorinės atminties būklė yra žymiai 
geresnė nei Rusijoje. Jos yra netgi sunkiai paly-
ginamos. Jau kalbame ne vien apie kitų šalių ir 
okupacijų mums sukeltas traumines patirtis ir 
kančias. Kalbame ne vien apie savo pasiprieši-
nimą ir kitus dalykus, kuriais galime didžiuotis. 
Palengva, net jei išgyvendami tam tikrą bendruo-
menės įtampą, imame kalbėti apie kančias, ku-
rias esame sukėlę kitoms tautoms ar žmonėms, 
apie prisitaikymą ir kolaboravimą su svetimais 
režimais. Jau esame pamatę ne vien okupacijų 
istorijos painumą, bet ir galimybę vertinti joje 
veikusių žmonių pasirinkimus ir sprendimus.

ar Vilniuje turėsime Czesławo 
miłoszo oro uostą?

Tomas Daugirdas

KritiKa
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Johannas Abichtas Kanto filosofiją „atnešė“ į Vilnių, 
o paties universiteto filosofiją įtraukė į europinį kon-
tekstą. Šios asmenybės nėra tiesiogiai nusipelniusios 
lietuviškumui, tačiau daug prisidėjusios prie miesto ir 
valstybės civilizacinio lygio, prie Vilniaus europėjimo. 
Galiausiai – prie to, kas mes esame šiandien ir kuo no-
rime būti. Visi jie tiesė tiltus tarp Lietuvos ir Europos. 

Labiausiai Vilniaus oro uostui tiktų Czesławo Miłoszo 
vardas. Jis yra daug savesnis Vilniui ir artimesnis šian-
dienei Lietuvai nei Kantas – dabartiniams Kaliningra-
do gyventojams. Miłoszas daug artimesnis lietuviams 
nei lenkams ir yra neabejotinai žinomiausias pasaulyje 
XX a. vilnietis. Šiandien jis yra ir tarsi simbolinė figū-
ra to, ką apima keli šimtai metų Vilniaus, o ir nemažos 
dalies Lietuvos istorijos. Jo vardas nesukelia patriotinio 
jausminio šėlo, didžiavimosi pergalėmis ar techniniais 
pasiekimais, tačiau verčia mąstyti ir susivokti. Jis veda 
ne į džiugesį, bet į išmintį. Nesunku įsivaizduoti, kad į 
oro uosto vardo kandidatų sąrašą įtraukus Miłoszą, kil-
tų tam tikro lietuviško pasipiktinimo banga.

Miłoszo laiptai kol kas yra geriausia, kas yra nutikę 
Vilniuje. Kol kas lėtai, bet lyg ir sėkmingai tebevyksta 
mokymasis rašyti jo pavardę nesulietuvinant. Net jei 
sudėtinga tokius herojus kaip Miłoszas pripažinti savais 
Lietuvoje, galėtume juos pripažinti bent savais Vilniuje. 

Valstybės institucijai sudarant sąrašą žmonių, kurių 
vardais galėtų būti pavadintas oro uostas, Miłoszo var-
das veikiausiai net nebuvo atėjęs į galvą. Taip yra ne dėl 
priešiškumo, ne dėl aiškios ir griežtos perskyros tarp 
priešo ir draugo, būdingos rusiškajai diskusijai. Mūsų 
atminčiai būdinga tyli užmarštis, abejingumas, į kurį 
nustumiami nesavi, svetimi, nelietuviai. Patriotizmą 
vis dar siejame su pasididžiavimo emocijomis, o ne dory-
bėmis. Vilniaus oro uosto pavadinimas būtų geriausias 
žingsnis keičiant istorinę savivoką.

Siūlomų kandidatų į Vilniaus oro uosto vardą sąrašas 
akivaizdžiai sudarytas remiantis istorinės atminties 
inercija. Įtrauktos asmenybės, kurioms ir paminklų 
daug pristatyta, ir kurios tarsi negalėtų iššaukti nei-
giamos savitai patriotiškai nusiteikusios visuomenės 
reakcijos. Viskas aišku, paprasta, patriotiška ir daug 
kartų patikrinta. 

Apklausoje balsavo apie tris tūkstančius žmonių. Iš jų 
55% pasisakė, kad turėtų likti pavadinimas „Vilniaus 
oro uostas“ be jokios nuorodos į kurį nors herojų. Antro-
je vietoje su 15% atsidūrė siūlymas oro uostą pavadinti 
S. Dariaus ir S. Girėno vardu. Mažiausiai, keliolika bal-
sų ir nulį procentų, surinko siūlymas oro uostą pavadin-
ti A. Smetonos vardu. Net jei apklausa ir nėra reprezen-
tatyvi, ji veikiausiai rodo tam tikrą nuovargį nuo aplink 
esančios tikrovės lietuviškojo įsimbolinimo. Galbūt tai 
ženklas, kad po dešimtmečio ramiai svarstysime sąra-
šą, kuriame bus vietos ir Miłoszui ar Batorui. 	

Lietuvoje Kanto vardą gauti galėtų pretenduoti ne-
bent Palangos oro uostas. Ir tai nebūtų visai be pagrin-
do: netoliese kadaise gyveno Kanto prosenelis, kuris 
laikė smuklę ir kuriam vokiečių kalba nebuvo gimtoji. 
Kol kas tokios diskusijos nekyla. Tačiau kyla klausimas, 
ar mes galėtume pavadinti kurį nors Lietuvos oro uostą 
kitataučio vardu? 

Įdomios šiuo atžvilgiu buvo vasarą Susisiekimo minis-
terijos inicijuotos ir koordinuotos diskusijos dėl galimo 
Vilniaus oro uosto pavadinimo. Daugeliui atostogau-
jant, rugpjūtį pasirodė keletas žinučių apie ekspertais 
pavadintų žmonių pasvarstymus, kuris pavadinimas 
geriausiai tiktų. Pavyzdžiui, Andrius Tapinas buvo už 
tai, kad oro uostas būtų pavadintas Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio vardu. Kiti kalbėjo, kad vardas turė-
tų būti žmogaus, nusipelniusio aviacijai. Minimi Antano 
Gustaičio, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vardai. 

Po kelių dienų buvo paskelbta su ministerija tiesiogiai 
nesiejama apklausa, pasiūliusi aštuonių pavadinimų 
sąrašą. Publikos buvo klausiama: „Kokiu vardu turėtų 
būti pavadintas Vilniaus tarptautinis oro uostas?“ Siū-
lyta balsuoti už vieną iš šių variantų: „M. K. Čiurlionio 
oro uostas“, „A. Gustaičio oro uostas“, „S. Dariaus ir 
S. Girėno oro uostas“, „Vilniaus oro uostas“, „Karaliaus 
Mindaugo oro uostas“, „A. Ramanausko-Vanago oro uos-
tas“, „Kunigaikščio Gedimino oro uostas“, „A. Smetonos 
oro uostas“. Buvo galima pareikšti nuomonę, kad netin-
ka nė vienas šių variantų. Manytina, kad tai ir yra tas 
pats sąrašas, kuris buvo pateiktas vertinti ekspertams.

Sąrašas labai iškalbingas. Iš jo aišku, kad buvo atren-
kamos ne asmenybės, ką nors nuveikusios Vilniui ar 
net su juo susijusios. Didysis kunigaikštis Gediminas 
yra išimtis, tik patvirtinanti taisyklę. Atrinktos asme-
nybės, tam tikri lietuviškojo lietuviškumo simboliai, na-
cionaliniai lietuvių herojai. Iš sąrašo išbraukus Adolfą 
Ramanauską-Vanagą, nesunkiai galėtume įsivaizduoti, 
kad jis sudarytas ir pateiktas balsavimui 1938 m. Būtų 
tikę net ne Vilniaus, o Kauno ar kuriam kitam Lietuvos 
oro uostui pavadinti. Renkantis iš šių asmenybių vie-
ną, galiausiai būtų įvardyta, kas svarbiausias Lietuvos 
herojus. Tokį išrinkus, per oro uosto pavadinimą jį pa-
skelbtume ir viso pasaulio turistams, kurių akiratyje at-
sirastų Vilnius. Jei Kantas būtų profesoriavęs Vilniaus 
universitete, mes jo veikiausiai net nebūtume įtraukę į 
sąrašą. Ne todėl, kad laikytume priešu, bet todėl, kad 
nelaikytume jo reikšmingu lietuviškajam patriotizmui. 

Turime gausų sąrašą žymių asmenybių, daug nuvei-
kusių Vilniui ir Lietuvai. Tokių, kurių vardą pamačiu-
siems užsienio turistams nereikėtų ieškoti informacijos 
specializuotose enciklopedijose. Labai daug ką Vilniui 
nuveikęs yra karalius Steponas Batoras. Daug Vilnių 
garsinęs ir europinio rango poetas Motiejus Kazimieras 
Sarbievijus. Vilniaus universiteto filosofijos profesorius 

kritika
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per aliam viam reversi sunt in regionem suam
Mt 2, 12

„Į savo šalį grįžo jie kitu keliu“. Magai žvaigždikiai.
Nors padavimas juos ir pripažino buvusius karaliais
Visai kaip Erodas. Prabudęs jis pareikalavo vyno,
Skaudėjo gi po vakarykščio priėmimo galvą,
‘Na nemenkai tie tamsiaodžiai pakelia’, pasakė
Vergui ir liepė pernelyg neskiest – iš ryto
Norisi nedaug, bet kad stipresnio. ‘O kariai
Padarė kas jiems buvo liepta?’

„Į savo šalį grįžo“ – niekas nežinojo kur.
Jie patys irgi. Neturėjo net namų, ne tai, kad
Karalysčių. Juk buvo tik klajojantys spėjikai.
Jie už skatiką pasakydavo, kas laukia besilaukiančios:
Kad josios atžala gyvens ilgai, jeigu nežus
Kare ar nepasprings alyvos kauliuku. Kadaise
Taip esą nutikę Baalo ir Ištartės sūnui.
Tiesa, dievai jį atgaivinę, o iš atkosėto kauliuko

Radosi pasaulis ar bent sausuma, kurioj
Dabar gyvename. Bet va, šį kartą viskas vyko
Visai kitaip. Kodėl karalius pakvietė, jie nesuprato,
Bet dėjosi didžiais žvaigždžių žinovais, minėjo
Konjunkcijas ir zenitus (tada nebuvo tokio žodžio,
Bet pavadinti juk kažkaip reikėjo). Galiausiai
Juos paleido privaišinęs, sakė, kad Betliejus
Ta vieta. Paskui jie svarstė, dėl ko reikėjo ten keliauti.

Nebent, kad „grįžt į savo šalį“ galėtų jau „kitu
Keliu“. Palikę vaikui dovanas – ne ką turėjo, tai negaila.
Auksinį pinigėlį, duotą Erodo kaip atlygį
Už spėjimus, ir smilkalų bei miros – labai
Jau dvokė avys oloje. Gal permuš. Juk nakvoti
Teks ten. Žvaigždė nebešvietė ir niekas
Nežadėjo, kad juos „į savo šalį“ nors kas lydės.

‘Žinai, kiekvienas turi savo kelią’ – karalius atsirūgo.
‘Daugiau nepilk tu jam’, 
suriko vergui Erodo žmona.

KaraliŲ Kelionė

Jonas Naujokas

poezija

	

edikolos angelas. roma, 2010. Vytauto ališausko nuotrauka
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Bažnyčia turi nuolat reformuotis, reformuojantis jos na-
riams ir galvai. Tai skatino dar Augustinas, o prieš 500 
metų savo tezes paskelbė Martinas Lutheris. Mes taip 
pat norime pasiūlyti, kaip atnaujinti tikėjimą, kad krikš-
čioniška naujiena taptų artimesnė šių dienų žmogui.

tezė nr. 1: Bažnyčiai BŪtinas KalBos 
proVeržis tieK Į VidŲ, tieK Į iŠorĘ

 „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo 
pas Dievą.“ (Jn 1)

Dievas ir kalba yra tarpusavyje ypač susiję. Žodis ku-
ria tikrovę. Vis mažiau žmonių supranta Bažnyčios žo-
džius. Todėl vis mažiau Dievo yra pasaulyje. Ypač Baž-
nyčios atstovai turėtų išmokti kalbėti taip, kad jų žodžiai 
paliestų apsišvietusių žmonių gyvenimą. Juos suprasti 
turėtų kuo daugiau žmonių – ne tik Bažnyčios nariai, 
bet ir kiti. Bažnyčia turėtų tapti vertimo eksperte. Ji tu-
rėtų labai gerai suprasti savo tradiciją, kad ją sugebėtų 
perteikti ne tik neprarasdama tradicijos prasmės, bet ir 
suteikdama jos dar daugiau šiais laikais. Jei Bažnyčia 
nori, kad nebūtų abejojama jos nuoširdumu, ji turėtų at-
sisakyti pasenusių dalykų (nežinojimą slepiančio daug-
žodžiavimo, formuluočių, kurios dėl minčių, jautrumo 
kitam ir aistros stokos, beriamos lyg žirniai, ritualų kaip 
tuščių ir beprasmių bandymų nuraminti sąžinę).

Gamtos mokslų nuolatiniai ir kvapą gniaužiantys 
atradimai stipriai daro įtaką mūsų gyvenimui, mąsty-
mui ir jausmams. Didėjantis mokslo žinių kiekis keičia 
kalbą ir kalbėjimo būdą. Žmogus turi nuolat atnaujinti 
savo kalbą, taip pat ir religinę. Jis turi jausti, kad yra 
skirtingos kalbos erdvės ir lygiai, kad kalba yra gyva ir 
kad ją sudaro ne akmeniniai sakiniai, kad kalba dina-
miškai prisitaiko prie situacijos ir nėra statiška savo 
formuluotėmis. Kad kalba įgauna jėgos tik organiškai 
vystydamasi ir kad tik tokiu atveju ji tampa Dievo kvė-
pavimo išraiška. Pavyzdžiui, kalbėjimasis apie papras-

tus dalykus skiriasi nuo egzistencinio pokalbio, kuriuo 
metu keičiasi žmogaus savęs suvokimas. Bažnyčia tu-
rėtų mokyti žmones teologinius klausimus ir kalbėjimą 
atskirti nuo gamtos mokslų ir istorinių tekstų, kad jie 
vėl suprastų simbolių, paveikslų ir pasakojimų prasmę.

Teologijos mokslas turėtų tam rodyti kelią. Jo speci-
finiai klausimai turėtų rūpėti ne tik siauram ratui išsi-
lavinusių žmonių. Teologijos pagrindinis tikslas turėtų 
būti tikėjimą išreiškiančios ir įgalinančios kalbos sukū-
rimas: kokią prasmę turi kalba, kaip kalbėti apie tokias 
esmines tikėjimo sąvokas kaip prisikėlimas, asmuo, ti-
kėjimas, nuodėmė, atgaila, sakramentai, kad tai būtų 
gyvenimo ir mirties pagrindinis turtas, o ne tik įprasti 
žodžiai akademiniame pasaulyje?

Bet kokio bažnytinio veikimo centre turėtų būti die-
viškos žinios supratimas. Ji turi padėti žmonėms atsa-
kyti į jų egzistencinius klausimus ir sufleruoti atsaky-
mus, priklausomai nuo kiekvieno iš jų išsilavinimo lygio 
ir charakterio būdo. Taip pat ir tai, ko neįmanoma iš-
reikšti žodžiais, turėtų būti apmąstoma ir įvardijima. 

tezė nr. 2: Bažnyčia turėtŲ aiŠKiai 
pasaKyti, Kad ŠV. raŠte esantis dieVo 

žodis pasireiŠKia žmoGaus žodyje

„Tada Viešpats kreipėsi į Jobą iš audros tardamas: 
Kas temdo mano užmojį, kalbėdamas neapgalvotais 

žodžiais?“ (Job 38)

Visose Bažnyčios srityse: liturgijoje, katechezėje, sie-
lovadoje, oficialiuose ir privačiuose jos reikaluose svar-
biausia turėtų būti Šv. Rašto supratimas, kuriam įtaką 
darytų mokslo pasiekimai ir apsišvietusi pasaulėžiūra. 
Tai reiškia, kad reikia rimtai žiūrėti į istorinę-kritinę 
egzegezę ir aiškiai pasakyti, jog Šv. Rašte esantis Dievo 
žodis yra perteiktas žmogaus žodžiais. O tai reiškia, kad 
jis kvėpuoja Dievo dvasia, kad perduoda Jo meilės žmo-
nėms žinią. Vis dėlto Šv. Rašto autoriai buvo rašytojai, 
kurie komponavo ir taisė savo tekstus. Jie kalba apie 
Dievą, Kristų ir pasaulį savo laikmečio kalba. Mūsų 
pažinimo horizontai yra kitokie, įskaitant dabarties 
skepticizmą ir abejones. Bibliniai tekstai taptų labai 
įtikinami, jei juos skelbiant būtų aiškiai pasakyta, kad 
jų prieštaringumas ir skirtingos perspektyvos yra ne 
melas, o bandymai suteikti tiesai veidą.

Kaip atnaujinti KriKŠčioniŠKą 
tiKėjimą?

religija

Šis tekstas pirmą kartą pasirodė Vokietijos katalikiškame savait-
raštyje Christ in der Gegenwart (2017, nr. 44, www.christ-in-
der-gegenwart.de). tai redakcijos vardu išsakytas kvietimas 
diskutuoti apie tikėjimo ir Katalikų Bažnyčios atnaujinimą. jį iš 
vokiečių kalbos vertė Paulius Galubickas. 
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Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad daugelis Biblijos 
tekstų ir tikėjimo išpažinimas yra teologinių ginčų re-
zultatas, kurio turiniui įtaką darė politinės, ekonominės 
realijos ir kova dėl valdžios. Fundamentalistinis, pažodi-
nis Šv. Rašto supratimas būtų panašus į griežtą Korano 
aiškinimą, kur laikoma, kad kiekvienas teksto žodis yra 
Dievo tiesiogiai padiktuotas. Moderniame pasaulyje ti-
kėjimas gali išlikti tik tuo atveju, jei bus atsižvelgiama 
į pažinimo vaisius. Reikėtų atsisakyti magiško Biblijos 
supratimo, kad ji yra pažodinis Dievo žodžio atkartoji-
mas ar vizijose apreikštas tekstas. Kartu tikintieji tu-
rėtų būti pasirengę padirbėti su jos tekstu. Šv. Raštas 
yra daugiau nei jį sudarančios raidės, tačiau be jų taptų 
neįmanoma suprasti žodžių ir sakinių. Daugiau skaityti 
Šv. Rašto reiškia daugiau jį studijuoti. Jis turi ne gulėti 
lentynoje, bet būti ant stalo ir monitoriaus ekranuose.

tezė nr. 3: mums reiKia dauGiau  
dieVo ir mažiau Bažnyčios

„Aš esu, kuris esu.“ (Iš 3)

Moderniame ir postmoderniame pasaulyje žmonės te-
beieško atsakymų į klausimus, iš kur aš ateinu, kokia 
mano gyvenimo prasmė ir koks tikslas. Tai, ką religijos 
vadina Dievu, yra tokio ieškojimo atskaitos taškas, ne-
paisant to, kad kalba nepajėgi apibrėžti to, kas vadina-

ma Dievu. Todėl Dievo klausimas turi tapti centriniu. 
Kuo ir kas yra Dievas? Ką tokiu atveju reiškia asmuo? 
Kokią reikšmę turi racionalus mąstymas, siekiant pri-
artėti prie jo? 

Niekas nėra Dievo matęs, net ir patys pamaldžiausie-
ji. Tą mums primena Jono evangelija ir pirmasis Jono 
laiškas. Tačiau Bažnyčios gyvenime dažnai atrodo, kad 
pamokslininkai ir klausytojai žino, koks yra Dievas, ko 
Jis nori ir koks Jis bus. Anot Apaštalų darbų, Paulius 
tai žinojo geriau. Atėnuose Areopage jis rado altorių su 
užrašu „Nežinomam dievui“, kurį pamaldūs žmonės pa-
statė jiems nesuvokiamai paslapčiai. Paulius sako, kad 
žmonės turėtų ieškoti tokio Dievo ir tarytum apgraibo-
mis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš 
mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip 
yra pasakę kai kurie jūsų poetai: „Mes esame iš jo gimi-
nės“ (Apd 17, 27–28). Krikščionybėje būtina vėl atrasti 
nežinomo Dievo garbinimo prasmingumą. Vienintelis ir 
nežinomas Dievas yra tikras Dievas, o ne stabas. Kaip 
pagalba tikėjimo ieškantiems prieš akis stovi Kristus, 
kuris laiške kolosiečiams vadinamas neregimojo Dievo 
atvaizdu: mistika vietoje mito. 

Bažnyčios per daug susirūpinusios pačios savimi, ži-
niasklaida pirmiausia pranešinėja apie popiežių, vysku-
pus ar garsesnius pasauliečius. Kristus neįkūrė Bažny-
čios. Jis smalsuolius ir žmones, kurie buvo nepatenkinti 

Kaip atnaujinti KriKŠčioniŠKą tiKėjimą? 

popiežiaus pranciškaus vizito lietuvoje šv. mišių Kauno santakos parke akimirka. Kaunas, 2018-09-23. 
Klaudijaus driskiaus nuotrauka
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tezė nr. 5: BŪti KriKŠčioniu reiŠKia  
BŪti politiŠKu

„Štai aš visa darau nauja!“ (Apr 21)

Buvimas krikščioniu reiškia poziciją, kuri turi daryti 
įtaką asmeniniam gyvenimui. Tai reiškia būti vargšų 
pusėje, kalbėti už silpnuosius, kurių niekas kitaip ne-
išgirsta, ir kovoti už solidarumą visuomenėje. Buvimas 
krikščioniu nėra sveikatingumo renginys vien asmeninei 
laimei pasiekti. Jėzus ne dėl to leidosi būti nukryžiuotas. 
Jo karalystė nėra iš šio pasaulio, bet jam ne tas pats dėl 
kūrinijos kančių, žmonių ir žmonijos vargų. Aklieji regi, 
kurtieji girdi, raupsuotieji apvalomi. Pirmieji krikščionys 
garbino Jėzų kaip gerąjį ganytoją, besirūpinantį sergan-
čiomis ir silpnosiomis „avimis“. Jis buvo laikomas gydyto-
ju, kuris gydo. Šiandien vėl reikėtų atrasti tikėjimą gydy-
toju, gydančiu ne tik sielą, bet ir kūną. Tai apima vargą 
patiriantį kūną visų tautų, klasių ir visuomenių. 

Tai, kad tik krikščioniškose visuomenėse galėjo išsi-
vystyti demokratija, yra vilties ženklas. Pasaulyje, kur 
tiek daug vargo ir nepakeliamos prievartos, socialiniai 
klausimai lieka giliai religiniais klausimais. Jėzaus vei-
de atsispindi pasmerktųjų veidai. Būti pirmosiose eilėse 
už vargšus reiškia būti už Kristų. Ką žmonės, tikintys 
ar netikintys, padarė mažiausiesiems, tą padarė Kris-
tui. Religinis Kristus yra politinis Kristus.

Tam, kad krikščionis, būdamas laisvas, savimi pasiti-
kintis ir pilnas jėgų, galėtų padėti visuomenei, tas nuo-
vargis, kuris jaučiamas ištuštėjusiose bažnyčiose, apmi-
rusiame bendruomenės gyvenime ir teologinės prasmės 
praradime, turėtų būti analizuojamas ir nugalėtas, re-
miantis naujai atrastu krikščionišku turiniu. Kokiais 
būdais galima nugalėti nuobodulį? Tam Bažnyčia tu-
rėtų sukurti erdves, kuriose vyktų rūgimo procesas. 
Žmonės turi būti kūrybiški, kad galėtų krikščionišką 
naujieną sujungti su savo gyvenimu. Tam gali padėti 
atsitraukimas. Kas pasitraukia į tylą, tas gali atrasti 
kalbėjimo ir kūrybiškumo dovaną.

tezė nr. 6: Bažnyčiai BŪtina  
tapti demoKratiŠKa 

„Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, 
kalėjusius su manimi; jie didžiai gerbiami apaštalų 

draugėje ir pirmiau už mane prisidėjo prie Kristaus.“ 
(Rom 16)

Katalikų Bažnyčia, kaip ir ortodoksų, nebegali toliau 
neleisti moterims dalyvauti Bažnyčios valdyme. Lyčių 
lygybės principas, kaip viena iš pagrindinių žmogaus 
teisių, turėtų būti visiškai įgyvendintas Bažnyčioje. Jė-
zus turėjo mokines ir mokinius. Bažnyčia įkvėpimo sė-
mėsi iš jai vadovavusių apaštalių ir apaštalų. Tačiau 
bažnyčių vadovai toliau tebemano, kad svarbiuose val-

savo religiniais įpročiais, pakvietė draugauti su juo ir 
tokiu būdu atvedė juos prie Dievo. Būti krikščioniu tai 
nėra tas pats, kas įgyti nuosavybę, tai yra daug pastan-
gų reikalaujantis Dievo ieškojimas, einant Jėzaus Kris-
taus paliktais pėdsakais. Be Bažnyčios, kaip institucijos 
ir bendruomenės, be Bažnyčios Tėvų nebūtų krikščio-
niškos tradicijos perdavimo. Tačiau tikėjimas auga iš 
vidaus. Dievo gimimui žmoguje Bažnyčia gali padėti 
kaip pribuvėja. Bet pagimdyti kiekvienas turi pats. Gy-
venimo laimė yra Dievas, ne Bažnyčia. 

tezė nr. 4: liturGijai BŪtina suteiKti 
naują prasmĘ

„Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, 
o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo 

duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge 
vaišindavosi.“ (Apd 2)

Bendruomenės šventės, pamokslai, giesmės ir sak-
ramentų teikimas dažnai yra paviršutiniški ir formalūs. 
Jei liturgiją laikysime tikinčiųjų švente, tai parodo menką 
tikėjimą. Tikėjimo turinys turėtų būti naujai permąsty-
tas ir išgyventas. Tuomet daugiau vietos būtų suteikta 
tam, kuo tikime. Sekmadienio Eucharistija, šv. Mišios yra 
Jėzaus prisikėlimo sudabartinimas. Kiekvienas sekma-
dienis yra Velykos. Tai privalo atsispindėti liturginiame 
šventime. Taip pat būtina eksperimentuoti liturgijoje. 
Tam, kad padarytume liturgiją modernesne ir šiuolaikiš-
kesne, nepakanka mėgėjiškai pigiai vaikytis dabartinių 
madų – reikėtų iš naujo atrasti tradicijos esmę ir turinį.

Dauguma apeigų kenčia nuo rutinos. Nors tradicijų 
laikymasis padeda žmonėms, retai dalyvaujantiems 
liturgijoje, atgauti jėgas. Krikšto, pirmosios Komuni-
jos ar Sutvirtinimo suteikime jie atranda tai, kas daug 
metų yra pastovu ir nesikeičia. Tai tapo tartum folklo-
riniu priedu prie šeimos šventės. Toks tradicijų rituali-
zavimas žudo. Tikėjimas gyvas judesyje. Todėl liturgija 
turėtų būti nepatogi kaip žmogiška sumaištis, priekaiš-
taujanti kaip ilgesys, rami kaip laukimas, atkakli kaip 
Kristaus gyvenimas, kančia, mirtis ir prisikėlimas. Rei-
kia tokios liturgijos, kur žmonės mokytųsi budrumo, 
nuostabos, meldimosi, o visų svarbiausia, kad mirties 
akivaizdoje išmoktų švęsti prisikėlimą, amžiną gyveni-
mą, nemirtingumo atradimą mirtingume. Dievo „Taip“ 
gyvenimui liturgijoje ir sakramentuose turi atsispindė-
ti širdyje, prote ir sieloje, į pagalbą pasitelkiant meną, 
muziką, poeziją ir mokslinį dabarties pažinimą. 

Tikėjimo ieškantis žmogus ilgisi liturgijos, kuri jam 
neprimestų kolektyvinės ideologijos. Jis ieško liturgi-
jos, kur galėtų pabėgti, kur galėtų užsibūti, pasižval-
gyti, pasvajoti ir pabūti tylioje Dievo artumoje priešais 
amžinybės paslaptį. Liturgija įvairiomis savo formomis 
turėtų kažką suvirpinti žmogaus viduje, padėti jam pa-
justi Dievo buvimą. 

Kaip atnaujinti KriKŠčioniŠKą tiKėjimą?
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dymo postuose galima atsisakyti pusės žmonijos chariz-
mų. Argumentas, kad „Jėzus buvo vyras“, yra paviršuti-
niškas ir nepakankamas moterims diskriminuoti. Argi 
dėl to, kad Jėzus nenešiojo akinių, jų nešiotojai neturėtų 
užimti pareigų aukštuose Bažnyčios postuose? Nepa-
kanka moterų paguosti antraeilėmis pareigomis, kaip 
antai nauja Diakonių tarnyba. Reikia moterims suteikti 
teisę užimti vadovaujančius postus Bažnyčioje!

Nuo pat ankstyvosios krikščionių bendruomenės pra-
džios sudėtinę jos gyvenimo dalį sudarė skirtingų nuo-
monių konkurencija ir tikri rinkimai, pasibaigdavę vy-
resniojo rankų uždėjimu. Laikui bėgant tai dingo ir 
įsivyravo monarchinis valdymo supratimas. Vis dar su 
magija besiasocijuojantis kunigystės šventimų charak-
teris sukelia abejonių. Nebūtinai kunigas yra arčiau 
Dievo nei pasaulietis. Būtina stiprinti Bažnyčios sino-
diškumą. Centralizuotas valdymas negali reguliuoti 
visko iki pačių smulkmenų, reikia daugiau atsakomy-
bės delegavimo. Apačioms reikia daugiau teisių, kad 
galėtų pačios tvarkytis jas liečiančius reikalus. Tai ga-
lioja tiek vyskupų konferencijoms Romos atžvilgiu, tiek 
bendruomenėms jų vyskupo atžvilgiu. Būtų klaida ne-
panaudoti pasauliečių kompetencijos ir įgūdžių, juk net 
ir vadovai gali klysti. Panaudokime visos Dievo tautos 
tikėjimo supratimą, kad vadovaujantis senąja tradicija, 
kuri iki šiol išsaugota Rytų bažnyčiose, būtų galima pa-
skirti vedusiuosius bendruomenių kunigais. 

tezė nr. 7: eKumenizmas – 
KriKŠčionyBės ateitis, prieŠinGai  

ji jos neturės. eKumenizmui reiKia  
ne tiK žodžiŲ, Bet ir darBŲ

„Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo  
nariai.“ (1 Kor 12)

Pasauliui tampant vis labiau susijusiam įvairiais tar-
pusavio ryšiais, vis didėjant modernių žmonių minties 
platumui, krikščionybė privalo būti suprantama ir aiš-
kinama kaip esanti viena. Bendro tikėjimo Jėzumi Kris-
tumi turėtų visiškai pakakti tam, kad būtų panaikintos 
visos bažnyčias skiriančios kliūtys. Tas, kas nori to-
liau likti istoriškai susiformavusiuose apkasuose, tegu 
pats ten ir lieka, tačiau jis neturi teisės kitiems trukdy-
ti, praktikuojant tikėjimą kasdienybėje, įveikti bet ko-
kias bažnyčių skilimo pasekmes. Bažnyčios ir bendruo-
menės privalėtų būti atviros bet kuriam krikščioniui. 
Krikščionys negali niekur diskriminuoti vieni kitų. Jei 
krikščionys nelaikys savęs keliaujančia vieninga Dievo 
tauta, jie liks suakmenėję ir nelankstūs, tokie, kokiais 
šiandien dažnai atrodo esą. Bažnyčių babiloniška ne-
laisvė turi pasibaigti.

Ekumenizmo pionieriai savo teologiniuose darbuose 
jau seniai pakankamai aiškiai nurodė, kuriuos daly-
kus reikia tarpusavyje išsiaiškinti, o dėl kurių daly-

kų net nereikia bendro sutarimo. Tik gaila, kad daug 
kas buvo pamiršta. Dažnai pačių katalikų, evangelikų 
ar ortodoksų viduje dėl tikėjimo supratimo yra dides-
nių skirtumų, nei tarp skirtingų krikščionių konfesijų. 
Krikščionybė turi ateitį ten, kur krikščionys savo gy-
venimu autentiškai liudija Kristų. Dvasia duoda gy-
vybės. Krikščionybė yra laisvai pasirinktos dvasinės 
giminystės religija, o ne sociologiškai susiformavusi vi-
suomenės grupė, kurios nariu tampama atsitiktinai joje 
gimstant. Reikia atsisakyti siauro grupinio požiūrio ir 
savarankiškai žengti ekumenizmo keliu. Kas norės ras-
ti vienybę dvasinės giminystės įvairovėje, ją ras. Krikš-
čionys, būkite drąsūs savarankiškai mąstyti ekumeniz- 
mo dvasioje!

tezė nr. 8: KriKŠčionyBė Kartu su 
Kitomis reliGijomis turi sieKti, Kad 

BŪtŲ VadoVaujamasi sVeiKu protu, 
tarnaujančiu taiKai ir užKertančiam 

Kelią Fanatizmui

„Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite.“ (1 Tes 5)

Dievo universalumas reiškia, kad šventumas egzis-
tuoja ir už Bažnyčios ribų. Todėl krikščionybė, pasiti-
kėdama kitoms religijoms priklausančiais pamaldžiais 
ir teisybės siekiančiais žmonėmis, taip pat ateistais ir 
agnostikais, turėtų kartu siekti, kad pasaulyje nebūtų 
konfliktų tarp tikėjimo ir sveiko proto, bei viską daryti 
tam, kad fundamentalizmas ir religinis fanatizmas būtų 
nugalėti sveiko proto ir žmogiškumo pagalba. Kaip nie-
kad anksčiau religijų priedermė yra atrasti tarpusavio 
bendrumą, auksinę taisyklę, kuri egzistuoja daugumo-
je kultūrų. Bendras tikslas turėtų būti leisti žmonėms 
laisvai pasirinkti, religiškai kalbant, skirtingų tradicijų 
viduje vesti juos į išlaisvinantį tikėjimą Dievu. Reikia 
atsisakyti trivialaus konkurencinio mąstymo tarp re-
ligijų. Tai susilpnintų fundamentalistus ir padarytų 
patrauklesniais sveiko proto ir geros valios žmones. Ta-
čiau varžymasis argumentais ir idėjomis turėtų išlikti, 
nes tai abipusiškai praturtina ir išryškina klaidas.

Įtampos tarp religinio provincializmo („tik mes būsim 
išgelbėti“), religinio universalizmo („visi bus išgelbėti“) 
ir religinio abejingumo („visi keliai yra geri“) nepavyks 
išvengti. Tačiau reikia galvoti, kad Dievas tokio pa-
saulio norėjo ir kad Jam atrodo, jog tai, ką sukūrė, yra 
gera. Todėl pats Dievas norėjo religinės įvairovės. Kai 
krikščionys myli Kristų ir išpažįsta jį universaliu visa 
ko pagrindu, tai nereiškia kitų nuvertinimo. Modernioji 
krikščioniška mistika reiškia atpažinti Kristų visuose 
žmonėse, netgi išpažįstančiuose kitas religijas, nemen-
kinant savosios ir kitų. Ne viskas yra vienoda, ne viskas 
yra tikra, bet tai, kas tikra, pakelia visus skirtumus ir 
myli ypatumus. Kristus mus išlaisvino, kad būtume 

Kaip atnaujinti KriKŠčioniŠKą tiKėjimą? 
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susitikimo su popiežiumi pranciškumi Vilniaus Katedros aikštėje akimirka. 2018-09-22. Klaudijaus driskiaus nuotrauka

laisvi ir turėtume platų akiratį. Iš to seka, kad misijos 
turi vykti tik įtikinėjimo pagalba, gerbiant kito laisvę 
ir orumą. Išmintis byloja, kad, kur beatvyktume, ten 
Dievas jau būna pirmiau mūsų atvykęs. 

tezė nr. 9: atėjo laiKas naujam 
tiKėjimo susirinKimui

„Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo 
apsvarstyti“ (Apd 15)

Dramatišką tikėjimo krizę krikščionybės viduje visa-
me pasaulyje ir visose konfesijose iš esmės lėmė tai, kad 
Dievo tauta „apačioje“ ir bažnyčių vadovybė per ilgai 
delsė dvasiškai, racionaliai ir emociškai rasti religinį 
ryšį su moderniu pasaulio pažinimu. Šių dienų moks-
lo atradimai kartu su pagreitėjusia senų pasakojimų 
demitologizacija lėmė abejones ankstesnėmis tikėjimo 
tiesomis. Tikėjimas visad reikalavo supratimo, bet ne-
pakankamai ir ne iš esmės.

Gyvenimas keičiasi labai greitai, todėl nebeužtenka 
Bažnyčios susirinkimus ir didžiuosius sinodus šaukti 
kas šimtą ar du šimtus metų. Prieš pusę amžiaus vy-
kusio Vatikano II Susirinkimo dalyviai neturėjo jokio 
supratimo apie šių laikų sensacingus atradimus žmo-

gaus ir gamtos mokslų srityse. Nuo to laiko visuomenės, 
kultūros ir privatūs gyvenimai radikaliai pasikeitė, visų 
pirma tai susiję su moterų emancipacija, naujomis part-
nerystės formomis, seksualumu, mitologinės-magiškos 
pasaulėžiūros griūtimi. Tai giliai palietė pasaulio, Die-
vo, tikėjimo ir sakramentų supratimą. Krikščionybei 
vėl reikia didžiojo susirinkimo, kuris iš tiesų turėtų būti 
ekumeninis, ir tokio, kokiais buvo pirmojo tūkstant-
mečio svarbiausi susirinkimai, sprendę Dievo ir Kris-
taus supratimo klausimus. Tokiame susirinkime turėtų 
bend rai darbuotis susirinkimo tėvai ir motinos iš įvairių 
gyvenimo sričių, visų pirma skirtingų ir inovatyviausių 
specialybių atstovai, skirtingų sričių mokslininkai ir 
žymiausi menininkai. Jie neturėtų būti tik patarėjai, 
kurių truputį pasiklausoma. Jie turi turėti balsavimo 
teisę dėl susirinkimo sprendimų. 

Vien susirinkimai neišspręs visų problemų. Tačiau 
tikėjimo krizės metu jie gali padėti rasti kompromisą 
ir panaikinti visa ką blokuojantį susipriešinimą. Tai 
nereiškia prisitaikymo bet kokia kaina prie laiko dva-
sios, tačiau omenyje turimas tobulėjimas ir religinės 
laiko dvasios plėtimas. Svarbiausia yra aiškinti Dievo 
ir Kristaus apsireiškimo prasmę besivystančio pasaulio 
istorijoje ir būti atviriems modernių žmonių egzistenci-
niams ieškojimams. 	

Kaip atnaujinti KriKŠčioniŠKą tiKėjimą? 
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Tai būtų paprastos elgesio taisyklės: nebėgti ir nepulti. 
Nebėgti nuo sunkumų, o susiremti su jais,  

nebėgti iš Lietuvos, ir nepulti patiems savęs.
Vytautas Landsbergis1 

 
32. Žmogus atsako už savo laisvę. 

38. Žmogus turi teisę nebijoti. 
39. Nenugalėk. 

40. Nepasiduok.
Užupio Konstitucija

Rusija Lietuvai yra per daug arti ir juo labiau per di-
delė, kad būtų galima ją ignoruoti. O surasti tinkamą 
kaimynystės formulę su ne visuomet suprantama, bet 
visada sudėtinga kaimyne nėra paprasta2. 

Nepaisant akademinių svarstymų, daugelio akyse 
santykiai su Rusija matomi tik per dviejų galimų sce-
narijų prizmę. Arba Rusija pasikeis, arba bus karas ir 
eventuali Lietuvos okupacija. Tokioje šviesoje Rusija 
neišvengiamai tampa svarbiausiu ir egzistenciniu Lie-
tuvos išlikimo klausimu. Tad, net praėjus daugiau nei 
dvidešimt metų, Raimundo Lopatos pastebėjimas, kad 
„lietuvių tautinio politinio identiteto dalis tebėra Rusi-
jos veiksnys“3, išlieka aktualus. Tiesa, dar tarpukariu 
būta mąstytojų, kaip Kazys Pakštas, bandžiusių išeiti 
iš šios dvinarės dilemos ir svarsčiusių kitokius Lietuvos 
išgyvenimo variantus, pavyzdžiui, perkelti Lietuvą į 
kitą kontinentą. Bet nepaisant šios kartais šypseną ke-
liančios išimties, Lietuvos užsienio politikos formuotojai 
daugiausia gyvena nuolatiniame minėtų dviejų alterna-
tyvų įtampos lauke. 

(ne)Įmanomas poKytis

Pakeisti Rusiją atrodo milžiniškas, beveik neįmano-
mas dalykas tiek kaimyninėms valstybėms, tiek Lie-
tuvai. Vis dėlto, kad Rusija gali pasikeisti, rodo prieš 
daugiau nei šimtmetį, 1917 m., įvykusi revoliucija. Ji 
pakeitė ne tik Rusiją, ne tik visą regioną, bet ir – ne per 
drąsu būtų taip teigti – visą pasaulio istoriją. Šis pokytis 
nebuvo ir nėra vienos dienos įvykis. Tai nebuvo vienos 
jėgos, organizacijos ar grupuotės pasiekimas. Revoliuci-
ja, tikėtina, turėjo ir šiek tiek kitokią viziją bei ambicijas 
nei tie tragiški pastarojo šimtmečio padariniai.

Šis pokytis yra priminimas, o kartu ir tam tikras nuo-
latinis baimės šešėlis, kurio neįtikėtinai gąsdinasi bet 
kuri Kremliaus valdžia. Nenuostabu, kad amerikiečių 
kino satyrai Stalino mirtis šiandieninėje Rusijoje vietos 
nėra. Su pačia pokyčio galimybe Kremliui sunku susi-
taikyti, nes tai reikštų atsigręžimą į save ir pripažinimą 
sau, ant kokių pamatų ir aukų aukuro stovi dabarti-
nis Kremlius. Kaip teigia Arkady Ostrovsky, sovietinė 
sistema rėmėsi smurtu ir ideologija4. Deja, prieiti prie 
tokios išvados desovietizacijos nepraėjusiai dabartinei 
Kremliaus valdžiai yra praktiškai neįmanoma.

Šis uždaras ratas iš dalies paaiškina ir kartais pa-
ranojišką ar net schizofrenišką Kremliaus pareigūnų 
ir politikų elgesį. Efektyviausias būdas neigti pokyčio 
galimybę yra kurti sąmokslo teorijas apie išorės prie-
šus ir tariamas užsienio jėgas, kurios kėsinasi pakeisti 
valdžią (pamirštant Josifo Džiugašvilio įvykdytą Tbili-
sio banko apiplėšimą ar bolševikų lyderių slapstymąsi 
Šveicarijoje ir kitose Europos valstybėse). 

rusija Kaip lietuVos respuBliKos 
užsienio politiKos užupis

Vytis Jurkonis

politiKa

1 Vytautas landsbergis, Kovo vienuoliktoji: prieš dvidešimt ir šian-
dien, Vilnius: Baltijos kopija, 2010, p. 127.

2 Bandymų analizuoti rusijos ir lietuvos kaimynystę akademinė-
je bendruomenėje būta gana nemažai. reikia paminėti ir Vu tspmi 
mokslininkų bendruomenės pagrindu susiformavusią vadinamąją kali-
ningradistikos mokyklą (raimundas lopata, Vladas sirutavičius, inga 
stanytė-toločkienė, živilė Šatūnienė ir kiti). prieš dešimtmetį išskirtinė 
buvo dovilės jakniūnaitės disertacijos pagrindu parašyta monografija; 
žr. dovilė jakniūnaitė, Kur prasideda ir baigiasi Rusija: Kaimynystė tarp-
tautinėje politikoje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. nau-

jausias bandymas apžvelgti su rusija susijusius veiksnius ir scenarijus: 
Vilius ivanauskas et al., Rusijos raidos scenarijai: Implikacijos Lietuvos 
ir regiono saugumui, Vilnius: aukso žuvys, 2016.

3 raimundas lopata, „lietuvos geopolitinis kodas ii“, jurbarkas, 
1997; cit. iš: raimundas lopata, Lopatologija: Apie politinį popsą, Vil-
nius: eugrimas, 2005, p. 129.

4 arkady ostrovsky, The Invention of Russia: The Journey From 
Gorbachev‘s Freedom to Putin‘s War, london: atlantic Books, 2015, 
p. 14.
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Pokytis įmanomas ir neišvengiamas. Suprantama, 
daugelis jau pavargo klausytis pranašų ir prognozių, 
neva Kremlių jau tuoj ištiks finansinis krachas, kad jau 
tuoj tuoj nusisuks tie keli paskutiniai draugai ar sąjun-
gininkai. Peteris Pomerantsevas knygoje Niekas nėra 
tiesa ir viskas yra įmanoma: Nuotykiai naujojoje Rusi-
joje primena, kad Rusijoje pokyčių būta ir net ne vienas, 
tiesiog jie pralėkė kosminiu greičiu. Pasak jo, Rusija 
matė tiek daug ir tokių staigių pokyčių – nuo komuniz-
mo iki perestrojkos, nuo šoko terapijos iki skurdo, vėliau 
oligarchų, o po to mafijos ir pagaliau mega-turtingųjų 
pasaulio, – kad visa tai atrodė tarsi žaižaruojantis mas-
karadas, kuriame kiekvienas vaidmuo ar kiekvienas 
įsitikinimas gali mutuoti5.

Represijų ir baimės sistema kurta daugiau nei šimt-
metį, žmonių susvetimėjimas ir apatija, totalus valdžios 
atskaitomybės nebuvimas paliko gilius randus rusų 
sąmoningumo pelenuose. Bet sakyti, kad juose visiškai 
nebeliko ugnies, nepastebėti rusenančių ir kartas nuo 
karto įsiplieskiančių žarijų, reiškia visiškai nesidomėti 
didžiausia savo kaimyne ir valstybe, kuri nori nenori 
daro milžinišką įtaką visam regionui. 

Pokytis bus ir jis neišvengiamas. Tik naivu manyti, 
kad Lietuva ar net Europa gali kažkaip reikšmingai šį 
procesą veikti, o juo labiau – kontroliuoti. Tai nereiškia, 
kad reikia pamiršti Rusiją, jos žmogaus teisių gynėjus, 
intelektualus, nepriklausomus žurnalistus, pilietinės 
visuomenės atstovus ir kitus Rusijos sąmoningumo li-
kučius. Jie yra mūsų mąstymo paradigmos vienintelė 
viltis, kad įmanoma ir kitokia Rusija. Bet Rusiją keis 
Rusijos žmonės, ne mes. 

Žiūrint į šimtmečio ar net pastarojo dvidešimtme-
čio perspektyvą, erdvės optimizmui nėra daug. Rusijai 
buvo stengiamasi padėti atkurti valdžios institucijas, 
įkvėpti daugiau deguonies ir energijos pilietinei visuo-
menei ir žiniasklaidai, o taip pat privačiam verslui. Bet 
nepastebėta (ar sąmoningai pražiūrėta), kad daugumą 
valdžios institucijų ir valstybėje vykstančių procesų 
užvaldė saugumo struktūrų atstovai ir kriminalinio 
pasaulio metodus išpažįstantys veikėjai. Kurį laiką jie 
dar bandė simuliuoti veiklą, paremtą tarptautinėmis 
taisyklėmis ir normomis, bet ilgainiui atvirai ir ciniškai 
pastatė Rusiją aukščiau visų tarptautinių susitarimų ir 
tarptautinės teisės6.

Tenka pripažinti, kad Rusija daugeliui buvo ir tebėra 
susijusi su milžiniškais lūkesčiais ir galimybėmis. Ir tai 
pasakytina ne tik apie verslą ar pavienius politikus, bet 
ir žmones, kurie tiesiogiai dirbo demokratijos plėtros 
ar rinkos ekonomikos srityse. Bėda ta, kad daugelis šių 
projektų neįveikdavo formalių reikalavimų, „loginių 
matricų“ ar „išmatuojamų demokratijos rodiklių“ rėmų 
ir visi turėti lūkesčiai dėl Rusijos transformacijos buvo 
redukuoti į keletą punktų – rinkimai, žodžio laisvė ir 
privati nuosavybė7. Politinės valios stoka, formalus po-
žiūris ir išskaičiavimas buvo ir išlieka bet kokios refor-
mos ar pokyčių galimybės pažeidžiamiausios vietos ne 
tik Rusijoje, bet ir kitose Rytų kaimynystės valstybėse. 
Kremlius netruko tą užčiuopti ir pasinaudoti akcentuo-
damas Vakarų veidmainystę, neva dvigubus standar-
tus, taip kurdamas paralelią realybę, kur pagrindinės 
vertybės yra karjera, pinigai ir jėga. 

Kaip rašo Lilia Shevtsova, „Rusija niekada neturėjo, 
Ralfo Dahrendorfo žodžiais tariant, „teisininko valan-
dos“. Net rusų liberalai vadovavosi labiau politiniu iš-
skaičiavimu negu taisyklėmis, pasitikėdami lyderiais, 
o ne principais“8. Tad nieko nuostabaus, kad dėl visko 
buvo galima susitarti, kiekvienas vaidmuo, pozicija ga-
lėjo būti keičiami išlaikant tam tikrą teisės įspūdį ar 
ritualą9. Kitaip tariant, Rusijos pareigūnai užsiėmė imi-
tacija, o dalis vakariečių buvo patenkinti, bendromis pa-
stangomis įsisavindami įvairių projektų pinigus. Tokiu 
būdu pokyčių horizontai taip ir liko kažkur toli, o sėk-
mingos transformacijos idėja visuomenės akyse buvo 
diskredituota. Dešimtmečio senumo Pew Research tyri-
mo duomenys rodo, kad visoje posovietinėje erdvėje pri-
tarimo demokratijai ir kapitalizmui lygis nuo 1991 m. 
krito dramatiškai (Lietuvoje – net ketvirtadaliu)10. Ru-
sijoje, lyginant su Lietuva ar Ukraina, entuziazmo šiais 
klausimais dar 1991 m. buvo mažiausiai, bet ir jis ilgai-
niui silpnėjo.

Visuomenės paklausa permainoms Rusijoje labiau 
tikėtina ar bus stipresnė tik tuomet, jei kaimyninėse 
valstybėse bus matomi bent keli sėkmingos transfor-
macijos pavyzdžiai. Būtent dėl šios priežasties, o ne dėl 
neoimperinių ar teritorinių ambicijų11, Kremlius yra la-
bai susirūpinęs Ukrainos ateitimi ir Baltijos valstybių 
sėkmės istorijų diskreditacija. 

Pokytis bus ir jis jau vyksta. Dėl Kremliaus agresijos 
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5 peter pomerantsev, Nothing is True and Everything is Possible: 
The Surreal Heart of the New Russia, london: Faber & Faber limited, 
2015, p. 4.

6 alexandra sims, „Vladimir putin signs law allowing russia to ignore 
international human rights rulings“, 2015-12-15, in: independent.co.uk, 
in: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-
signs-law-allowing-russian-court-to-overthrow-international-human-
rights-rulings-a6773581.html.

7 peter pomerantsev, op. cit., p. 43.
8 lilia shevtsova, „what’s the matter with russia?“, in: Journal of 

Democracy, 2010, t. 21, nr. 1; cit. iš: lilia shevtsova, david j. Kramer, 
Crisis: Russia and the West in the Time of Troubles, moscow: Carnegie 
moscow Center, 2013, p. 96.

9 peter pomerantsev, op. cit., p. 53.
10 „Confidence in democracy and Capitalism wanes in Former so-

viet union“, washington: pew research Center, 2011, in: http://www.
pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/2/2011/12/pew-Global-at-
titudes-Former-soviet-union-report-Final-december-5-2011.pdf. 

11 agnia Grigas, Beyond Crimea: The New Russian Empire, new Ha-
ven and london: yale university press, 2016.
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Ukrainoje daugelio dėmesį sukaustė Rusijos tarptau-
tinės teisės ir daugiašalių susitarimų laužymas, o ne 
intensyvėjančios represijos šios šalies viduje (Bolotnaja 
byla prieš aktyvistus ir protestų dalyvius, pilietinės vi-
suomenės veiklą ribojantys vadinamieji užsienio agen-
tų ir nepageidaujamų organizacijų įstatymai, repre-
sijos prieš rusų demokratus ir net opozicijos atstovų 
žudymas (Borisas Nemcovas) ar nuodijimas (Vladimi-
ras Kara Murza). Kad ir ką rodytų prieštaringi sociolo-
giniai duomenys, Rusijos visuomenės nepasitenkinimo 
apraiškas ir protesto nuotaikas buvo galima matyti jau 
2011 m. gruodį. Nepaisant augančios represijų bangos, 
protestų mastas ir ypač geografija taip pat išsiplėtė 
2017 m. Reikia pažymėti, kad Kremliaus režimą ypač 
išgąsdino santykinai didelis jaunimo ir net paauglių 
įsitraukimas į juos. Būtent tai gali paaiškinti pastaruo-
ju metu saugumo struktūrų konstruojamas bylas įvai-
rioms jaunimo grupėms visame politiniame spektre – 
nuo dešinės (Art Podgotovka (rus. Артподготовка)) iki 
kairės (Penzos arba Tinklo (rus. Пензенское дело / дело 
Сети) ir Naujosios didybės (rus. Новое величие) bylos). 
Tokio pobūdžio represijos, kai įkalinami paaugliai, o da-
lis jų parodymų išgaunami kankinimais, tikėtina, tik 
dar labiau didins visuomenės nepasitenkinimą. Kada 
Archangelske, pastate, kur įsikūrusi FSB būstinė, su-
sisprogdino septyniolikmetis, „jaunimo radikalizacija“ 
viešai susirūpino ir Rusijos Federacijos saugumo struk-
tūrų vadovas Aleksandras Bortnikovas12.

Žmogaus teisės Rusijoje šiandien, deja, daugelio užsie-
nio politikos formuotojų akimis, yra tam tikra praban-
ga, nors turėtų būti pirmas punktas kalbantis su Ru-
sijos pareigūnais ir politikais. Nobelio taikos premijos 
laureatas ir turbūt žymiausias visų laikų Rusijos žmo-
gaus teisių gynėjas Andrejus Sacharovas yra taikliai 
pasakęs, kad „valstybė, kuri pažeidžia žmogaus tei-
ses namuose, kelia grėsmę tarptautiniam saugumui“13.

Permainos Rusijoje neįvyks per vieną dieną. Jos bus 
skausmingos su daug tarpinių stotelių. Tai nėra sprinto 
distancija. Tai kur kas labiau verta matyti kaip ilgą ir 
alinantį maratoną.

Karas (ne)Įmanomas, Bet žmoGus  
turi teisĘ (ne)Bijoti

Ruoštis blogiausiam scenarijui būtina, bet kai įvai-
riose Lietuvos ir užsienio valstybių ataskaitose viešai 

pradėtas valandomis vertinti Baltijos šalių pajėgumas 
atsilaikyti prieš galimą Rusijos agresiją, o 2017 m. va-
sarą žinios apie Lietuvos kaimynystėje artėjančias ka-
rines pratybas Zapad tapo kasdienybe, eilinis pilietis 
norom nenorom galėjo pradėti jausti baimę.

Tiesa, Kremliaus agresija Ukrainoje mobilizavo dalį 
Lietuvos visuomenės – pagaliau atsirado taip ilgai dels-
tas politinis sutarimas dėl 2 proc. biudžeto gynybai, 
nuspręsta atnaujinti šauktinių tarnybą, kurią gausiai 
užpildė savanoriai, o taip pat išaugo pilietinė parama 
Lietuvos šaulių sąjungai ir t. t. Rimčiau grėsmes pra-
dėjo vertinti ir tarptautiniai partneriai, ką simbolizavo 
NATO sąjungininkų sprendimas dislokuoti rotuojamus 
tarptautinius batalionus Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Vis 
dėlto, jei vieniems NATO naikintuvai Lietuvos padan-
gėje ir augantis sąjungininkų karinių pratybų skaičius 
teikė pasitikėjimą, kitiems tai kėlė nerimą, kad karas 
ne tik įmanomas, bet jis jau čia pat.

Tokiomis aplinkybėmis bet kokia abejonė ar kritika 
tampa piliečio lojalumo išbandymu. Bet žmogus turi 
teisę (ne)bijoti. Šis pastebėjimas nėra skirtas sumen-
kinti pastangas tų, kurie nuolat ir dažniausiai pagrįstai 
atkreipia dėmesį į Kremliaus keliamas ar potencialiai 
įmanomas grėsmes. Jis taip pat nėra skirtas pašiepti 
tuos, kurie dėl baimės ar įsitikinimų nenori labai su-
reikšminti saugumo savo gyvenime. Tai raginimas ne-
brėžti skiriamosios linijos tarp šių dviejų grupių ir ne-
įkliūti į galimus visuomenės su(si)priešinimo spąstus. 
Nepulti patiems savęs.

Visa Antrojo pasaulinio karo ir pokario istorija – nuo 
pirmųjų masinių trėmimų ir sovietų teroro iki Adolfo 
Ramanausko-Vanago – rodo, kad jei kas ir gali mus 
išvaryti iš Lietuvos, tai tik mes patys. Nebėgti nuo 
sunkumų ir atsakyti už savo laisvę. Būtų pražūtinga 
į Kremliaus provokacijas reaguoti veidrodžio principu. 
Pagunda duoti atkirtį čia ir dabar, ypač tuomet, kai iš-
gyvename tam tikrą aukso valandą, kai Lietuvos balso 
klausomasi, yra didelė, bet rizika turbūt dar didesnė. 

Lietuvos diplomatija dar 2003 m. išgirdo Prancūzijos 
prezidento pastabą apie „praleistą progą patylėti“, o jau 
2007 m. Lietuva buvo įvardijama viena iš nedaugelio 
užsilikusių Šaltojo karo karių14, kuri vienintelė blokavo 
būsimą ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimą15. Tačiau per pastaruosius dešimt metų16 
tapome patikimu ir vertinamu tarptautiniu partneriu, 
o iššvaistyti šį pasitikėjimą, deja, daug paprasčiau nei jį 

Vytis jurKonis

12 „Бортников призвал «что-то делать» с радикализацией мо-
лодежи“, 2018-11-08, in: www.rbc.ru, in: https://www.rbc.ru/rbcfreen
ews/5be427599a794764eafbe945.

13 arkady ostrovsky, op. cit., p. 2.
14 mark leonard, nicu popescu, „a ‘power audit’ of eu 27–russia 

relations“, 2007-11-07, in: www.ecfr.eu, in: https://www.ecfr.eu/article/
commentary_pr_russia_power_audit.

15 andrew Gardner, „lithuania lifts veto on eu-russia deal“, 2008-

12-05, in: www.politico.eu, in: https://www.politico.eu/article/lithu-
ania-lifts-veto-on-eu-russia-deal.

16 pirmininkavimas Baltijos šalių tarybai 2009–2010 m., demokrati-
jų bendrijoms 2009–2011 m., europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijai 2011 m., Baltijos ministrų tarybai 2012 m., taip pat Šiau-
rės–Baltijos nB8 formato koordinavimas, pagaliau pirmininkavimas eu-
ropos sąjungai 2013 m. ir jungtinių tautų saugumo tarybai 2014 m.
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įgyti. Tam tikrų požymių, kaip to galėtų būti siekiama, 
galime pamatyti ir vertindami dvišalius Lietuvos ir Bal-
tarusijos santykius, kai juos bandoma redukuoti į vieną 
vienintelį Astravo atominės elektrinės klausimą.

Didžiausiu iššūkiu buvo ir išlieka santykių su sąjun-
gininkais euroatlantinėje bendruomenėje stiprinimas, 
o neišnaudotų resursų yra gana nemažai, visų pirma – 
kaimyninėse valstybėse. Vilniaus dešimtuko inicia-
tyva17, siekiant narytės NATO, buvo bene geriausias 
sėkmingos regioninės Lietuvos lyderystės pavyzdys. 
Partnerystė su kitomis Baltijos valstybėmis ir Lenkija 
buvo, yra ir išliks ypač svarbi. 

Kitas iššūkis yra nugalėti baimę – nebijoti rusakalbių 
piliečių ir gerinti savo įvaizdį rusakalbių bendruome-
nėse. Jeigu Lietuvos griežta pozicija Krymo aneksijos 
ir karo Ukrainoje klausimu užsitarnavo ukrainiečių 
paramą, tai darbo bandant pasiekti rusakalbius Lietu-
voje, Latvijoje, Estijoje ir netgi Baltarusijoje išlieka ne-
įtikėtinai daug. Tai, kad užsienio politikos formuotojai 
pradėjo skirti Kremlių, Putiną ir oficialiąją Maskvą nuo 
rusų18, yra teigiamas, bet ne pakankamas žingsnis. Lie-
tuvos, kaip pavyzdžio, įvaizdis galėtų būti milžiniškas, 
jei pavyktų sumažinti Kremliaus primetamą „rusofobų“ 
naratyvą. Tai juo labiau pasakytina apie kaimynines 
Baltijos valstybes, kurioms reikia padėti (tikriausiai 
bendraujant su tarptautinėmis organizacijomis, kaip 
Europos Taryba bei Europos saugumo ir bendradarbia-
vimo organizacija) rasti sprendimus, kaip labiau inte-
gruoti dalį rusakalbių bendruomenių.

Susirūpinimas karu, nors ir suprantamas, neturėtų 
apakinti kitų pažeidžiamų Lietuvos ir Europos vietų. 
Nepaisant išpopuliarėjusio hibridinių grėsmių termino, 
daugiausia stiprinama būtent karinė galia ir iš dalies 
atsparumas informacinėms bei kibernetinėms atakoms. 
Tačiau Baltijos šalys taip pat yra patyrusios ekonomi-
nes sankcijas, energetinį šantažą, bankų griūtis, kiši-
mąsi į rinkimų procesą, politikų papirkinėjimus, pinigų 
plovimo skandalus bei kitas poveikio priemones, ir dalis 
jų lieka paraštėse, nes kontroliuoti viską demokrati-
jos sąlygomis neužtektų išteklių, o kartu keltų pavojų 
visai stabdžių ir atsvarų sistemai. Bet būtent mažiau 
konvencinės sritys yra tai, kur pastaruoju metu taikosi 
Kremliaus atstovai, vykdydami pleišto politiką, bandy-
dami pakirsti Europos vienybę, tarpusavio pasitikėjimą 
ir bendradarbiavimą. Statydamas Vakarus į dilemiškas 
situacijas, rasdamas europiečiams jautrių ir visuome-
nes skaldančių temų, Kremlius bando skleisti abejo-
nę Europos principingumu ir standartais bei pakirsti 

pasitikėjimą ES ir valstybių narių institucijomis. Kaip 
teigia Ivanas Krastevas, šiandien europiečiai gyvena 
tokiomis paralyžiuojančio netikrumo sąlygomis, kad 
net ir ES subyrėjimo klausimas atrodo neišvengiamas19, 
o tokiame kontekste manipuliuoti žmonių (ir politikų) 
nuotaikomis nėra itin sudėtinga.

Galima sėdėti apkasuose, įsigyti moderniausių tankų 
ir lėktuvų, bet, Samuelio Becketto žodžiais tariant, be-
laukiant Godo pražiopsoti faktą, kad dalis Kremliaus 
žmonių, turto ir įvairiausių veikimo priemonių Europoje 
ir JAV apstu jau daugiau nei dešimtmetį. Vienose vals-
tybėse su Kremliumi labiau susisaistęs verslas, kitose – 
politinės partijos ar pavieniai politikai, dar kitose – net 
ekspertų ir akademinės bendruomenės nariai. Poveikis 
ne toks staigus ir pastebimas, bet, kaip teigia Shevtso-
va, „Rusijos politinis elitas asmeniškai jau integravosi į 
Vakarus, nors ir žiūri į Vakarus kaip į priešą“20. Tokio 
nenuoseklumo, inertiškumo ar net abejingumo pavyz-
dį buvo galima stebėti, kai vyko sujudimas dėl Rusijos 
kandidato į Interpolo prezidento postą, nors didžioji da-
lis Europos tą patį pareigūną dar 2016 m. beveik vien-
balsiai paskyrė Interpolo viceprezidentu.

Tai nėra bandymas supriešinti ar sumenkinti indėlį 
žmonių, dirbančių saugumo srityje, bet raginimas į sau-
gumą žiūrėti plačiau ir nenurašyti kitos pozicijos tiesiog 
kaip pacifizmo apraiškų. Tiesą sakant, būtent Lietuvoje 
turėtų būti gerai suprantama, kad pasipriešinti galima 
įvairiomis priemonėmis, o aktyvūs „nesmurtinio pasi-
priešinimo veiksmai reikalauja daug daugiau vaizduo-
tės, [...] nei jėgos naudojimas“21.

Iš tiesų, nepaisant grėsmingos retorikos, realus Krem-
liaus strateginis pranašumas prieš Vakarus pastebi-
mas nedaugelyje sričių. Pirma, tai neapskaityti pinigai, 
kurių, priešingai nei Vakarai, Maskva vis dar turi pa-
kankamai. Antra, įžūlus balansavimas bandant Euro-
pos ir kaimyninių valstybių kantrybės ribas. Vis dėlto 
ir viena, ir antra, nors sukuria tam tikrą pranašumo ir 
užtikrintumo aurą, tėra Europos vienybės, nuoseklumo 
ir principingumo išbandymas. 

Lietuva dėl turimos politinės valios gali būti viena iš 
lyderių Europoje, atskleidžiant įvairiausius Kremliaus 
įtakos instrumentus – korupcinius ryšius, pinigų plovi-
mo srautus, dalyvavimą kontrabandoje, įtartinų fondų 
finansavimą, neteisėtų aktyvų atskleidimą, sankcijų 
apėjimą, Rusijos žvalgybos tinklo pareigūnų įvardijimą 
ir t. t. Tai būtų reikšmingas indėlis žadinant Vakarų 
kolegas ir apibrėžiant visą spektrą Kremliaus veikimo 
priemonių.

rusija Kaip lietuVos respuBliKos užsienio politiKos užupis

17 „Vilniaus dešimtukas – už nato „atvirų durų“ politiką“, 2003-05-
21, in: www.delfi.lt, in: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vil-
niaus-desimtukas-uz-nato-atviru-duru-politika.d?id=2362638.

18 „l. linkevičius: esame „kremliofobai“, ne rusofobai“, 2016-07-22, 
in: www.15min.lt, in: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-
linkevicius-esame-kremliofobai-ne-rusofobai-56-659019?copied.

19 ivan Krastev, After Europe, philadelphia: university of pennsylva-
nia press, 2017, p. 5.

20 lilia shevtsova, „the next russian revolution“, in: Current History, 
2012 october; cit. iš: lilia shevtsova, david j. Kramer, Crisis, p. 96.

21 mark Kurlansky, Non-violence: The History of a Dangerous Idea, 
london: Vintage Books, 2006, p. 6.
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Ne mažiau svarbu nustoti gėdytis, kad esame laisva 
ir demokratiška euroatlantinės bendruomenės narė. 
Tvirtas pavyzdys – sėkmės istorija ir demokratijos vė-
liava Rytų Europoje – yra itin neparankus pasakojimas 
Kremliui, bandančiam (į)teigti, kad viskas regione yra 
nevienareikšmiška ir sąlygiška. Daugiau pasitikėti Eu-
ropa, kuriai jau mėgstama pripaišyti tam tikrą „autiz-
mo sutrikimo“22 diagnozę, o taip pat nenurašyti demo-
kratijos, kad ir kokia ji šiandien atrodytų nepopuliari. 
Robertas Kaganas primena, „kad geresnė idėja nepriva-
lo laimėti vien tik todėl, kad ji yra geresnė idėja – tam 
reikia didžiųjų jėgų lyderystės“23.

anapus upės

Rusiją, kaip Lietuvos užsienio politikos užupį, visų 
pirma apibrėžia nežinomybė ir neužtikrintumas, o kar-
tais net baimė. Pažinti kaimyną, kad ir koks jis būtų, 
reikia, ir tą galima daryti neišduodant savo principų 
ir nekeliaklupsčiaujant. Žmogiškoji dimensija suteikia 
milžiniškas galimybes tam, kad geriau suprastume ir 
geriau prognozuotume tai, kas vyksta anapus upės, 

ir įvertintume, kaip tai veikia (ar gali veikti) mus. Užsi-
daryti dviejų alternatyvų – arba karo, arba pokyčių Ru-
sijoje – lauke nėra nei produktyvu, nei protinga, nes abi 
iš principo programuoja laukimo ir reagavimo (o kar-
tu – ir nuolatinio vėlavimo) būseną. Jei pasiruošimas 
blogiausiam (karo) scenarijui iš dalies vyksta ir netgi 
ima viršų, jis itin susiaurina bendrą matymo lauką, 
o visas kitas galimas alternatyvas nurašo kaip idealistų 
ar naivuolių poziciją. Toks neva bohemiškas, mažai ką 
bendro su realybe turintis Užupis. 

Gyventi ramybės užutekyje neteks, ir tai būtų pavo-
jinga saviapgaulė, tačiau gyventi baimėje, nedrįstant 
žengti anapus upės, taip pat būtų atsisakymas vertinti 
savo (realias) galimybes. Tai, kas vyksta Rusijoje šian-
dien, aiškiai signalizuoja, kad pokyčiai bus ir jie neiš-
vengiami. Vienintelis klausimas lieka, ar mes bent kiek 
tam šiandien esame pasiruošę. 

Vytis jurKonis

22 ivan Krastev, op. cit., p. 7.
23 robert Kagan, The World America Made, new york: First Vintage 

Books, 2013, p. 21.
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Jūs esate idėjų istorikė, todėl pradėkime nuo pamatinio 
klausimo: kokia idėjų vieta šiandienos pasaulyje? Jų 
reikšmę politikai paprastai esame linkę pabrėžti dėl to, 
kad jos padeda mums suvokti pasaulį ir jame susivokti 
patiems, t. y. jos mums tam tikru būdu nušviečia tiesą. 
Tačiau šiandien, jeigu išties atsidūrėme naujoje post-
tiesos tikrovėje, grėsmė iškyla ir idėjoms, kurios yra dis-
kredituojamos kaip nebereikalingas tikrovės pažinimo 
įrankis. 

Manau, verta pradėti nuo post-tiesos kaip idėjos. Post-
tiesos ištakas siečiau su pokario Europa ir jos nuotai-
komis. Pagrindinė modernybės, kaip mąstymo epochos, 
užduotis buvo surasti pakaitalą Dievo idėjai: Apšvieta 
nustūmė Dievą į šalį, tuomet atėjo Friedrichas Niet z-
sche, Fiodoras Dostojevskis ir visai „pribaigė Dievą“. 
Tačiau tai neišvengiamai piršo klausimą: jei ne Die-
vas, tai kas? Kas gali užimti Jo vietą – Istorija, Tauta, 
Žmogus? Kas mus gali kreipti ir telkti epistemologine, 
ontologine, etine prasme? Kas gali tapti nauju transcen-
dentiniu pagrindu, jungiančiu mūsų skirtingas patirtis 
ir įprasminančiu mūsų gyvenimus? „Nužudžius Dievą“, 
netrukus teko išmokti sunkią pamoką, kad jo pakaitalo 
paieška yra ypač sudėtinga intelektinė užduotis.

Šių naujų didžiųjų idėjų, žadėjusių užpildyti atsira-
dusią tuštumą, kulminacija buvo du žudikiški režimai – 

liBeralizmą sleGia apŠVietos 
FilosoFijos silpnyBės

Marci Shore kalbina Simona Merkinaitė

nacizmas ir stalinizmas. Pragariška dviejų totalitarinių 
režimų patirtis (ypač po 1968 m., kuriuos siečiau su ti-
kėjimo marksizmu, kaip ideologija, pabaigos pradžia) 
pastūmėjo intelektualus ir mąstytojus labai skeptiškai 
žvelgti į moderno iškeltą užduotį surasti tvirtą Dievo 
idėjos pakaitalą ar atitikmenį. Suabejota pačių didžiųjų 
idėjų, arba naratyvų, galimybe ir svarbiausia – būtinu-
mu. Tad besiformuojantis postmodernizmo judėjimas 
apskritai ir poststruktūralizmas konkrečiai išsikėlė vi-
siškai priešingą užduotį – pateikti įtikinamą argumen-
tą prieš didžiuosius naratyvus, kurie turėjo atskleisti 
objektyvią, absoliučią tiesą ir kartu politikoje atvėrė 
kelią į tironiją. Jacques‘o Derrida dekonstrukcija buvo 
ne šiaip koks intelektinis eksperimentas – filosofas tai 
matė kaip konkretų priešnuodį prieš totalitarizmą.

Vis dėlto idėjos, kaip ir veiksmai (kaip mus moko Ge-
orgas Hegelis), dažnai viršija savo intencijas. Nesaky-
čiau, kad Derrida ir jo idėjas galėtume tiesiogiai ap-
kaltinti dėl to, kas vyksta šiandien, pavyzdžiui, Putino 
Rusijoje (kurioje, kaip rašo Peteris Pomerantsevas, „nie-
kas nėra tiesa ir viskas yra įmanoma“), tačiau manau, 
kad egzistuoja nenumatytų pasekmių grandinė, kurią 
galime suprasti nagrinėdami pokario Europos mintį ir 
taip geriau suvokti, kur ir kodėl šiandien esame patys.

Ar gali taip būti, kad mūsų pačių kalbos apie post-tie-
są, apie didžiųjų naratyvų nunykimą klaidina mus pa-
čius, nes nebepastebime tikrosios politinį pasaulį trans-
formuojančios idėjų ir vizijų jėgos? Pavyzdžiui, (tęsdami 
kalbą apie Rusiją) galime kalbėti, kaip stipriai politinę 
vaizduotę veikia Aleksandro Dugino nuosekliai sklei-
džiamas Eurazijos nacizmas. Tarsi už viso post-tiesos 
fasado slypi pasaulio vizija, kuriai suprasti tinkamesnis 
metafizinės kovos tarp tyros rusiškos sielos ir blogio jėgų 
vaizdinys. Ar gali būti, kad dabartinis JAV prezidentas 
Donaldas Trumpas taip pat turi kokią nors šiurpinan-
čią viziją, apie kurią byloja jo dėmesys skirčiai „jie vs. 
mes“, tarptautinės santvarkos nepaisymas, bandymas 
grįžti prie dvišalių susitarimų. Visa tai primena žymią 
vokiečių filosofo Carlo Schmitto idėją, kad politika yra 
amžinas konfliktas tarp draugų ir priešų.

KoNversatoriumas

marCi sHore (g. 1972) dėsto jeilio universitete idėjų istoriją, 
tyrinėja marksizmo ir fenomenologijos įtaką literatūrai ir politi-
kai, yra parašiusi knygą apie XX a. lenkų ir lenkijos žydų rašy-
tojus marksistus (Caviar and Ashes: A Warsaw Generation’s Life 
and Death in Marxism, 1918–1968, 2006), taip pat apie nacis-
tinės ir komunistinės praeities palikimą ir įtaką dabartinėje rytų 
europoje (The Taste of Ashes, 2013). savo naujausioje knygoje 
Ukrainian Night: An Intimate History of Revolution (new Ha-
ven: yale university press, 2018) ji pasakoja apie 2014 m. mai-
dano revoliuciją ir po to sekusią rusijos karinių pajėgų invaziją 
į ukrainą iš liudininkų perspektyvos, kartu keldama fundamen-
talius klausimus apie žmogaus orumą ir laisvę, pasiaukojimą ir 
transcendencijos vietą politinėje erdvėje. 
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Idėjos visuomet egzistuoja, pati post-tiesa yra tam 
tikra meta-idėja apie tiesos nebuvimą. Jei kalbėtume 
apie JAV prezidentą, aš skeptiškai vertinčiau prielaidą, 
kad jis iš tiesų turi viziją ar kuo nors kitu motyvuoja 
savo veiksmus. Mano manymu, jį motyvuoja tik jo pa-
ties narcisizmas ir puikybės manija. Mane šiurpina jo 
idėjinis seklumas. Nepanašu, kad jis turėtų bent kiek 
moralinės jausenos (kad ir besiskiriančios nuo mano), 
į kurią būtų galima apeliuoti kaip į nekintantį centrą. 
Jis man atrodo sutrikęs ir atitrūkęs nuo empirinės tik-
rovės ar moralinių svarstymų. Tačiau net jei Trumpas 
ir turi kažkokį asmenybės sutrikimą, tai nepaaiškina 
45 proc. palaikymo, kurį jis vis dar turi tarp paprastų 
amerikiečių. Jie turi savų priežasčių palaikyti jį ir jo 
atstovaujamą „viskas leidžiama“ politiką. Negalime jų 
visų nurašyti kaip turinčius psichikos sutrikimų. Man 
nesunku suprasti, kodėl daug amerikiečių jaučia pyktį 
ir neviltį. Gyvenimo sąlygos daugybėje šalies vietų yra 
itin sudėtingos, egzistuoja milžiniškas atotrūkis tarp 
gerai gyvenančių ir tų, kurie vos suduria galą su galu. 
Šiandien nemažos dalies darbingo amžiaus žmonių gy-
venimo kokybė blogesnė nei jų tėvų. Daug sunkiau su-
prasti, kodėl žmonės, kurie jaučia pagrįstą nusivyli-
mą, nuo nepasitenkinimo pereina prie įsitikinimo, kad 
Trumpas ir dabartinė administracija išties pakreips 
žmonių gyvenimą geresne vaga.

Po prezidento rinkimų 2016 m. lapkritį aš nuspren-
džiau perdaryti savo studijų programą ir susikoncent-
ravau ties klasikiniais tekstais, kurie analizuoja totali-
tarizmą. Tad paskaitose studijavome Hannah Arendt 
Totalitarizmo ištakas ir Eichmannas Jeruzalėje: atas-
kaita apie blogio banalumą, Victoro Klempererio Lan-
guage of the Third Reich, Tadeuszo Borowskio This Way 
for the Gas, Ladies and Gentlemen, Hedos Margolius-
Kováy Under a Cruel Star. Taip pat dėsčiau René Girar-
do kultūrinę antropologiją apie atpirkimo ožių kūrimą. 
Jo pagrindinė idėja, kad didžiausia įtampa išryškėja 
ne tada, kai yra ypač didelė diferenciacija, bet kai jos 
yra pernelyg mažai – kai visiškai sunyksta atstumas 
tarp šventųjų ir bedievių, Dievo ir žmonių, žmonių ir 
gyvulių. Tokios krizės dažnai sprendžiamos arbitra-
liai pasirenkant tam tikrą grupę kaip „atpirkimo ožį“. 
Tokio „atpirkimo ožio“ išvarymas iš visuomenės, kurią 
nors grupę pradėjus traktuoti visiškai kitaip, nei pagal 
įstatymą yra traktuojami visi likusieji, turi galią suvie-
nyti ir mobilizuoti susiskaldžiusią visuomenę. Girardas 
siekė šia teorija paaiškinti viską, todėl kartais ji gali 
atrodyti šiek tiek „iš fantastikos srities“. Bet žvelgiant 
į minias, Paryžiaus gatvėse skanduojančias „mirtis žy-
dams!“ Dreyfuso teismo metu ar reikalaujančias „išda-
vikų mirties“ per parodomuosius teismus stalinizmo 
laikais, ji atrodo neįtikėtinai tiksli. 

Trumpo mitingai šokiruojančiai panašėja į tai, ką 
aprašo Girardas. Tuose mitinguose, pavyzdžiui, jis daž-

nai deklamuoja (siaubingą) eilėraštį apie gyvatę, kurį 
dedikuoja Amerikos pasienio patruliams. Vargšė gyvatė 
guli pasienyje, sušalusi, vieniša ir alkana. Jos pasigailė-
jusi moteris parsineša gyvatę namo, kur ja rūpinasi, kol 
ši atsigauna. Ir ką ji tada padaro? Gyvatė įkanda mote-
riai. Šio eilėraščio deklamavimo vaizdo įrašas daug la-

biau stulbina nei bet koks apibūdinimas, kurį galėčiau 
pateikti, nes čia ypač svarbi auditorijos reakcija. Mano 
kolega filosofas Jasonas Stanley šį vaizdo įrašą pradėjo 
naudoti savo kurse apie ideologiją ir propagandą. Tai 
klasikinis Girardo aprašytas „atpirkimo ožio“ kūrimo 
momentas: gauja aistringai vienijasi prieš bendrą prie-
šą, šiuo atveju – imigrantus. Juk iš tiesų visas tas pyk-
tis ir neviltis, apie kurią jau kalbėjome, nėra imigrantų 
kaltė. Bet kaltojo vaizdinys labai efektyviai mobilizuo-
ja ir vienija, leidžia nukreipti frustraciją ir dėmesį nuo 
korupcijos ir vykdomų sunkiai su paprasto žmogaus 
interesu ir poreikiu derančių politinių reformų, nors 
tai yra pagrindinės frustracijos ir nepasitenkinimo  
priežastys. 

Iš to, ką jūs sakote, atrodo, kad tragiškų XX a. įvykių 
apmąstymas, analizuojant antidemokratinių režimų iš-
takas, gali padėti mums susiorientuoti dabartyje. Šian-
dien atgyja ne tik domėjimasis totalitarizmo ištakomis, 
bet ir populiaru lyginti prieškarinę Europą ir dabartinę 
politinę situaciją. Kaip jūs reaguojate, kai žmonės sako, 
kad istorija nesikartoja, kad tai, kas nutiko praeityje, 
visiškai skiriasi nuo to, kas vyksta šiandien?

Visada svarbu klausti, ko galėtume pasimokyti iš pra-
eities. Tačiau viešajam diskursui būdinga istorinių pa-
vyzdžių redukcija. Pavyzdžiui: arba X yra lygus Holo-
kaustui, todėl yra absoliutus blogis; arba X nėra lygus 
Holokaustui, nes arba a) Holokaustas amžinai išliks 
išskirtinis įvykis, tad savo mastu niekada nepasikar-
tosiančiu blogiu, todėl lyginimas tarp dabarties ir pra-
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filosofijos, iš kurios jis išaugo, silpnybės. Pavyzdžiui, 
prielaida apie visuotinį racionalumą, apie natūralią 
dermę tarp individo ir visuomenės poreikių. Apšvietos 
protas buvo ir išlieka pažeidžiamas to, ką išreiškė ro-
mantinė, gaivališka valia.

Mes, amerikiečiai, nesugebėjome pakankamai apmąs-
tyti šios įtampos tarp laisvės ir lygybės. Tačiau euro-
piečiai nesupranta, koks stiprus Jungtinėse Valstijose 
individualizmo kultas – jis tiek įaugęs į mąstymą, kad 
tampa visiškai nereflektuojamu. Billas Clintonas yra 
sakęs, kad kiekvienas amerikietis gyvena savo paties 
suręstoje troboje. Tai yra juokelis, kuris, tiesą sakant, 
atskleidžia gilią tiesą apie Amerikos politinę kultūrą. 
Individualizmo kultas privedė prie visiškos atsakomy-
bės už visuomenės socialinę situaciją sunykimo. Mums 
patinka manyti, kad kiekvienas žmogus yra visiškai 
atsakingas už savo likimą ir savo elgesį. Bet tai reiš-
kia, kad jei tu esi vaikas, švelniai tariant, nuskriaustas 
likimo, toks individualizmas reiškia, kad gali būti pa-
smerktas kaip blogas, gebėjimų stokojantis asmuo, nors 
pats tokio gyvenimo nei rinkaisi, nei greičiausiai gali 
jį pakeisti. Paskui tokie vaikai, kurie griebiasi bet ko, 
kad išgyventų, tiesiog nurašomi kaip netikę, prasižengę 
įstatymui žmonės. Bet kodėl jie turėtų gerbti socialinį 
kontraktą, kuris jų niekada negynė? 

Kitas pavyzdys – laisvos rinkos suabsoliutinimas. 
Tai privedė prie situacijos, kai oligarchai gali nusipirk-
ti demokratinius rinkimus. Teisės į lobizmą suabsoliu-
tinimas ir saugiklių panaikinimas reiškia, kad tokios 
grupuotės, kaip Nacionalinė ginklų asociacija, turi teisę 
nusipirkti Kongresą. Būtent tai sukūrė situaciją, kad 
įėjęs į „Walmart“ prekybos centrą gali nusipirkti dantų 
pastos, bėgimo tampres ir... pusiau automatinį ginklą – 
toks savotiškas „vieno sustojimo apsipirkimas“, kaip 
sakoma reklamose. Net kalėjimai dabar privatizuoti, 
kas natūraliai sukuria pelno siekimu paremtą poreikį 
skatinti nusikaltimų pasiūlą, kad tuos kalėjimus būtų 
galima užpildyti.

Individuali iniciatyva, verslumas yra labai geros ver-
tybės – aš tikrai nesu prieš jas, bet tai nereiškia, kad 
jos yra absoliučios ir neturime svarstyti klausimų, kur 
turėtume brėžti ribą tarp individo laisvės, laisvos rinkos 
ir visuomenės gerovės? 

Čia, manau, tikslinga dar kartą grįžti prie moderny-
bės klausimo. Šiandien matome jos kritikos išpopulia-
rėjimą, o šią kritiką iš postmodernistų perima naujieji 
„kontra-revoliucionieriai“. Jų motyvas dažnai yra po-
litinis ir iš esmės skiriasi nuo postmodernistų. Jeigu 
pastariesiems rūpėjo, kaip apsaugoti žmogų ir jų laisvę 
nuo tironijos, kurios neatsiejama dalis – absoliuto įtvir-
tinimas, tai dabartiniai kritikai nori atmesti žmogaus 
laisvės idėją, kurią mato kaip dabarties problemų kal-
tininkę. Jie puola faktus ir tiesą, kurią siekia paversti 

liBeralizmą sleGia apŠVietos FilosoFijos silpnyBės

eities negalimas, arba b) dabartinė situacija nėra tokia 
bloga (kol kas), tad paralelių vedimas – neadekvatus. 
Bet toks arba/arba čia netinka: abi pozicijos paremtos 
klaidingu suvokimu, ką reiškia suvokti praeitį.

Visoms istorinėms situacijoms būdinga binarinė uni-
versalumo ir lokalumo elementų dermė. Istoriko darbas 
tam tikra prasme yra pastanga atskirti šiuos du ele-
mentus ir kartu suprasti ryšį tarp jų. Jokia akimirka 
nėra visiškai identiška praeities akimirkai, kaip ir nėra 
dviejų visiškai identiškų žmonių. Nepaisant to, yra da-
lykų apie žmogiškąją būklę, kuriuos galime sužinoti 
ir kurių galime išmokti iš praeities. Pavyzdžiui, kaip 
greitai žmonės gali normalizuoti tai, kas nėra normalu, 
kaip tai, ką manėme esant neįsivaizduotina, per kelis 
mėnesius gali tapti realybe. Arba žinome, kad didžioji 
dalis žmonių linkę elgtis taip, kaip to reikalauja tuome-
tinė socialinė situacija, ir yra ypač adaptyvūs.

Mane sukrėtė epizodas, nutikęs pabėgėlių vaikams 
JAV. Jie buvo atplėšti nuo savo tėvų ir įmesti į narvus 
ties Meksikos ir Amerikos siena. Tai radikalus ir abso-
liutus žiaurumas. Tai momentas, kai pasienio tarnybos 
darbuotojai turėjo pradėti priešintis ir atsisakyti vyk-
dyti įsakymus. Ir aš nemanau, kad tarp jų būta daug 
tokių, kuriems šis „darbas“ kėlė pasitenkinimą, jie ne-
buvo specialiai atrenkami pagal sadistinius polinkius. 
Bet, kiek mes žinome, nė vienas jų neištarė „ne“ ir ne-
atsisakė prisidėti prie šio žiaurumo.

Demokratus ir liberalus ištinka šokas, kai Trumpas 
pamina įstatymo viršenybę ir institucijas, kai valdanty-
sis elitas monopolizuoja spaudą ir apriboja akademinę 
laisvę Vengrijoje ar vykdoma valdžios vienašalė teismų 
reforma Lenkijoje. Tačiau tai pribloškia tik tada, kai 
laisvė, lygybė ir demokratinis valdymas yra savaiminės 
vertybės. Jeigu taip nėra – jokios problemos čia nema-
toma. Kitaip tariant, ar dabartinė situacija nėra susi-
dariusi dėl nekritiškos ir dažnai savaime suprantama 
laikomos prielaidos: kad suteikus visiems teisę spręsti, 
visi spręs bendros ir kiekvieno asmeniškai laisvės ir tei-
sių naudai? Juk jeigu laisvė ir savivalda nėra vertybė, 
tai ir dabartis neatrodo kaip kokia nors ypatinga politi-
nė krizė ar jos grėsmė.

Įtariu, kad europiečiai daug daugiau laiko praleido 
prie šių klausimų, nei amerikiečiai. Liberalizmas ir 
demokratija niekada nebuvo tas pats dalykas. Carlas 
E. Schorske tai puikiai apibūdina knygoje Fin-de-siècle 
Viena: XIX amžiaus pabaigos politika ir kultūra: XIX a. 
Habsburgų liberalai manė, kad politinių laisvių sutei-
kimas paskatins mases įsitraukti į politiką. Ir masės iš 
tiesų įsiveržė į politiką, bet daugelis stojo ne į liberalų 
pusę. Demokratija paprastai reiškia, kad žmonės gali 
rinktis, bet ji nebūtinai reiškia, kad jie rinksis liberalias 
vertybes. Liberalizmo pečius labiausiai slegia Apšvietos 
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tik dar viena nuomone (pirmiausiai per mokslo kalbos 
diskreditavimą), individo laisvę ir teisių universalumą, 
tad problema, jų manymu, ne ta, kad idėjos suabsoliu-
tinimas gali virsti prievarta ir tironija, bet ta, kad buvo 
netinkamos idėjos. Taigi koks būtų tikrai visapusiškas 
ir neprimityvus būdas mąstyti apie modernybę ir jos 
trūkumus? 

Lenkų filosofas Leszekas Kołakowskis gerai aprašė 
šią problemą knygelėje The Presence of Myth, taip pat 
mažiau žinomoje esė „Historical Understanding and 
the Intelligibility of History“. Mes galime rinktis pri-
imti gyvenimą su visu jo nuogu empirizmu, siaubingu 
indiferentiškumu, radikaliu nenuspėjamumu, t. y. su-
sitaikyti su sėkmės faktoriumi, chaoso realybe, nenuo-
seklumu, neteisybe ir beprasmybe, faktu, kad blogi da-
lykai nutinka geriems žmonėms be jokios priežasties. 
Arba mes galime bandyti rasti ir pritaikyti transcen-
dentinį visraktį (pavyzdžiui, Dievas arba Istorija), ku-
ris sudėlioja visą chaosą ir nenuoseklumą į prasmingą 
visumą ir suteikia tragedijoms tikslingumo, kad visa 
žmogiškoji kančia nebūtų beprasmiška. Iš esmės Koła-
kowskis pateikė šią problemą kaip kierkegorišką arba/
arba: arba mes priimame empirinę istorijos netvarką 
plačiai atmerktomis akimis, arba mes prisipažįstame, 
kad nuogas nenuspėjamumas ir atsitiktinumas yra eg-
zistenciškai nepakeliamas, todėl mes pasiliekame ties 
transcendentiniu atsakymu, kylančiu ne iš empirinės 
tikrovės. Kołakowskis supranta ir puikiai artikuliuoja 
žmogaus poreikį turėti transcendentinį atsakymą į gy-
venimo iššūkius, jo polinkį į mitą, kuris sušvelnina eg-
zistencinį nerimą. Jis tik kviečia mus būti sąžiningus ir 
sąmoningai suvokti, ką darome. 

Kołakowskis rašo apie du modernaus žmogaus tipus: 
pirmasis – „homo economicus“ (tas, kurio mąstymas pa-
remtas asmeninės naudos siekimu), antrasis – „homo 
historicus“ (tas, kuris vis ieško transcendentinės pras-
mės, bet ją randa istorijoje). Modernus žmogus į istoriją 
atsigręžia ieškodamas prasmės – ji tampa teologijos pa-
kaitalu, o tai pakeičia istorinius faktus mitais, žmogiš-
kąsias tragedijas (tarkime, masinės žudynės ar karas) 
į kažką, kas turi aukštesnę, pačios tragedijos faktą per-
žengiančią prasmę. Ar manote, kad dabar, ypač kai ste-
bime didžiules manipuliacijas istorija, linkstama idėjas 
painioti su faktais?

Šis atsigręžimas į istoriją išties gerai apibūdina XX 
amžių. Bet jau Hegelis XIX a. pradžioje istoriją pavertė 
neatskiriamu filosofijos elementu. Martinas Heidegge-
ris vėliau šį požiūrį radikalizavo. Jam žmogus yra „visa-
da jau“ įmestas į pasaulį, atitinkamai ir į istoriją.

Vis dėlto pažymėtina, kad istorijos politika, kurią, 
tarkime, išplėtojo Lenkija, yra būtent toks manipulia-

cijos istorija šiandienos ideologijos tikslais pavyzdys. 
Iš esmės dabartinė Lenkijos istorijos politika įtvirtina 
praeities versiją, kurioje bet kas, kas yra nutikę blo-
go lenkams ar Lenkijai, suvokiama kaip išorės jėgų 
rezultatas ir dėl to kaltė yra suverčiama ant pašalie-
čių pečių. Lenkų istorikas Dariuszas Stola, dabartinis 
Lenkijos žydų istorijos muziejaus POLIN direktorius, 
parašė įtaigų vedamąjį straipsnį laikraštyje Gazeta Wy-
borcza, kur jis pateikė atsakymą dar 2006 m. siūlytai 
įstatymo pataisai, numatančiai baudžiamąją atsako-
mybę ir įkalinimą iki trejų metų už „viešą atsakomybės 
primetimą lenkų tautai už dalyvavimą, organizavimą 
ir prisidėjimą prie komunistų ar nacių nusikaltimų“. 
Šios pataisos autoriai, teigė Stola, tarsi suponuoja min-
tį, kad nei vienas Lenkijos pilietis niekada neprisidė-
jo prie nacių ar komunistų nusikaltimų. Kaip istori-
jos profesorius, teigė jis, „tikiuosi, kad tokia nuomonė 
kilo iš paprasčiausio nemąstymo, o ne iš visiško žinių 
apie XX a. Lenkijos istoriją trūkumo ar tiek pat ža-
lingo potraukio atimti iš lenkų fundamentalų žmogiš-
kojo orumo aspektą: galimybę pasirinkti gėrį ar blogį. 
Nes jeigu joks lenkas ar Lenkijos piliečių grupuotės 
neprisidėjo prie šių nusikaltimų, kam visas šis šaršalas 
dėl komunistinio režimo neteisybių? Juk visas blogis 
buvo padarytas kažkokių ateivių padarų, greičiausiai  
marsiečių“.

Troškimas susikurti savotiškai saugią erdvę, įtiki-
nant save, kad viskas, kas bloga, tegali įsiveržti į šią 
erdvę iš išorės, iš „kitų“, suponuoja įsitikinimą, kad 
tarp savų, savoje uždaroje erdvėje galime jaustis sau-
gūs. Deja, žmogaus būklė šiuo požiūriu negailestingai 
tragiška – ir tą rodo pati istorija: tokios saugios vietos 
niekur nėra. 

Pabaigai keli klausimai apie jūsų naują knygą Ukrai-
nos naktis, kurioje surenkate žmonių įspūdžius apie 
Maidaną 2014 m. Per paprastų žmonių pasakojimus 
grįžtama prie klausimų apie privataus ir viešo gyveni-
mo skirtį, individo laisvę ir atsakomybę. Gal galėtumėte 
kiek plačiau paaiškinti, kodėl Maidano įvykiai prikaus-
tė jūsų, kaip idėjų istorikės, dėmesį? 

Man Maidanas tapo savotišku lūžio tašku, kuriam 
įvykus į viešąją erdvę grįžo metafiziniai klausimai. 
Ir mane tai labai patraukė. Pajutau, kad idėjos išties 
atgavo svarbą. Paskutinį kartą tą matėme taip pat Rytų 
Europoje – čia buvau atvykusi griūvant Sovietų Sąjun-
gai. Tuomet būdama koledžo studentė buvau pakerė-
ta Rytų Europos disidentų filosofijos. Viešojoje erdvėje 
buvo svarstomi solidarumo, gyvenimo tiesoje, atsako-
mybės prisiėmimo už šią tiesą klausimai. XX a. aštun-
tame ir devintame dešimtmečiuose Adamas Michnikas 
kalbėjo apie „subjektyvumą“, kuris reiškė gyvenimą 
tarsi būtum laisvas, taigi apie gyvenimą, prasidedan-
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marci shore 

tį nuo vidinės nuostatos, kuri yra įmanoma nepaisant 
visų valdžios, politinių suvaržymų. Įtariu, kad tokia 
filosofija buvo grynai egzistencinė, ji padėjo Michnikui  
išgyventi kalėjime visus tuos metus. 

Maida nas vadinamas „Orumo revoliucija“, ir manau, 
kad Maidane žmonės suprato orumą kantiškąja pras-

me, reiškiančia būti subjektu, kuris vadovaujasi laisva 
valia ir prisiima moralinius sprendinius.

Ar jūs jautėte Hannah‘os Arendt įtaką, rašydama šią 
knygą? Skaitant knygą susidaro įspūdis, kad knyga pa-
rašyta reflektuojant Arendt idėją apie revoliuciją kaip 
politinį įvykį, kai žmonės siekia ne tik konkrečių socia-
linių ir ekonominių reformų, bet ir sukurti kokybiškai 
visiškai naują santykį tarp žmonių. 

Aš visada jaučiu Arendt įtaką – ji buvo viena pirmųjų 
ir viena ilgiausiai išliekančių intelektinių įtakų man. 
Tam tikra prasme aš niekada nemąstau be Arendt. Ne-
galiu pasakyti, kad rašydama knygą rėmiausi Arendt 
revoliucijos idėja konkrečiai, bent jau ne sąmoningai, 
bet jos aktualumas išlieka.

Kai rašau, dažnai bandau pradėti nuo empirinės plot-
mės, aprašydama konkrečius faktus, o ne nuo koncep-
cijos, per kurią bandyčiau prafiltruoti faktus. Tad šiuo 
atveju pradėjau nuo konkrečių žmonių, jų savitų aplin-
kybių ir charakterių. Mano viena iš mėgstamiausių 
Arendt citatų yra iš jos atsakymo Gershomui Schole-
mui, kuris, perskaitęs Eichmanną Jeruzalėje, apkaltino 
ją Ahabath Israel, „meilės žydams“ trūkumu. Arendt 
atsakė: aš niekada gyvenime nemylėjau jokios žmonių 
grupės ar kolektyvo – nei vokiečių, nei prancūzų, nei 
amerikiečių, nei dirbančiųjų klasės ar kažko panašaus, 
aš iš tiesų mylėjau tik savo draugus, ir vienintelė meilės 
rūšis, kurią žinau ir kuria tikiu, yra meilė individams, 
taigi – konkretiems žmonėms. Vis dėlto ji galiausiai pri-
ėjo prie klausimo apie universalizavimo prasmę. Juk jai 

ir nacizmas, ir stalinizmas savo esme buvo pamoka ne 
apie vokiečius ar žydus, ne apie rusus ar ukrainiečius, 
ne apie kokią nors kitą žmonių grupę per se, bet apie 
žmogiškąją būklę apskritai. 

Ukrainos naktis yra knyga apie labai asmenišką revo-
liucijos patirtį, kurią išgyveno konkretūs individai, ir ši 
patirtis priklauso jiems. Kartu aš bandau nušviesti tuos 
žmogiškosios būklės aspektus, kurie man atrodo yra 
universalūs. Ir tikiuosi, kad ne ukrainiečių skaitytojas, 
paėmęs knygą į rankas, turės galimybę ne tik susipa-
žinti su kito žmogaus patirtimi, bet ir pajausti ją kaip 
jiems vienaip ar kitaip artimą patirtį, taigi tam tikra 
prasme išties praskleisti kažką universalaus apie žmo-
gaus būklę per revoliuciją. 

Ar klausimai, kurie savo esme yra filosofiniai ir uni-
versalūs, gali grįžti kitaip, nei per tokius tragiškus ir 
kruvinus įvykius kaip revoliucija? Ar įmanoma priimti 
idėjas apie žmogaus būklės prasmę rimtai be tokių me-
tafizinę transformaciją provokuojančių įvykių?

Daug XX a. filosofų rimčiausiu svarstymu pavertė bū-
tent šį klausimą apie sukrėtimo momentą, apie būklę, 
kurią išprovokuoja sukrėtimas. Heideggeriui vieninte-
lis būdas išsilaisvinti iš neautentiškos būsenos, kurioje 
neva esame didžiąją dalį gyvenimo, buvo kaip tik su-
krėtimas, pirmiausiai tas, kurį sukelia akistata su mir-
timi, suvokimas, kad visi esame Sein-zum-Tode, arba 
būtyje šalia mirties. Janas Patočka vienintelį ir auten-
tiškai ontologinį intersubjektyvumą siejo su „sukrėstų-
jų solidarumu“, atsirandančiu iš bendros patirties, kai 
susiduriama su mirtimi, netgi jeigu tai įvyksta stovint 
„skirtingose barikadų pusėse“.

O atsakydama į klausimą, norėčiau pasakyti, kad 
asmeniškai jaučiuosi priklausanti Kołakowskio, Isaiah 
Berlino ir Tony Judto tradicijai ta prasme, jog matau, 
kad negali būti jokios utopijos, nes tobula interesų ar 
vertybių harmonija neįmanoma. Nėra tobulos laisvės 
ir tobulos lygybės. Bet tai, kad nėra tobulų sprendimų, 
nereiškia, kad nėra labiau pageidautinų ar geresnių 
sprendimų. Aš savęs nelaikau kairiąja, aš priimu ne-
lygybę kaip būtiną kainą, kurią mokame už laisvę. Bet 
tai nereiškia, kad aš turiu pritarti bet kokiam nelygy-
bės lygiui, kuris atsiranda kaip šios laisvės pasekmė. Aš 
priimu, kad dalis žmonių konkrečioje visuomenėje turės 
daugiau pinigų, o kiti – mažiau, dalis turės prabangius, 
dizainerių kurtus drabužius, kiti galės sau leisti tik 
pigius drabužius, bet tai visiškai kas kita, nei susitai-
kyti ir priimti groteskišką nelygybės lygį, apie kurį jau 
kalbėjome. Jungtinėse Valstijose mes dabar kaip tik 
esame pasiekę šį groteskišką nelygybės lygį. Neturėtų 
būti priimtina, kad maža dalis žmonių mokės dešimtis 
tūkstančių dolerių už dizainerių užuolaidas, kol vaikai 
badauja gatvėse.

liBeralizmą sleGia apŠVietos FilosoFijos silpnyBės

!
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Psalmė yra priebėgos miestas, apsaugantis nuo 
demonų, angelų pagalbos laidas, naktį – baimę 
nuvejantis ginklas, dieną – atgaiva darbo metu, 
apsauga kūdikiams, puošmena suaugusiesiems, 
paguoda senjorams ir deramas papuošalas mote-
rims. Psalmė yra angelų kūrinys, dangiškas insti-
tutas, dvasiniai smilkalai.

Bazilijus Cezarietis

Sakralinė muzika ir šiuolaikinės šlovinimo giesmės tar-
si – du atskiri pasauliai, egzistuojantys toje pat baž-
nytinėje erdvėje vienas šalia kito. Ar tikrai jie neturi 
bendrų sąsajų? O gal šiandien kuriamomis garbinimo 
giesmėmis toliau yra rašoma Vakarų sakralinės muzi-
kos istorija? Ar giesmės, atliekamos šiuolaikiniais mu-
zikos instrumentais, sutepa sakralias erdves, ar jas su-
dabartina? Ar Dievą dera šlovinti tik balsu, ar ir kitais 
prigimties duotais būdais, pavyzdžiui, šokant? Ar egzis-
tuoja skirtis tarp dvasinės ir pasaulietinės muzikos? Šie 
ir panašūs klausimai kyla ne vienam, o ypač tiems, ant 
kurių pečių gula muzikinio bažnytinio tarnavimo našta. 
O bibliškai ir istoriškai grindžiamų teologinių svarsty-
mų šia tema stinga. Šiuo straipsniu siekiama apžvelgti 
istoriškai egzistavusius požiūrius – biblinį, antikinį, he-
lenistinį ir patristinį – į muziką, jos didaktinę ir dvasinę 
galią, taikymą liturgijoje. Tikrai neturiu išsamių atsa-
kymų, vis dėlto kai kuriomis mintimis apie muzikinį 
Dievo garbinimą norėčiau pasidalinti, idant žiojėjanti 
teologinė spraga bent kiek būtų užtaisyta.

HeBrajiŠKŲ GiesmiŲ ir liaudies  
dainŲ VienoVė

Izraelyje giesmės ir liaudies dainos, kaip ir kitose 
tautose, buvo giedamos ir dainuojamos įvairiomis pro-
gomis. Pirmoji Šventajame Rašte užrašyta giesmė, pa-
lydima būgnų ritmų bei moterų šokio, aukština Jahvę, 
kuris stebuklingai nugalėjo priešo kariuomenę ir išlais-
vino tautą iš Egipto vergijos (Iš 15, 1–21). Penkiaknygė-
je yra ir dar vienos dainos, kurią per dykumą keliaujan-
tys hebrajų piligrimai dainavo kasdami šulinį: Šuliny, 
duok vandens! Giedosime tau, šuliny, kurį kunigaikš-

dVasinės dermės
sakralinės muzikos ištakos ir dabartis

Giedrius Saulytis

čiai ir kilnieji iškasė skeptru ir lazdomis (Sk 21, 17–18). 
Pasitelkiant šių dienų kategorijas, tai – tipinė darbo 
daina, atspindinti archaiškiausias folkloro formas, dai-
nuojama, idant būtų sustiprintos darbininkų rankos 
ir įveikta varginančio darbo monotonija. Jau įsikūrę 
Pažadėtoje žemėje, hebrajai tokias dainas dainuodavo 
vynuogynuose (Iz 5, 1), panašiai kaip Lietuvoje per ru-
giapjūtę ir šienapjūtę. Pastebėtina, kad nors šios žydų 
liaudies dainos nėra Dievo šlovinimo giesmės, tačiau jos 
apibūdinamos tuo pačiu hebrajišku žodžiu šȋrah, reiš-
kiančiu tiek dainą, tiek giesmę. 

Hebrajų kalboje yra nemažai sinoniminių žodžių, ku-
rie reiškia dainavimą ir giedojimą, kaip antai: tehilāh – 
„giesmė“, negiynāh – „muzika, daina“, hilulim – „gar-
binimo, šlovinimo giesmės“, zịmrāh – „daina, giesmė, 
melodija“, mịzmōr – „melodija“. Jie vartojami ir sakra-
line, ir kasdiene, buitine prasmėmis. Mūsų paminėtose 
trijose ištraukose visur pavartotas tas pats veiksmažo-
dis šȋr – „dainuoti, giedoti“, nors, kaip minėjome, vienu 
atveju šlovinamas Dievas, kitu – dainuojama dirbant. 
Septuagintos autoriai, versdami Senąjį Testamentą 
į graikų kalbą, platų semantinį lauką turėjo siaurin-
ti: hymneō – „giedoti, šlovinti, dainuoti, apdainuoti“ ir 
pan., psallō – „giedoti, garbinti, akompanuojant stygi-
niam instrumentui“, (ep)aineō – „girti, šlovinti“. Istori-
niai, antropologiniai ir kultūriniai tyrimai patvirtina, 
jog Senojo Testamento laikais žydai neskirstė muzikos 
į dvasinę ir pasaulietinę. Net tuomet, kai pranašai bar-
davo tautą dėl joje skambančios muzikos, jie smerkdavo 
ne pačią muziką ar tam tikrą jos žanrą, kaip tai darė 
Antikos mąstytojai, bet nuodėmingą šlovintojų gyve-
nimą, pavyzdžiui: Šalin nuo manęs su savo giesmių 
triukšmu, nenoriu klausyti jūsų arfų skambinimo. Tei-
singumas tegu teka kaip vandenys, o teisumas – kaip 
galinga srovė! (Am 5, 23–24). 

Holistinį hebrajiško muzikavimo modelį išradingai 
pristato Filonas Aleksandrietis. Jo analogijomis, meta-
foromis ir alegorijomis paremta Pradžios knygos egze-
gezė septynių dienų tvėrimo procesą sieja su muzikos 
menu. Septintąją, šabo dieną, kurią Dievas ilsėjosi po 
visų savo darbų, Filonas palygina su pačia nuostabiau-
sia ir tobulos harmonijos aranžuote, turinčia visus in-

HimNodija
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tervalus1. O dešimt Dievo įsakymų, dešimt pagrindinių 
Izraelio švenčių bei tai, kad pasninkaujant atpirkimas 
švenčiamas dešimtą mėnesio dieną, Filonui primena 
muzikos pasaulio tobulybę2. Pasak jo, siela esanti tarsi 
muzikos instrumentas, gražiai skambantis, suderinus 
ne stygas, o aukštus ir žemus garsus, kurie atitinka mo-
ralinius principus:

Jei vienas tonas yra išsiderinęs, tai lyra ar kitas mu-
zikos instrumentas nedera, tačiau, kai instrumentas 
suderintas, pakanka vieno rankos perbraukimo ir 
pasigirsta harmoningas garsas. Taip yra ir su sielos 
instrumentu, kuris nedera, kai yra pertemptas, neap-
dairiai siekiant aukšto garso, ar yra neįtemptas dėl 
bailumo ir atsileidęs iki žemiausiojo.3

Pasak Filono, Mozės giesmė, kurią jis giedojo prieš 
savo mirtį (Įst 32), skambėjo taip harmoningai ir me-
lodingai, kad aplink susirinkę angelai stebėjosi, jog že-
miškame kūne įkalintas žmogus galėtų būti taip su-
derinęs savo sielą su Dievo instrumentu – dangumi ir 
visa visata. Filonas aptaria ir mūsų minėtą Izraelio per-
galės giesmę, užrašytą Išėjimo knygoje. Remdamasis 
savo (t. y. maždaug Jėzaus Kristaus) dienų praktika jis 
mano, kad Mozė, harmonizuodamas aukštus ir žemus 
balsus, buvo padalinęs tautą į vyrų ir moterų chorus. 
Vyrų chorui vadovavęs jis pats, o moterų – jo sesuo Mi-
rijama. Šis biblinis naratyvas Filonui turi ir alegorinę 
prasmę. Mozė, giedantis drauge su vyrais, vaizduoja 
tobulą protą, o moterų choras – ištyrintus jausmus. To-
dėl, Filono įsitikinimu, ir muzika kuriama tiek proto, 
tiek jausmo. Galima sakyti, kad šiųdviejų sandų har-
monija apskritai būdinga hebrajiškam muzikos menui, 
nedalančiam jos į sakralinę ir pasaulietinę, didaktinę ir 
vedančią į pasileidimą. Pastarasis požiūris, kaip pama-
tysime, Antikoje išreiškė graikų požiūrį į muziką.

ŠloVinimo muziKos iŠtaKos

Jei visgi ieškotume šlovinimo muzikos ištakų, kelias 
mus atvestų pas Dovydą – geriausią giesmininką Izrae-
lyje (2 Sam 23, 1). Dovydas, jauniausias tarp aštuonių 
Jesės iš Betliejaus sūnų, pasižymėjo beribe narsa ir 
kartu menininkui būdingu estetiniu jautrumu. Ar tik 
ne dėl šių dviejų iš pirmo žvilgsnio priešingų savybių 
jis ir galėjo išpildyti visus Dievo norus (Apd 13, 22)? 
Biblijoje tai vienintelis žmogus, apie kurį pranašo lū-
pomis pasakyta: Viešpats surado vyrą pagal savo širdį 
(1 Sam 13, 14). Narsusis Izraelio ganytojas, jaunystė-
je nugalėjęs Galijotą, o vėliau ir visus Izraelio priešus, 

mėgo groti arfa ir, tarsi pilamąją atnašą Jahvei, išlieti 
savo širdį giesmėje. Tikriausiai ne vienas yra vartęs vai-
kišką Bib liją su iliustracijomis, kurių viena vaizduoja 
Dovydą, ganantį savo tėvo avis, kurios nupieštos taip, 
tarsi būtų užburtos Dovydo arfos garsų. Matyt, kad mu-
zikuoti būsimasis karalius iš tiesų pradėjo piemenau-
damas. Ir jo skambinimas bei giesmės pakerėdavo ne 
vien kaimenės avis. Kai Sauliaus tarnai pradėjo ieškoti, 
kaip nuraminti pykčio ir isterijos priepuolių kamuoja-
mą karalių, jie prisiminė Dovydą, o tiksliau jo muziką 
ir terapinę jos galią: 

„Tegul mūsų valdovas įsako savo tarnams suieškoti 
vyrą, kuris gražiai skambina arfa. Kai tave apims 
piktoji dvasia nuo Dievo, jis skambins ir nuramins 
tave.“ Saulius atsakė savo tarnams: „Suraskite vyrą, 
mokantį gerai skambinti, ir atveskite jį pas mane“. 
Vienas tarnas atsiliepė: „Aš mačiau Jesės sūnų iš Bet-
liejaus, kuris moka gražiai skambinti. Jis vyras drą-
sus, karingas, išmintingas kalboje, gražus ir Viešpats 
yra su juo.“ (1 Sam 16, 16–18)

Šis gydymo metodas pasiteisino – Dovydui skambi-
nant arfa, piktoji dvasia nuo Sauliaus pasitraukdavo ir 
jo savijauta pagerėdavo (1 Sam 16, 23). Ši istorija lei-
džia manyti, kad žydai gana anksti atrado sielą gydan-
čią muzikos galią ir, kaip pamatysime, tai pritaikė savo 
Šventyklos liturgijoje.

Šalia daugelio dovanų, kuriomis Dievas buvo apdova-
nojęs Dovydą, jo muzikalumas iš tiesų užima išskirtinę 
vietą. Iki šių dienų Dovydo psalmes gieda ir judėjai, ir 
krikščionys. Psalmynas išlieka neišsemiamu įkvėpimo 
šaltiniu kiekvienam, trokštančiam garbinti Dievą. Re-
gis, Dovydas turėjo ypatingą balsą ir virtuoziškai grojo 
arfa. Manding, geriausiu giesmininku Izraelyje jis buvo 
pavadintas dar ir dėl to, kad kunigišką tarnavimą Vieš-
pačiui apipynė šlovinimo giesmėmis. O to Izraelyje dar 
niekas nebuvo daręs. Dovydas pirmasis muziką pritai-
kė Dievo ir žmogaus bendrystei gilinti.

ŠloVinimas doVydo palapinėje

Tapęs karaliumi, Dovydas nusprendė Sandoros skry-
nią parsigabenti į Jeruzalę ir pasistatyti visai šalia savo 
namų (1 Krn 13, 1–4). Nuo Jozuės iki Samuelio, tai yra 
apie keturis šimtus metų, Sandoros skrynia stovėjo Ši-
lojuje (Joz 18, 1; 1 Sam 3, 21), o po to kurį laiką pasiliko 
Kirjat Jearime (1 Sam 7, 1–2). Sauliaus karaliavimo 
metais ji niekam nerūpėjo (1 Krn 13, 3). Dovydas San-
doros skryniai grąžino Jahvės artumo ir bendrystės 
reikšmę, o palapinei, kurioje ji stovėjo – Dievo namų 
pavadinimą (hebr. mĭškān – „gyvenamoji vieta“). Gal 
tuo metu ir gimė kiekvieno garbintojo širdį giliai atlie-
piančios psalmės žodžiai: 

dVasinės dermės

1 De opificio mundi, 89–128.
2 De specialibus legibus, ii, 200.
3 De erbritate, 116.
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Kaip elnė geidžia upelio vandens, 
taip mano siela geidžia Tavęs, o Dieve. 
Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. 
Kada ateisiu ir pasirodysiu Dievo akivaizdoje? 

(Ps 42, 1–2)

Patyręs, jog muzika padeda išgyventi Dievo gerumą, 
meilę ir net dovanoja sveikatą, Dovydas nusprendė at-
naujinti Šventyklos liturgiją, ypatingą reikšmę teikiant 
muzikiniam Dievo garbinimui. Jo novatoriškumas pasi-
reiškė ne vien naujos vietos, kurioje stovės Susitikimo 
palapinė, parinkimu. Didžiausia naujovė buvo naujai 
sukurtas grandiozinio masto šlovinimo tarnavimas:

Vyrai buvo Dovydo paskirti tarnauti giesmėmis Vieš-
paties namuose, kai skrynia buvo padėta į jos vietą. 
Kol Saliamonas pastatė Viešpaties namus Jeruzalėje, 

jie tarnavo giedodami prie Susitikimo palapinės ir at-
likdami tarnystę pagal savo eilę. (1 Krn 6, 31–32)

Keturi tūkstančiai šlovino Viešpatį instrumentais, 
kuriuos padirbdino Dovydas. (1 Krn 23, 5)

Mozės Įstatyme nebuvo nurodyta, kad, tarnaujant 
Jahvei, turi skambėti muzika, o juo labiau kad šlovi-
nimo giesmės prilygsta (jei nepranoksta) aukojamoms 
atnašoms. Šį požiūrį įtvirtins Naujasis Testamentas 
(Hbr 13, 15). Cituodamas Dovydo psalmę, Jėzus aiškiai 
išskiria šlovinimą: iš vaikų ir žindomų kūdikių lūpų 
Tu paruošei sau tobulą gyrių (Mt 21, 16). Tačiau anuo-
met Dovydui teko praminti visai naują kelią, kuriuo 
nebuvo ėjęs nė vienas pirmtakų. Regis, pats Dovydas 
buvo sudvejojęs savo eksperimentu, kai, vežant Sando-

ros skrynią į Jeruzalę, mirė ją palietęs 
Uza (1 Krn 13, 12). Kadangi Viešpa-
ties rūstybė užsidegė pačiame muziki-
nio garbinimo įkarštyje (1 Krn 13, 8), 
Dovydui galėjo kilti klausimas ir dėl 
muzikos instrumentų. Gal jų kelia-
mas triukšmas iššaukia Jahvės rūs-
tybę? Metraštininkas pasakoja, kad 
Dovydas rūpestingai tyrinėjo lemtin-
gą įvykį, ieškodamas paaiškinimo Mo-
zės raštuose, ir galiausiai jį surado. 
Pagal Įstatymą Sandoros skrynios ne-
galima buvo vežti vežimu, ją privalėjo 
nešti levitai, nes tik jiems buvo leista 
liesti Šventyklos reikmenis (Sk 7, 9; 
1 Krn 15, 11–15). Tad, patikėjęs San-
doros skrynią nešti levitams ir pats 
apsivilkęs jų rūbą, Dovydas vėl suren-
gė džiaugsmingą procesiją. Šlovintojai 
grojo visų rūšių instrumentais, o pats 
karalius ne tik grojo, bet ir šoko (1 Krn 
15, 16–29). Parsigabenęs Sandoros 
skrynią į Jeruzalę, Dovydas ją padėjo 
palapinėje. Nuo Mozės pastatytosios 
ji skyrėsi tuo, kad Dievo garbintojai į 
Viešpaties namų kiemus turėjo ateiti 
su giedojimu ir gyriumi (Ps 100, 4).

Muzikinė dalis Šventyklos liturgi-
joje iki Dovydo nebuvo reikšminga, ir 
kažin ar apskritai jos būta. Mozė tau-
tai paliko pranašišką giesmę, bet ga-
lima tik spėlioti, ar kada nors ji buvo 
giedama (Įst 31–32). Trimitavimas 
buvo vienintelis muzikinis elementas, 
atnašaujant aukas Susitikimo palapi-
nėje. Trimitas skambėdavo ir sušau-
kiant tautą į pasitarimus, ir persike-
liant į naują vietą, ir ruošiantis karui 
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pietro tenerani. prisikėlimo angelas. 1840. s. maria sopra minerva, roma. 
Vytauto ališausko nuotrauka
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(Sk 10, 1–9), tad jis atliko labiau komunikacijos, o ne 
apeiginę ar meninę funkciją. Tačiau Dovydas, Jahvės 
garbinimą palydėdamas giesmėmis ir visais įmanomais 
muzikos instrumentais, sukūrė iš esmės naują liturgi-
jos koncepciją. Žinoma, ir toliau buvo vykdomos Mozės 
nustatytos apeigos: aukojami gyvuliai ir kitos atnašos, 
smilkomi smilkalai ir kalbamos maldos. Tačiau Dievo 
artumas į Dovydo palapinę ateidavo, skambant poeti-
nėms giesmėms ir šlovinimo muzikai. Reikšminga, kad 
savo ankstesnę klaidą – Sandoros skrynios gabenimą 
vežimu – Dovydas apibūdino kaip netinkamą dievoieš-
kos formą: mes ieškojome Jo ne taip, kaip turėjome (1 
Krn 15, 13). Taigi Dovydui tarnavimas Viešpačiui visų 
pirma reiškė Dievo artumo ieškojimą, atėjimą jo aki-
vaizdon, realų Dievo Dvasios potyrį. Geriausias hebrajų 
bardas, poetas ir psalmių autorius vokalinę ir instru-
mentinę muziką aukodavo Dievui kaip dvasines atna-
šas tikėdamas, kad ji padeda atrasti ir pažinti Dievą. 
Dovydo pastangomis Izraelyje, o vėliau ir Bažnyčioje, 
šlovinimo giesmės ir garbinimo muzika tapo neatsieja-
ma liturgijos dalimi.

ŠloVinimas naujajame  
testamente

Naujasis Testamentas apie muzikinį Dievo garbinimą 
ir šlovinimą kalba lakoniškai. Paskutinės vakarienės 
metu Jėzus su mokiniais giedojo himną (gr. hymneō) 
(Mt 26, 30; Mk 14, 26). Po Jėzaus užžengimo į dangų, 
jo mokiniai Jeruzalėje kasdien rinkdavosi Šventyklo-
je, o namuose laužydavo duoną, šlovindami (gr. aineō) 
Dievą (Apd 2, 47). Uždaryti į kalėjimą Paulius ir Silas 
melsdamiesi giedojo himnus (gr. hymneō) Dievui (Apd 
16, 25). Šlovinimas tikrai turėjo vienokią ar kitokią 
vokalinę ir galbūt instrumentinę išraišką. Apaštalas 
Paulius rašo: Melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu; gie-
dosiu (gr. psalō) dvasia ir giedosiu (gr. psallō) protu 
(1 Kor 14, 15). Jam antrina Jokūbas: Kenčia kas iš jūsų? 
Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda psalmes 
(gr. psallō) (Jok 5, 13). Čia reikėtų pacituoti ir dar vieną 
Naujojo Testamento vietą, kurioje minimas šlovinimas: 
Aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, vidury susirin-
kimo tave šlovinsiu giesme (Hbr 2, 12). Reikšminga, kad 
cituojamus psalmės žodžius apaštalas priskiria Jėzui 
Kristui (Ps 22, 22). Taigi, Laiško hebrajams autoriaus 
požiūriu, Dievą giesmėmis šlovinančiųjų būryje visuo-
met yra ir pats Kristus. 

Šlovinimo ir garbinimo Naujajame Testamente apž-
valga nebūtų pilna, jei nepaminėtume cituojamų him-
nų. Tiesa, šie tekstai vargu ar padeda suprasti muziki-
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nius šlovinimo aspektus. O ir metodologijos klausimas, 
nustatant poetinį teksto žanrą, lieka problemiškas4. 
Tad galime kalbėti tik apie kelis ryškiausius tokių him-
nų pavyzdžius. Visų pirma Marijos giesmė, labiau ži-
noma lotynišku Magnificat pavadinimu (Lk 1, 46–55), 
kuri ir turiniu, ir forma primena Onos šlovinimo giesmę 
(1 Sam 2, 1–10) ir atkartoja kitų šventųjų Senojo Testa-
mento moterų, kaip antai Mozės sesers Miriamos, De-
boros bei Juditos, giesmių motyvus5. Taip pat paminė-
tini du himnai (ar jų atskiros dalys) apaštalo Pauliaus 
laiškuose, galimas dalykas, parašyti ne paties apašta-
lo. Tai kenozės – savęs sumenkinimo ir nesavanaudiš-
ko pasiaukojimo dėl kitų – kategoriją atvėręs himnas 
Laiške filipiečiams (Fil 2, 6–11), ir kristologinis himnas 
Laiške kolosiečiams (Kol 1, 15–20), aukštinantis nepri-
lygstamą Kristaus didybę. Galiausiai Apreiškimo kny-
goje užrašyti įspūdingi šlovinimo himnai, skambantys 
danguje, skelbiantys galutinę Dievo ir Kristaus pergalę 
prieš blogį. Pastebėtina, jog juos giedantys, nugalėjusie-
ji žvėrį, rankose laiko arfas (Apr 15, 2), kaip ir keturios 
būtybės bei dvidešimt keturi vyresnieji, garbinantys 
Avinėlį (Apr 5, 8). Šie vaizdiniai vėl primena Dovydo pa-
lapinę, o nauja giesmė, kurią gieda atpirktieji, ir grojan-
čių arfininkų muzika yra skardi kaip daugybės vandenų 
šniokštimas (Apr 14, 2–3). Apreiškimo knygoje iš viso 
egzegetai suskaičiuoja keturiolika himnų, skambančių 
prieš Dievo sostą6.

Himnodijos žanrai pauliaus laiŠKuose

Bene daugiausia žinių apie šlovinimą ankstyvojoje 
Bažnyčioje galime pasisemti iš apaštalo Pauliaus laiš-
kų. Štai dvi ištraukos:

Kristaus žodis tegu tarpsta jumyse. Mokykite ir įspė-
kite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga 
širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dva-
sines giesmes. (Kol 3, 16)

Būkite pilni Dvasios, kalbėdami vieni kitiems psal-
mėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedoda-
mi ir šlovindami savo širdyse Viešpatį. (Ef 5, 18–19)

Aišku, kad giesmių, kaip ir pamokslų, tikslas – ugdy-
ti ir lavinti tikėjimą. Krikščionys gali pasimokyti tiek 
klausydami pamokslaujamo Dievo žodžio, tiek giedo-
dami giesmes. Visgi giesmių paskirtis nėra tik didak-
tinė. Šlovinimo giesmės skirtos ne vien žmonėms, bet 
ir Dievui. Visų pirma Dievui. Pasak Pauliaus, Viešpatį 
šlovinti turi širdis, ne vien lūpos. Galbūt apaštalas tai 

4 michael peppard, „‘poetry’, ‘Hymns’ and ‘traditional material’ in 
new testament epistles or How to do things with indentations“, in: 
The Journal for the Study of the New Testament, 2008, t. 30, nr. 3, 
p. 319–342.

5 Hugo mendez, „semitic poetic techniques in the magnificat: luke 
1:46–47“, in: Journal of Biblical Literature, 2016, t. 135, nr. 3, p. 557–574.

6 les Hardin, „a theology of the Hymns in revelation“, in: Stone-
Campbell Journal, 2014, t. 17, nr. 2, p. 233–245.
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sako, primindamas pranašo Izaijo įspėjimą, kurį evan-
gelijose cituoja Jėzus: Ši tauta artinasi prie manęs savo 
lūpomis ir gerbia mane savo liežuviu, bet jos širdis toli 
nuo manęs (Mt 15, 8; Mk 7, 6). Kad ir kaip būtų, Pau-
liaus mintys neleidžia dvejoti, jog Dievo garbinimas 
visų pirma kyla iš širdies ir tik po to įgauna melodinę 
išraišką. Antra, šlovinimas ir garbinimas pakylėja prie 
Dievo sosto, padeda išgyventi Dievo artumą. Impera-
tyvus raginimas „būti pilniems Dvasios“, išpildomas 
giedant ir šlovinant širdyje Viešpatį. Akivaizdu, kad 
Pauliui, kaip ir Dovydui, Viešpaties akivaizdon ateina-
ma su gyriumi ir jo artumas atrandamas jį šlovinant. 
Pasak Dovydo psalmės, Dievas „gyvena Izraelio gyriu-
je (hbr. tehilōt – šlovinimo giesmėse)“ (Ps 22, 3). O anot 
Pauliaus, krikščionys, giedodami Viešpačiui, prisipildo 
Šventosios Dvasios (Ef 5, 18–19). Taigi šlovinimas do-
vanoja, gaivina ir gilina bendrystę su Dievu.

Paulius išskiria kelis krikščioniškos himnodijos žan-
rus: psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Regis, pirmoji 
kategorija – psalmoi – dažniausiai turi omenyje Dovydo 
psalmyną. Krikščionims, kaip ir judėjams, psalmynas 
buvo neišsemiamas įkvėpimo šaltinis – „angelų kūrinys, 
dangiškas institutas, dvasiniai smilkalai“, pasak Bazili-
jaus Cezariečio. Be to, giedodami Dovydo psalmes, pir-
mieji Jėzaus mokiniai jų tekstuose įžvelgdavo pranašys-
tes apie Kristaus kančią (pavyzdžiui, Ps 22, 6–8.14–18), 
mirtį (Ps 16, 10; Apd 13, 35) ir prisikėlimą (Ps 2, 7; Apd 
13, 33). Pats Jėzus po prisikėlimo mokiniams aiškino, 
kas apie jį parašyta Mozės Įstatyme, Pranašuose ir Psal-
mėse (gr. psalmois) (Lk 24, 44). Tiesa, kai kurie biblis-
tai atkreipia dėmesį į tai, jog psalmos nebūtinai reiškia 
Dovydo psalmes, kaip antai: Kai susirenkate, kiekvienas 
turi giesmę (gr. psalmon) ar pamokymą, ar kalbą, ar ap-
reiškimą, ar aiškinimą (1 Kor 14, 26).

Sunku pasakyti, kuo himnai (gr. hymnois) ir dvasinės 
giesmės arba odės (gr. hōdais pneumatikais) apaštalo 
Pauliaus laikais skyrėsi nuo psalmių. Gali būti, kad 
himnais laikytos jau graikiškai užrašytos žydų šlovi-
nimo giesmės. Manoma, kad kai kuriuos garbinimo 
tekstus (ir maldas, ir giesmes) krikščionys tiesiog adap-
tuodavo, įžvelgdami, panašiai kaip psalmėse, kristolo-
ginę reikšmę. O dvasinėmis giesmėmis Paulius galėjo 
vadinti spontanišką, Dvasios pažadintą giedojimą sava 
arba kitomis kalbomis – tai, ką jis turi omenyje, saky-
damas giedosiu dvasia ir giedosiu protu (1 Kor 14, 15). 
Visgi, nesant įtikinamų šaltinių, nėra reikalo spėlioti, 
ką kiekviena šių kategorijų reiškė apaštališkai Bažny-
čiai. Aišku viena: Paulius skatino šlovinti Viešpatį ne 
vienu, bet trimis skirtingais būdais. O tai jau užuomi-
na apie kūrybiškumą. Iš širdies kylantis garbinimas ir 

šlovinimas gali natūraliai įgauti įvairias formas ir būti 
išreikštas skirtingais muzikiniais stiliais. Iš tiesų, per 
Bažnyčios istoriją muzikinė ir meninė giedojimo išraiš-
ka kito, bet gyrius Dievui išliko. Matyt, tai ir yra svar-
biausia, kalbant apie sakralinę muziką.

Bažnyčios tėVŲ požiŪris  
Į muziKą 

Graikiškas žodis psalmos etimologiškai kyla iš veiks-
mažodžio psallō, kuris pirmiausia reiškė „įtempti lan-
ką, timpčioti stygas“. Psalmių giedojimas, bent jau kurį 
laiką, buvo neatsiejamas nuo grojimo arfa arba lyra. 
Bazilijus Cezarietis arfą laiko deramu instrumentu 
psalmių giedojimo akompanavimui7. Remiantis jo Pir-
mosios psalmės homilija, akivaizdu, kad ketvirtame 
mūsų eros amžiuje krikščionys vis dar giedodavo prita-
riant arfai. Tiesa, sunku pasakyti, ar šis paprotys buvo 
visuotinis. Biblistų nuomonės šiuo klausimu skiriasi. 
Mat krikščionių mąstytojams buvo artimas Filono po-
žiūris, kuris žmogaus balsą laikė aukščiausiu ir tobu-
liausiu iš visų instrumentų8. Panašiai ir žmogaus ausį 
Filonas laikė matrica, pagal kurią architektai kuria am-
fiteatrus. Pastebėtina, jog dėl helenizmo įtakos žydai į 
muziką pradėjo žiūrėti atsargiau. Ir nors pagal Dovydo 
patvarkymą levitai Jeruzalės Šventykloje grodavo mu-
zikiniais instrumentais, diasporos sinagogose muziki-
nio akompanavimo palaipsniui atsisakyta. Ankstyva-
jai krikščionybei minimalistinė sinagogos liturgija savo 
forma kur kas labiau tiko nei pompastiškas tarnavimas 
Jeruzalės Šventykloje. Tad krikščionys ją ir pasirinko, 
šiek tiek adaptavę.

Williamas Sheppardas Smithas, tyrinėjęs pirminius 
ankstyvosios Bažnyčios šaltinius, kuriuose minimas 
muzikinis Dievo šlovinimas, daro išvadą, kad muziki-
niu aspektu krikščionių garbinimas niekuo nesiskyręs 
nuo judėjų giedojimo praktikos sinagogoje9. Jo nuomo-
ne, garbinimo būdas Jeruzalės Šventykloje ir diasporos 
sinagogose skyrėsi tuo, kad pastarosiose muzikiniai 
instrumentai nebuvo naudojami. Dar reikėtų pridurti, 
kad fariziejai muzikinį akompanavimą laikė nederamu 
Dievo šlovinimui10. Pirmojo mūsų eros amžiaus pradžio-
je pamaldiems judėjams muzikos menas asocijavosi su 
pagoniškų kultų apeigomis. Šį požiūrį perėmė ir Baž-
nyčios Tėvai.

Vyravo nuomonė, jog, pereinant nuo Senosios prie 
Naujosios Sandoros, muzikinis Dievo garbinimas tapo 
vidiniu. Jei anksčiau garbinta, pučiant šofarą (avino 
rago trimitą), žalvarinius trimitus, skambinant arfa, 
kitara bei kanklėmis ir mušant cimbolus, žodžiu, gro-

amsterdam: Vrije universiteit te amsterdam, 1962.
10 william F. arndt et all., A Greek-English Lexicon of the New Testa-

ment and Other Early Christian Literature, Chicago: university of Chi-
cago press, 1996, p. 891.

7 saint Basil, Exegetical Homilies, the Catholic university of ameri-
ca press, 1963, p. 153.

8 De postaritate Caini, 159.
9 william sheppard smith, Musical Aspects of the New Testament, 
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jant visais pučiamaisiais, styginiais ir mušamaisiais 
instrumentais, tai dabar Dievas garbinamas dvasia ir 
lūpomis. Juk Evangelijoje pagal Joną skaitome, kad 
tik rieji garbintojai garbins Dievą ne ant Gerizimo kal-
no Samarijoje ir ne Jeruzalėje, bet tiesa ir dvasia (Jn 4, 
21.23). Panašiai kaip išorinį Įstatymą pakeitė vidinis, 
taip ir muzikinį garbinimą – giedojimas širdimi ir lūpo-
mis. Palaipsniui giedojimas be akompanavimo pradėtas 
laikyti aukščiausia Dievo garbinimo forma. Šis požiūris 
sąlygojo grigališkojo choralo paplitimą ir hegemoniją 
Viduramžiais.

Bažnyčios Tėvai, sekdami Filono pėdomis, muzikos 
instrumentus, kuriais Senajame Testamente psalmi-
ninkai ragino garbinti Viešpatį, pradėjo traktuoti ale-
goriškai. Antai Klemensas Aleksandrietis trimito gar-
sus sieja su mirusiųjų prisikėlimu, psalteriumą (styginį 
instrumentą) – su garbintojo liežuviu, lyrą – su Šven-
tosios Dvasios paliestomis lūpomis, cimbolus – vėlgi su 
liežuviu, pučiamuosius instrumentus – su visu tikinčio-
jo kūnu, o styginius – su žmogaus nervais. Dievo šlovi-
nimas, šokant su tambūrinu, alegoriškai kalbėjo apie 
mirusiųjų prisikėlimo naujame kūne kontempliaciją11. 
Muzikiniai instrumentai, anot Klemenso, yra netinka-
mi ne tik Bažnyčioje, bet ir per šventes ar tiesiog pasi-
sėdėjimus, nes jie pažadina aistras ir veda į pasileidimą. 
Dūdeles ir birbynes jis ragina atiduoti piemenims, o flei-
tas – stabų garbintojams. Muzikos instrumentai skirti 
tiems, kurie gyvena gyvuliškai ir nesivadovauja protu. 

apolonas ir dionisas

Antrasis šaltinis, muzikos meno klausimu daręs di-
delę įtaką Bažnyčios Tėvams, be abejonės, buvo anti-
kinė filosofinė literatūra. Platonas buvo įsitikinęs, jog 
muzika padeda formuoti jauną asmenybę. Tačiau, jo 
manymu, ne visos dermės tinkamos šiam uždaviniui. 
Tinkama dermė daro teigiamą įtaką žmogaus charakte-
riui, o netinkama – neigiamą. Muzika gali pažadinti kil-
nius jausmus, kaip antai gailestį, švelnumą bei drąsą, 
bet taip pat geidulius ir aistras, vedančius į išglebimą 
ir tingėjimą. Platono Valstybėje muzika cenzūruojama, 
nelieka vietos fleitai ir net styginiams instrumentams, 
kurių garsai žmogų darą ištižėliu. Graikijos filosofai 
smerkė muzikinius ritmus, per orgijas skambėjusius 
pagoniškose šventyklose, taip pat užstalės dainas. Kita 
vertus, harmoninga, dvasinių dermių muzika buvo lai-
koma svarbia didaktine priemone. Šias dvi skirtingas 
muzikines išraiškas įkūnijo Apolonas ir Dionisas. Apo-
lonas – lyra grojantis muzikos ir šviesos, tiesos ir poe-
zijos dievas – išreiškė estetinę ir kartu dorovinę graikų 
kultūros galią. O linksmybių dievas Dionisas, išmokęs 

žmones pasigaminti vyno ir triukšmingai švęsti, įkū-
nijo pasileidimą. Beje, iš Atėnuose švenčiamų dionisi-
jų – Dioniso garbei rengiamų vyno švenčių – kaip teat-
ro žanras išsirutuliojo tragedija. Tiesa, pats Platonas 
Apolono lyrą, skleidžiančią kilnius garsus, priešpriešina 
ne triukšmingoms dionisijoms, o satyro Marsijo fleitai, 
žadinančiai laukines aistras. Panašiai muzikos instru-
mentus rūšiuoja ir Bazilijus Cezarietis. Jis atmeta ki-
tarą ir lyrą, kaip žemiškus instrumentus, netinkamus 
Dievui garbinti, nes jomis grojama užgaunant stygas iš 
apačios. Tačiau per arfos stygas braukiama iš viršaus 
ir taip išgaunama dvasinė dermė. Apskritai arfa Bazi-
lijui yra iš aukšto duotas instrumentas, skleidžiantis 
dangiškas harmonijas, idant klausytojai ieškotų to, kas 
aukštybėje, ir nebūtų nugalėti saldžių melodijų, žadi-
nančių kūno aistras12.

Dvasinę giedojimo naudą ir kartu gundančią jo ga-
lią Išpažinimuose apmąsto ir Aurelijus Augustinas. Jo 
mintis pacituokime netrumpindami.

Klausos malonumai buvo mane apraizgę ir pavergę 
stipriau, bet tu atrišai ir išlaisvinai mane. Dabar, pri-
sipažįstu, [klausydamasis] giesmių, kurioms gyvybę 
įkvepia tavo ištarmės, kai jos giedamos saldžiu ir įgu-
dusiu balsu, aš šiek tiek nurimstu, tačiau ne taip, kad 
sustingstu, bet taip, kad galiu pakilti, kai noriu. Vis 
dėlto jos, idant būtų įleistos pas mane kartu su min-
timis, kurių dėka yra gyvos, reikalauja mano širdyje 
šiokios tokios garbingos vietos, ir aš vargiai joms pa-
siūlau tinkamą. Kartais man atrodo, kad skiriu joms 
pagarbos daugiau nei dera, kai pajuntu, kad taip gie-
dami šventi žodžiai mūsų dvasiose uždega šventesnę 
ir kaitresnę pamaldumo ugnį nei, jei nebūtų taip gie-
dami, ir kad visi mūsų dvasios jausmai, atsižvelgiant 
į kiekvieno jų skirtingumą, balse ir giedojime turi 
savo dermes, kurių nežinia kokios slaptos giminystės 
ir yra sužadinami. Tačiau mano kūno malonumas, 
kurio neturi leistis paralyžiuojama dvasia, dažnai 
apgauna mane, kai jausmas lydi protą ne taip, kad 
kantriai eitų iš paskos, bet, kadangi jo dėka pelnėsi 
būti prileistas, tik ir stengiasi užbėgti į priekį ir vado-
vauti. Taigi tokiu būdu nusidedu nepastebėdamas to 
ir suprantu tai tik vėliau.

Tačiau kartais aš, nesaikingai saugodamasis tos 
ap gaulės, klystu dėl pernelyg didelio griežtumo (bet 
tai būna labai retai): noriu, kad bet koks saldžių prie-
dainių, dažnai lydinčių Dovydo psalmes, skambesys 
būtų atitrauktas nuo mano ir pačios Bažnyčios ausų, 
ir man atrodo, kad saugiau yra tai, kas, pamenu, daž-
nai man buvo pasakojama apie Aleksandrijos vysku-
pą Atanazą, kuris liepdavo psalmės skaitovui skaityti 
taip saikingai moduliuojant balsą, kad tas skaitovas 
buvo panašesnis į garsiai skaitantį nei į giedantį. Ta-
čiau kai prisimenu savo ašaras, kurias, ką tik atgavęs 

11 titus Flavius Clemens, Paedagogus, 2, 4.
12 saint Basil, op. cit., p. 153–154.
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tikėjimą, liejau klausydamasis bažnytinių giesmių, 
ir kai būtent dabar esu jaudinamas ne giedojimo, bet 
to, kas giedama, kai giedama skaidriu balsu ir kuo 
tinkamiausiai moduliuojant, vėl pripažįstu didelę šio 
papročio naudą. Taip ir blaškausi tarp malonumo 
pavojaus ir išganingos patirties ir, nors ir nepareikš-
damas nepakeičiamos nuomonės, vis labiau linkstu 
pritarti papročiui giedoti bažnyčioje, idant silpnesnė 
siela ausimis patirto malonumo dėka pakiltų į pamal-
dumo būseną. Tačiau kai su manimi nutinka taip, 
kad mane labiau sujaudina giedojimas negu tai, kas 
giedama, prisipažįstu, kad nusidedu ir kad esu vertas 
bausmės, ir tada beveliju nesiklausyti giedančiojo. 
Štai kokia mano padėtis!13 

Augustinas negali atsižadėti savo atsivertimo į Kristų 
patirties, kurios svarbia dalimi buvo bažnytinių gies-
mių poveikis. Patyręs, jog šlovinimo giesmės jaudina, 
skatina atgailauti ir uždega „dievobaimingumo ugnį“, 
savo dvasinės saviugdos kelyje ir, matyt, apskritai Baž-
nyčioje, Augustinas giedojimui norėtų skirti daugiau 
dėmesio. Kita vertus, pačių muzikinių sąskambių tei-
kiamą malonumą Bažnyčios mokytojas laiko nuodė-
mingu. Sekdamas Platonu, Augustinas atskiria melodi-
ją nuo žodžių, pastaruosius traktuodamas kaip tinkamą 
Dievo garbinimo ir šlovinimo mediumą. O muzikinė 
melodija, nežiūrint jos galios įžiebti gilesnį pamaldumą, 
jam asocijuojasi su pagunda, kuri privalanti būti paža-
bota. Šis teologo svyravimas „tarp malonumo pavojaus 
ir išganingos pa tirties“ daugiau ar mažiau atsispindi 
krikščioniškos minties raidoje ir bažnytinėje liturgijoje 
per visą jos istoriją. Krikščionys atmetė muzikos žan-
rus, sietinus su pagoniškomis šventėmis, sportinėmis 
varžybomis bei vaidinimais ir apskritai smerkė muzi-
kos, skirtos pramogai, idėją. Asketizmas įgavo ne tik 
susilaikymo nuo maisto ir gėrimo, bet ir atsiribojimo 
nuo meno, kuris teikia estetinį pasimėgavimą, reikšmę. 
Nors pagrindinė Dievo garbinimo forma ankstyvojoje 
Bažnyčioje buvo vokalinė, tačiau ir instrumentinė mu-
zika laikyta sakralia, tiesa, atsisakant didžiosios dalies 
muzikinių instrumentų.

Taigi teologines Bažnyčios Tėvų, o vėliau ir jos re-
formatorių nuostatas formavo Antikos filosofų ir hele-
nistinio judaizmo požiūris į muziką, skirstęs ją į gerą, 
t. y. sak ralią, ir blogą, pasaulietinę. Tokia dichotomija 
stipriai skyrėsi nuo holistinės hebrajiškos muzikos sam-
pratos. Pastebėtina, jog raudas bei dejones poezijoje ir 
muzikoje Platonas laikė gniuždančiomis sielą, paker-
tančiomis kario narsą ir netinkamomis jaunuomenei 

13 aurelijus augustinas, Išpažinimai, iš lotynų kalbos vertė eugenija 
ulčinaitė, Vaidilė stalioraitytė, Vilnius: aidai, 2004, p. 248–249.

14 Vertė antanas liesis.

ugdyti. Kita vertus, hebrajų psalmininkams, kurie ne-
retai raudodami išliedavo savo skausmą Viešpačiui, 
raudos reiškė nuoširdų atsivėrimą Dievui, atgailą, apsi-
valymą ir sustiprinimą. Psalmininkų išraudotas sielos 
skausmas padėdavo jiems surasti Dievo gailestingumą, 
meilę, ramybę ir džiaugsmą. Senojo Testamento šven-
tųjų narsa ateidavo iš Dievo Dvasios, o ne filosofiškai 
cenzūruojant dermes ir melodijas. Šiuo klausimu grai-
kų filosofai esmiškai skyrėsi nuo hebrajiškų psalmių 
kūrėjų ir išminčių, neskirsčiusių žmogaus jausenų Die-
vo akivaizdoje į tinkamas ir netinkamas, o muzikos der-
mių ir instrumentų į žemiškus ir dangiškus. Pakanka 
perskaityti paskutinę Dovydo psalmę, idant įsitikintu-
me, jog Dievo garbinimui tinka visi muzikos instrumen-
tai (Ps 150). 

[Aleliuja!]
Šlovinkit Dievą šventovėj,
šlovinkit jį dangaus skliauto aukštybėj.
Šlovinkit jį dėl jo didžių žygių,
šlovinkit jo begalinę didybę.
Šlovinkit Viešpatį, gaudūs trimitai,
šlovinkit, arfos ir kankliai.
Šlovinkit Viešpatį, būgnai ir chorai,
šlovinkit stygos, šlovinkit vamzdžiai!
Šlovinkit Viešpatį, cimbolai žvangieji,
šlovinkit Viešpatį, cimbolai skambieji!
Tešlovina Viešpatį visa, kas gyva!
[Aleliuja!]. (Ps 150)14

Pastebėtina, jog Reformacijos šulų nuomonės šlovini-
mo klausimu nesutapo. Martynas Liuteris, burgundiš-
kos polifonijos gerbėjas ir giesmių autorius, be baimės 
pasitelkė pasaulietines melodijas ir joms pritaikė evan-
gelinius tekstus (šie liuteroniški choralai buvo pavadin-
ti kontrafaktomis). Liuteris siekė, jog parapijiečiai visi 
iki vieno giedotų ir šlovintų Dievą. Jam buvo svarbu, 
kad giesmės atlieptų paprasto žmogaus širdį. Todėl 
melodija turėjo būti lengvai įsimenama ir įtraukianti. 
Tačiau Jonas Kalvinas tokį vokiškosios reformacijos 
kūrybiškumą vertino neigiamai. Jo požiūriu, jutiminiai 
malonumai, kad ir nekalti, klaidina. Muzikos poveikį ir 
apskritai estetines jausenas kalvinistinis asketizmas 
laikė nuodėmingomis. Šveicariškoji reformacija, atmes-
dama katalikiškąją liturgiją, nurėžė visas jos puošme-
nas, tarp jų ir polifoninę muziką. Reformuotose baž-
nyčiose skambėdavo tik monofoninės melodijos, nors, 
tiesa, neoficialiuose susirinkimuose buvo giedama ke-
turiais ir daugiau balsų15. 

Giedrius saulytis

15 Barbara russano Hanning, Trumpa Vakarų muzikos istorija, Vil-
nius: presvika, 2000, p. 180–182.
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VieŠpaties artumo muziKa 

Ilgainiui instrumentinė muzika sugrįžo į Bažnyčią. 
Vargonai Vakarų liturgijoje suskamba VII a., o X a. 
tampa neatsiejama jos dalimi. Johanas Sebastianas 
Bachas, kalbėdamas apie muzikos meno paskirtį, teigė, 
kad muzika turi šlovinti Dievą ir teikti malonumą žmo-
gaus sielai. Taigi XVIII a. sakralinės muzikos grandas 
jau be baimės žiūrėjo į muzikos teikiamą malonumą sie-
lai. Čia norėtųsi pacituoti Bacho amžininko Alexanderio 
Campbello mintį apie dvasinę himnodijos galią, kuri pa-
rodo, kokią svarbią vietą Antrojo didžio jo dvasinio atsi-
naujinimo JAV (1790–1840) užėmė šlo vinimas:

Jei išsenka bendruomenės psalmodija, nebesvarbu 
kokio išpažinimo ji laikosi, ar kokiu katekizmu remia-
si. Kita vertus, jei šlovinimo giesmės kasdien skamba 
šeimoje ir bendruomenės susirinkimuose, jos įkvepia 
sielą labiau nei tai, ką duoda visos pastangos sakyk-
loje ar leidyboje. [...] Giesmynas labiau nei kuri nors 
kita knyga, – aišku, išskyrus Bibliją, – labiausiai ir gi-
liausiai formuoja tiek jaunuolį, tiek senolį, tiek šven-
tąjį, tiek ir nusidėjėlį.

Taigi apie šlovinimą, dvasiškai ugdančią jo galią, 
o kartu ir apie meninę muzikos vertę bažnytinėje li-
turgijoje kalbama ir eksperimentuojama vis plačiau. 
XX a., ypač antroje pusėje, šlovinimo ir garbinimo gies-
mės įgauna vis naujų, modernių išraiškos formų. Ir 
nors vis dar netrūksta nemažai baiminimosi, kad taip 
gali būti sutepta sakrali muzika, šalia tradicinių gies-
mių ir krikščioniškų himnų įsitvirtina ir šiuolaikinės 
garbinimo giesmės. Dvasiniai Bažnyčios atsinaujinimo 
sąjūdžiai ypač pabrėžia šlovinimo ir garbinimo reikšmę. 
Šlovinimo giesmių emocinis ir psichologinis poveikis 
pradėtas tirti ir moksliškai, iškeliant hipotezę apie tera-
pinį šlovinimo poveikį nerimo, streso, neurozės atvejais.

Krikščionių muzikantų bei solistų refleksijos toliau 
gilina suvokimą, jog muzikinis Viešpaties garbinimas 
pakylėja tikinčiuosius prie Dievo sosto ir padeda iš-
gyventi Viešpaties artumą. Muzika atveria garbintojo 
širdį ir kartu tampa jo padėkos bei gyriaus Dievui me-
diumu. Skambant šlovinimo ir garbinimo muzikai, širdį 

Dievui gali išlieti kiekvienas – net ir tas, kuris Kristumi 
dar netiki. Giesmės, užgimusios tikinčių kompozitorių 
ir kūrėjų sielos gelmėse, atliepia dvasinius jauno žmo-
gaus lūkesčius. Pasitelkdami šiuolaikines muzikos iš-
raiškos formas, šlovintojai atidaro krikščionių bendruo-
menėms dangaus langus, padeda pajusti Šventosios 
Dvasios dvelksmą, pripildo sielą ramybės, džiaugsmo 
bei palaimos.

Mano manymu, Dovydo psalmynas, taip pat apaštalo 
Pauliaus raginimas šlovinti Dievą psalmėmis, himnais 
ir dvasinėmis giesmėmis suteikia biblinį bei teologinį 
pamatą kūrybingam Dievo garbinimui. Ne garbinimo 
forma, bet garbintojo širdis Bažnyčioje skambančią mu-
ziką padaro dvasine. Manau, nereikėtų nė vieno muzi-
kos stiliaus laikyti sakraliu, dvasiniu ar išimtinai baž-
nytiniu. Vargu ar atradę, kaip Kristų garbino pirmieji 
krikščionys, mes kartu susigrąžintume pirmųjų krikš-
čionių dvasios galią. Gerbiant liturgines muzikines tra-
dicijas, būtina atsiverti ir šiuolaikinėms Dievo garbi-
nimo formoms. Šlovinimo giesmės vienoje kultūroje ir 
laikotarpiu skambėjo vienaip, o kitoje ir kitu metu – jau 
kitaip. Tiek klasikinės, tiek šiuolaikinės melodijos tin-
ka šlovinimo giesmėms ir gali perteikti Dievo Dvasios 
dvelksmą. Kiekvienas stilius tinka Viešpačiui garbinti, 
jeigu garbintojas jį pasirenka iš meilės Dievui. Svarbus 
ne pasirinktas stilius, o Tas, kurį garbiname. Jei dėme-
sys sutelkiamas į Dievą, jei aukštinamas Jėzus Kristus, 
jei tai daroma ne dėl akių, o iš visos širdies, Dievas bus 
pagarbintas ir jo artuma ateis į šlovinančią bendruome-
nę. Ieškant Viešpaties artumo, muzika, nepriklausomai 
nuo jos žanro, tampa dvasine.

Dovydo sumanymas muzikos meną panaudoti Dievo 
šlovinimui ir kartu jį atverti Šventosios Dvasios įkvėpi-
mui galėtų būti archetipiniu Dievo garbinimo modeliu. 
Nors laikui bėgant ši biblinė paradigma buvo apleista, 
Dievas pranašo Amoso lūpomis pažadėjo atstatyti su-
griuvusią Dovydo palapinę, užtaisyti jos plyšius, pri-
kelti iš griuvėsių (Am 9, 11). Regis, šis pažadas pildosi 
mūsų dienomis. Kūrybingas Dievo šlovinimas, niekuo-
met nenutildavęs Dovydo palapinėje, šiandien kviečia 
mus pasinerti į Viešpaties artumo muziką, kurios esmė 
ne formoje, bet Dvasioje. Sakralinę muziką įkūnija ne 
stilius, bet Kristų mylinti širdis. !

dVasinės dermės
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i

Lietuvos ir gerovės valstybės keliai nesusikirto, tiesiog 
prasilenkė laike. Tačiau iki simbolinio susitikimo trūko, 
atrodytų, visiškai nedaug – vos vienerių metų. Apmau-
du, nes tiek Lietuva, tiek išsvajota gerovė viena link 
kitos tarpukariu kryptingai judėjo du dešimtmečius. 
Todėl simboliška, kad anų metų prasilenkimas mus 
persekioja jau beveik tris dešimtmečius šiandien. Ypač 
dabar, kaskart įsiklausant į artėjančiuose įvairaus lyg-
mens rinkimuose dalyvausiančių politikų pasisakymus, 
kuriuose gerovės valstybės sąvoka tampa nepakeičiamu 
retoriniu ateities valstybės siekiu ar pasaldintos rinki-
mų kampanijos dalimi. 

Grįžkime į dramatišką Lietuvos ir gerovės valsty-
bės prasilenkimo istoriją. Kai šią sąvoką pirmą kar-
tą 1941 m. pavartojo Jorko arkivyskupas Williamas 
Temple‘as knygoje Piliečiai ir Bažnyčia1, Lietuva kaip 
savarankiškas politinis subjektas jau nebeegzistavo, 
o apie tariamą gerovę čia buvo galima sužinoti vien iš 
šios sąvokos priešingybių – sovietų ir nacių karo ar jė-
gos valstybių pozicijų. O kai pasaulyje gerovės valsty-
bė transformavosi į šiuolaikinę jos suvokimo stadiją, 
mums ilgainiui buvo primesta tik savotiška jos forma 
(kiek primenanti metropolijos santykį su kolonijomis) – 
be valstybės, be nusistovėjusio visuomenės sambūvio 
ar prigimtinių individo laisvių, t. y. pamatinių gerovės 
valstybės komponentų.

ii

Galime fiksuoti bent porą generalizuotų gerovės vals-
tybės2 atsiradimo istorinių scenarijų. Pirmuoju atveju 
dažniausiai konstatuojama, kad šis reiškinys prasidėjęs 
antrosios industrinės revoliucijos metu, XIX a. pabaigo-
je, su Vokietijos imperijos socialinėmis reformomis ir vis 
labiau plitęs pasaulyje (pirmiausiai Europoje), ypač po 
Pirmojo pasaulinio karo. Tuo metu regime vis didesnį 
valstybės (nepaisant jos politinės santvarkos pobūdžio) 
vaidmenį užtikrinant jos gyventojų minimalią apsaugą 

neiŠneŠiota lietuVos GeroVė

Norbertas Černiauskas

istorija

„naujų“ socialinių problemų akivaizdoje – ištikus ligai, 
nelaimingam atsitikimui ar nedarbui. Vėliau šis mini-
malus socialinės pagalbos įsipareigojimų paketas buvo 
vis labiau plečiamas, unifikuojamas ir demokratizuoja-
mas. Antruoju atveju fiksuojama, kad gerovės valstybė 
galutinai išsirutuliojo tik po Antrojo pasaulinio karo, 
kai griuvėsiuose paskendusi Europa ėmėsi plačių ir 
įvairių socialinių reformų. Čia grįžkime prie dvasininko 
Williamo Temple‘o. Minėtame tekste 1941 m. jis pabrė-
žė, kad gerovės valstybė turi atsirasti kaip atsakas karo 
arba jėgos valstybei, kurią tuo metu kūrė nacių valdo-
ma Vokietija (ir, žinoma, SSRS). Taigi matome aiškius 
moralinius kriterijus, kurie skiria socialinės politikos 
idėją, kylančią iš taikos ir pilietinio solidarumo, ir jai 
priešingą idėją, paremtą militarizacija, siaura ideolo-
gizacija ir visuomenės unifikavimu. Šiuos skirtumus 
būtina pabrėžti, nes dažnai diskusijose apie skirtingus 
valstybių socialinės apsaugos modelius susitelkiama į 
socialinės apsaugos infrastruktūros ir jos prieinamumo 
statistiką, bet ne į socialinę apsaugą užtikrinančių po-
litinių sistemų ideologinę prigimtį.

iii

Grįžkime prie pagrindinio šio teksto klausimo. Ar 
apskritai galime kalbėti apie gerovės valstybės projek-
tą Lietuvoje? Ar tikrai Lietuvos ir taip dažnai mūsuose 
idealizuojamos gerovės valstybės istorijos negrįžtamai 
prasilenkė laike nesusikertančiomis tiesėmis? Ar gero-
vės valstybės idėja yra tik anachronistinis šiandienos 
siekinys, vidaus politikos stigma, ar nėra prisimintinos 
tradicijos?

Atsakyti į šiuos klausimus dažnai trukdo keletas kli-
šių. Neretai, diskutuojant apie valstybės socialinės po-
litikos gaires, yra linkstama paviršutiniškai susikon-
centruoti tik į skandinaviškąją patirtį. Tačiau galimos 
lietuviškosios gerovės idėjinės paieškos dažniausiai veda 
ne į Švedijos ar kitų valstybių socialinės sistemos ištakų 
ir raidos analizę, o į anoniminio ir neblėstančio Sąjū-
džio laikų šūkio „gyvensime kaip Švedijoje“ nostalgiją. 

2 Šiame tekste bus labiau koncentruojamasi į socialinės apsaugos 
politiką.

1 william temple, Citizen and Churchman, london: eyre & spottis-
woode, 1941.
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Toks paviršutiniškas simbolizmas kelia nesusipratimų, 
nes minėtas šūkis niekuomet neturėjo aiškaus turinio, 
o dėmesys tik skandinavų sėkmei neleidžia pamatyti 
ir kitokių (niekaip jų nesupriešinant) gerovės valstybės 
modelių. Šalia skandinaviškos (socialdemokratinės) ge-
rovės valstybės sampratos egzistuoja ir ne mažiau įtai-
gūs konservatyvusis-korporatyvinis ir liberalusis mode-
liai, kurie Lietuvoje dažniausiai išstumiami už ribotos 
gerovės pažinimo ribų. Tačiau problema yra ne modelis, 
o ištakos, nuo kurių atsispiriama. Bet apie tai vėliau.

 Egzistuoja ir istoriografinė problema: iš esmės nėra 
atsakyta3 į klausimą, ar Lietuvoje iki 1940 m. apskritai 
būta savarankiškų ir apčiuopiamų socialinės politikos 
apraiškų (skirtingai nuo švietimo ar žemės ūkio sričių), 
o jei ir bandoma atsakyti, pateikiamas pesimistiškas 
vertinimas4. 

Galbūt dėl to Kovo 11-osios Respublikos socialinę po-
litiką ir teko kurti transformuojant sovietinės rūpybos 
pamatus, o ne atkapstant tam tikras savąsias, nors ir 
simbolines tradicijas. Dėl to patyrėme ir fiktyvų univer-
salizmą5, ir savotišką Lietuvos socialinę politiką api-
būdinantį disonansą, kai vieni socialinės apsaugos sis-
temoje matė (mato) perdėm liberalų ir laisvai rinkai 
būdingą nuokrypį, o kiti – pernelyg valstybės ir jos biu-
rokratinio aparato neefektyviai administruojamą sferą. 
Tačiau akivaizdu, kad abiem atvejais egzistavo ne tam 
tikros idėjos perteklius, o gerovės valstybei reikalingo 
savo idėjinio pamato trūkumas.

iv

Vėlyvojo sovietmečio socialinės apsaugos palikimas 
yra bene vienintelė buvusios sistemos sritis, kuri šian-
dien moksliniuose tyrimuose susilaukia gana neut-
ralaus vertinimo6. Tačiau akivaizdu, kad būtent so-
vietinės patirties matmuo ir yra viena iš pagrindinių 
priežasčių, neleidžiančių vis dar adekvačiai mąstyti 
apie gerovės valstybę, nes didelei daliai (vyresnės kar-
tos) Lietuvos gyventojų socialinės ir sveikatos apsaugos 
pažanga asocijuojasi su lovų skaičiumi ligoninėse, anks-
tyvu pensijiniu amžiumi ir kelialapiais į sanatorijas, 
kitaip tariant, su pastatais, infrastruktūra ir visagale 
valdžios iniciatyva, bet ne su bendruomenės solidaru-
mu, asmenine atsakomybe ir valdžios, visuomenės bei 
individo kontraktu. 

Asmeninės iniciatyvos ir finansinio raštingumo trū-
kumas, nepasitikėjimas privačiomis ar visuomeninėmis 

iniciatyvomis, socialinės politikos „nurašymas“ valsty-
bės biurokratiniam aparatui, socialinėms reikmėms su-
renkamų mokesčių ir suteikiamų paslaugų atsiejimas 
nuo konkretaus individo ir kiti ryškūs palikimai for-
muoja plačiai paplitusį vaizdinį, kad socialinė politika 
yra išskirtinai ne mano, o valdžios sritis, kuri įgyven-
dinama tiesiog perskirstymo (ne dalinimosi) ir išmokų 

(ne santaupų) būdu. Bet kokia socialinė parama visuo-
menėje vis dar suprantama tik kaip tam tikra valdžios 
išmoka, o ne asmeninių pastangų ir visuomenės solida-
rumo sąveikos rezultatas. Tai (vis dar) lemia sovietinis 
principas, kai socialinė politika buvo grįsta unifikuotu 
išmokų mokėjimu, o ne individo, visuomenės ir valsty-
bės sandoriu. Tokia tradicija radosi iškart po 1940 m. 
birželio, kai viešai džiaugtasi, kad netrukus Lietuva bus 
įtraukta į „tobuliausio socialinio draudimo sistemą“, 
kur pagrindinius draudimo įnašus mokės tik įmonės ir 
įstaigos, o administravimu rūpinsis sovietinės profsą-
jungos. Kitaip tariant, socialinės politikos įgyvendini-
mas priklausys ne nuo paskiro individo, visuomenės ir 
valdžios iniciatyvų, o tik nuo totalitarinės valstybės už-
mačių, malonės ir fiktyvių profesinių sąjungų veiklos7.

v

Lietuvoje nuoseklesnė socialinė politika atsirado po 
Pirmojo pasaulinio karo sukūrus nepriklausomą valsty-
bę. Negalime teigti, kad savosios valstybės neturėjimas 
automatiškai galėjo reikšti socialinės politikos nebuvi-
mą. Išties Vokietijos ar net Austrijos-Vengrijos imperijų 

neiŠneŠiota lietuVos GeroVė

3 pavyzdžiui, naujausiose tarpukario lietuvos istorijai skirtose sinte-
zėse (Lietuvos istorija. Nepriklausomybė (1918–1940 m.), t. X, d. i ir ii, 
Vilnius: lietuvos istorijos institutas, 2014 ir 2015) valstybės socialinė 
politika nenagrinėjama.

4 pavyzdžiui, jolanta aidukaitė, natalija Bogdanova, arvydas Guo-
gis, Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė?, Vilnius: 
lietuvos socialinių tyrimų centras, 2012, p. 117.

5 liutauras Gudžinskas, „europeizacija ir gerovės valstybė lietuvoje: 
institucinės sankirtos“, in: Politologija, 2014, nr. 4 (76), p. 126–129.

6 jolanta aidukaitė, natalija Bogdanova, arvydas Guogis, op. cit., 
p. 350.

7 lazaris epšteinas, „socialistinio socialinio draudimo belaukiant“, in: 
Sveikata ir darbas, 1940-08-20, nr. 14–15, p. 505.

Šiaulių apygardos ligonių kasų rūmai. 1938. 
Kazimiero skerstono nuotrauka, Šiaulių „aušros“ muziejus
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populiarėjantis savaitgalio klausimas“, jų teisiniai ir so-
cialiniai klausimai pakankamai gerai sutvarkyti, įmo-
nių sanitarinė padėtis prižiūrima, atlyginimo dydis yra 
kontroliuojamas, darbininkai turi apmokamas 12 dienų 
kasmetines atostogas8. Pažymėta, kad pramonės sekto-
riuje egzistuoja aiškios socialinės garantijos: darbinin-
kai yra draudžiami ligonių kasoje, taip pat yra siste-
miškai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų ir netikėtų 
atleidimo iš darbo atvejų. Darbo rūmai, o neretai ir pa-
čios įmonės, pramonės darbininkams įrengdavo laisva-
laikio klubus, organizuodavo sportinę ir kultūrinę vei-
klą. 1939 m. darbininkų kalendoriuje galime pamatyti 
išsamius patarimus, kur ir kada kreiptis dėl netinkamų 
darbo sąlygų, teisinės konsultacijos, neišmokėtos algos 
ar kompensacijos. Kalendoriuje yra pateikti net atskirų 
rūšių skundų pildymo šablonai9. 

Matydami spėriai augančią miestų darbininkų gerovę 
ir didėjantį jų skaičių, galėtume prognozuoti, kad neto-
limoje XX a. penkto dešimtmečio ateityje galėjo rastis 
savita lietuviška darbininkų kultūra.

vi

Bandydami rasti rimtų gerovės valstybės užuomazgos 
įrodymų, savo žvilgsnius turėtume nukreipti į provinci-
ją. Be to, vertėtų susikoncentruoti į ketvirto dešimtme-
čio antrą pusę. Pasaulinės ekonominės krizės pamokos, 
natūraliai besikeičiantys vidaus politikos prioritetai ir 
1935 m. ūkininkų Suvalkijoje bei 1936 m. darbininkų 
neramumai Kaune paskatino autoritarinę valdžią skirti 
daugiau dėmesio socialinės apsaugos politikai. Ketvirto 
dešimtmečio antroje pusėje Lietuvoje buvo pradėta įgy-
vendinti ir/ar plėtoti daug įvairių socialinių reformų – 
ligonių kasų, pradžios mokslo, viešųjų darbų, Darbo 
rūmų, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų pramonėje 
ir t. t. Smulkiai jų nedetalizuodami, išskirsime tris es-
minius blokus, kurie rodo, kad minėti pokyčiai palietė 
gausesnes gyventojų grupes.

1918–1940 m. pagrindiniu veiksniu, kuris pristabdė 
platesnes socioekonomines reformas, buvo santykinai 
itin didelis žemės ūkiu užsiimančių ar jame dirbančių 
gyventojų skaičius, menka darbininkų kvalifikacija ir 
darbo našumas. Dėl savo materialinio ir mentalinio 
atotrūkio (kad ir palyginus su minėtu pramonės sekto-
riumi) provincija socialinėms reformoms buvo sunkiai 
pasiekiama. Šiuo požiūriu Lietuva lyg ir neišsiskyrė 
iš kitų Europos valstybių – visoms joms gana sunkiai 
sekėsi įžengti į kaimą, tačiau, atsižvelgiant į menką 
urbanizacijos lygį, ši problema Lietuvoje buvo ypač opi. 
Atsakingai įgyvendinti bet kokią modernią socioeko-
nominę reformą šimtams tūkstančių gyventojų, kurių 

XIX a. pabaigos – XX a. pradžios vidaus reformos daž-
nai tapdavo tolimesnės politikos pamatu naujai susi-
kūrusioms nacionalinėms valstybėms (mūsų kontekste 
galime prisiminti Klaipėdos krašto pavyzdį: lyginant 
su likusia Lietuva, egzistavo pažangesnė socialinės ap-
saugos sistema). Telieka pastebėti, kad XX a. trečiame 
dešimtmetyje Lietuva turėjo mažiau, nes Rusijos im-
perijos palikimas socialinės politikos srityje neturėjo 
itin tvirtų pamatų. Kita vertus, Lietuvos Respublika 
pirmuosius savarankiškos socialinės politikos žings-
nius žengė kaip tik tuomet, kai Vakarų pasaulį apėmė 
socialinių reformų bumas, o tarpvalstybiniu lygmeniu 
atsiradusi Tarptautinė darbo organizacija (TDO) ėmėsi 
šiuos procesus koordinuoti. Nors gerovės valstybės są-
voka tuo metu nevartota, neabejotina, kad tarpukario 
socialinės politikos lenktynės vėliau turėjo reikšmingą 
įtaką jos atsiradimui. Po Antrojo pasaulinio karo su-
klestėjusios gerovės valstybės nenukrito iš dangaus – jų 
atsiradimui daug įtakos turėjo ikikarinės reformos.

Tad, ieškodami gerovės valstybės šaknų Lietuvoje, 
pirmiausia turėtume atsigręžti į tarpukarį ir pamėginti 
išsiaiškinti, kaip 1918–1940 m. socialinių reformų kon-
tekste atrodė Lietuvos respublika ir jos gyventojai?

Jei savo žvilgsnį pirmiausia nukreiptume į proleta-
riato elitą – pramonės sektorių ir jo darbininkiją, bei 
pagal tai mėgintume susidaryti bendrą socioekonominį 
vaizdą, pamatytume, kad šioje ūkio srityje buvo tvar-

komasi gana gerai. Štai ketvirto dešimtmečio pabaigo-
je, lyginant su žemės ūkiu, konstatuota, kad pramonės 
darbininkams Lietuvoje sudarytos puikios darbo sąly-
gos: darbo diena trunka 8 valandas, darbininkai gali 
„normaliai užšvęsti šeštadienį jau 15-tą valandą, o kai 
kur jau ir 14 val. būna laisvi iki pat darbo pradžios pir-
madienį“. Stebėtasi, kad tarp miesto darbininkų „vis 
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8 Valteris Gaigalaitis, „Krašte pasirodžiusio žemės ūkio darbininkų 
trūkumo klausimu“, in: Žemės ūkis, 1940, nr. 1, p. 5, 10.

9 Darbininko ir tarnautojo kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938, 
p. 224–225.

aB „Kučinskis–pabedinskai“ fabriko darbininkų kolona, einanti 
į visuomenės ir kariuomenės suartėjimo šventę. 1936. žemaičių 
dailės muziejus
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dauguma savo gyvenimą vis dar grindė paprotiniu ir 
gamtiniu gyvenimo ritmu, buvo nelengvas užmojis. Juo 
labiau kad vienas esminių socioekonominių pokyčių – 
agrarinės reformos pavidalu – buvo įgyvendinamas visą 
tarpukario laikotarpį. 

1929 m. priimtame pirmajame žemės ūkio darbdavių 
ir darbininkų santykius reglamentuojančiame įstatyme 
(su 1932 m. papildymais) dar figūravo tokios sąvokos 
kaip „gerų įpročių apybrėžas“ ir „vietiniai įpročiai“. To-
dėl po dešimtmečio teisės aktas jau buvo įvertintas kaip 
pernelyg deklaratyvus, nekeičiantis kai kur provincijo-
je egzistuojančių vergiškų darbo sąlygų10. 1940 m. pa-
vasarį pradėtas intensyviai svarstyti naujasis samdos 
žemės ūkyje įstatymas, kuris turėjo reglamentuoti dar-
bininkų rūšis, minimalius darbo užmokesčius, aiškias 
darbdavio ir darbininko teises ir samdymo taisykles. 
Įstatyme buvo numatyta darbo valandų ir poilsio valan-
dų skaičius, kompensacijos už viršvalandžius, atostogų 
tvarka. Parduotų vasarų vaizdinio kontekste sunku 
patikėti, kad darbymečiu buvo numatytas minimalus 
7 val. nakties (miego) bei 1,5 val. pietų ir 0,5 val. pava-
karių poilsio režimas, o ne darbymečiu – 8 val. nakties 
ir 3–3,5 val. dienos poilsio laikas. Be to, išskirta teisė į 
poilsį savaitgalį. Įstatymu taip pat ketinta visiškai už-
drausti mažamečių vaikų samdymą, o vyresniųjų sam-
dymas buvo numatytas tik mokyklinių atostogų metu. 
Pirmais metais dirbantis darbininkas galėjo tikėtis 6 
dienų metinių atostogų, kaupiantis darbo stažui, šis 
skaičius turėjo augti11.

Pagaliau 1940 m. pavasarį imtasi spręsti iš pirmo 
žvilgsnio itin menkos problemos – privalomo žemės 
ūkio darbininkų darbo knygelių įvedimo klausimo. Nors 
minėtų knygelių problema valdininkų darbotvarkėje 
atsirasdavo nuo pat 1933 m., jos niekaip nepavykdavo 
iki galo įveikti. 1939–1940 m. įvairių regionų apskričių 
valdybos ėmėsi skelbti įsakymus dėl „žaliųjų“ ir „gelto-
nųjų“ knygelių privalomo įvedimo samdomiems žemės 
ūkio darbininkams12. Kodėl į šį įvykį reikėtų atkreip-
ti daugiau dėmesio? Darbo knygelės žymėjo esminius 
socialinius pokyčius provincijoje – žodinių darbo su-
tarčių eros pabaigą ir teisinio darbo santykių regulia-
vimo pradžią. Kitaip tariant, žemės ūkio darbdaviai 
ir darbininkai iš pilkos ir sunkiai teisiškai bei ekono-
miškai apčiuopiamos kelių šimtų tūkstančių žmonių 
masės buvo įtraukti (įsitraukė) į valstybės socialiai įpi-
lietintų gyventojų gretas. „Žalioji knygelė“ turėjo tapti 
kertiniu teisiniu ir mentaliniu pamatu, kuris ateity-
je būtų laidavęs nemokamą apsilankymą pas gydyto-

ją ir galbūt minimalias socialines išmokas senatvėje. 
Padėtis esmingai keitėsi ir kitose srityse. 1939 m. 

1,3 mln. provincijos gyventojų buvo įtraukti į draudimų 
nuo nelaimingų atsitikimų sistemą13 (taip realiai buvo 
įgyvendintas pirmasis visuotinis draudimas Lietuvo-
je), be to, tais pačiais metais provincijos gyventojams 
tapo minimaliai prieinama sveikatos apsaugos sistema. 

1940 m. Lietuvoje jau veikė apie 180 provincijos sveika-
tos punktų iš 219 suplanuotų. Tų pačių metų pradžioje 
Vidaus reikalų ministerija, planuodama savo metinį 
biudžetą, prioritetu išskyrė „kaimo sveikatingumo per-
tvarkos“ finansavimą14. Po minėtos pertvarkos – jau ne-
trukus – sveikatos apsaugos prieinamumas provincijoje 
turėjo išaugti keliolika kartų. 

1940 m. pavasarį visuotiniame Žemės ūkio rūmų su-
sirinkime priimtuose nutarimuose Rūmų valdyba buvo 
įpareigota ne tik rūpintis, kad būtų kuo greičiau priim-
tas mūsų jau aptartas naujas žemės ūkio samdos įsta-
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10 pranešimas žemės ūkio ministrui apie padėtį provincijoje 1940-
01-19, in: Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 923, 
ap. 1, b. 1079, l. 132.

11 „Kaip norima pertvarkyti darbo ir samdos sąlygas“, in: Lietuvos 
ūkininkas, 1940-03-28, nr. 13, p. 12.

12 „Įsakymas žemės ūkio darbininkams darbo knygelėms įvesti“, in: 

Vyriausybės žinios, 1940-03-09, nr. 695, p. 128.
13 „nuo nelaimingų atsitikimų apdrausta 1400000 gyventojų“, in: 

Darbas, 1940-01-28, nr. 4.
14 seimo posėdžių stenogramos 1940-04-19, in: LCVA, f. 923, ap. 1, 

b. 1114, l. 46.

Šakių apskrities žemės ūkio darbininko knygelės 
dublikatas. 1939. Kauno apskrities viešoji biblioteka
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tymas, bet ir kad būtų „daromi žygiai“ dėl kaimo gy-
ventojų draudimo senatvės ir ligos atveju, būtų pradėti 
mokėti priedai kaime vargingai gyvenančių darbininkų 
gausioms šeimoms. Be to, priimtas sprendimas dėl di-
desnio finansinio dėmesio skyrimo žemės ūkio darbinin-
kų apgyvendinimo (butų) klausimams15.

vii

XX a. ketvirto dešimtmečio Šiaurės ir Rytų Vidurio 
Europoje (Danija, Suomija, Estija, Latvija, Lenkija, Če-
koslovakija) buvo ieškoma atsakymų į panašius socio-
ekonominius klausimus, susijusius su padėtimi žemės 

ūkyje: kaip kontroliuoti provincijos darbininkų migraci-
ją į miestus (darbininkų trūkumas tapo opia problema 
ūkininkams, o jų perteklius mieste – galvos skausmu 
savivaldos atstovams), kaip pagerinti gyvenimo sąlygas 
dirbantiems žemės ūkyje (gyvenimas ir darbas mieste 
dėl atlygio, darbo ir gyvenimo sąlygų tapo vis patrauk-
lesnis), kaip provincijos gyventojus integruoti į visuoti-
nes socialinių draudimų sistemas, kurios nebuvo taip 
pažengusios į priekį, kaip pramonėje, prekyboje ir vals-
tybiniame sektoriuje.

 Pavyzdžiui, ketvirto dešimtmečio pabaigoje Danijos 
ir Latvijos vyriausybės kartu su darbininkų ir darb-
davių atstovais intensyviai sprendė žemės ūkio darbi-
ninkų darbo sąlygų pagerinimo klausimą, nes provin-
cijoje ėmė trūkti darbo rankų. Danijoje imta griežtinti 
darbo valandų reglamentavimą ir spręsti profesinio 
žemės ūkio švietimo prieinamumo klausimą16. Latvijo-
je rengtas specialus įstatymas žemės ūkio darbininkų 
būsto statybai, diskutuota dėl darbo žemės ūkyje pres-
tižo kėlimo17. Vengrijoje siekta žemės ūkio darbininkus 
pamažu įtraukti į bendrą socialinio draudimo sistemą, 
Estijoje 1936 m. priimtas įstatymas dėl nelaimingų at-
sitikimų žemės ūkyje18. Lietuvoje ketvirto dešimtmečio 
pabaigoje kelti visiškai tie patys klausimai. Paskuti-
niuose dviejuose Žemės ūkio rūmų visuotiniuose susi-
rinkimuose akcentuotos trys analogiškos su provincija 
susijusios socialinės problemos – darbininkų trūkumas 
(jų migracijos sutvarkymas), darbininkų būsto bei dar-
bininkų ir smulkiųjų ūkininkų gyvenimo pagerinimo 
reikalai, dirbančiųjų butų klausimai. 

viii

Atskirai reikėtų paminėti 1939–1940 m. valstybės 
pradėtas įgyvendinti ar planuotas socialines reformas. 
Padėtis regione ir Lietuvoje dėl prasidėjusio Antrojo pa-
saulinio karo klostėsi itin dramatiškai. Valstybei teko 
spręsti naujai užgriuvusias problemas dėl Klaipėdos 
netekimo, prijungto Vilniaus, atbėgusių karo pabėgėlių 
ir užsienio rinkų praradimo, tačiau būtent šiuo metu 
svarstyta kaip niekad daug socialinės apsaugos klausi-
mų, rengtos sisteminės reformos. Be aptarto itin svar-
baus provincijos darbininkų samdos įstatymo svars-
tymo ir pradėto sveikatos punktų tinklo provincijoje 
plėtros, 1940 m. pavasarį vyriausybė ėmėsi kitų svarbių 
darbų. Reikėtų išskirti darbo samdos, turėjusios aprėpti 
„kiemsargių, ir tarnaičių, ir kelnerių darbą“19, ir socia-
linės pagalbos įstatymų projektus. Pirmasis sumany-
mas turėjo iš esmės pakeisti darbdavių ir darbuotojų 
santykius ir išsamiau, bet kartu ir lanksčiau reguliuoti 
įstatymo taikymą. Dokumentas taip pat skelbė apie 
naujų įstatymo priežiūros, ginčų sprendimo ar suinte-
resuotų grupių atstovavimo institucijų – vyriausiosios 
darbo atlyginimų, samdinių (dirbančiųjų) seniūnų ir 
darbo teismų – atsiradimą. Svarbiausia, kad įstatyme 
buvo numatyta įteisinti taupomųjų samdinių sąskaitas 
specialiose kredito įstaigose. Šios sąskaitos turėjo būti 
nuolatos pildomos darbdavių ir dirbančiųjų proporcin-
gomis (atsižvelgiant į darbo užmokestį) mėnesinėmis 
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15 „žemės ūkio rūmų visuotinis susirinkimas“, in: Žemės ūkis, 1940, 
nr. 5, p. 72.

16 „Conditions of work in danish agriculture“, in: Industrial and La-
bour Information, Geneva, 1938, t. lXVi, p. 187. 

17 „Conditions in latvian agriculture“, in: Industrial and Labour in-

formation, Geneva, 1938, t. lXVi, p. 7.
18 „accident Compensation in estonian agriculture“, in: Industrial 

and Labour information, Geneva, 1936, t. lViii, p. 62–63.
19 „darbininkų būklei gerinti daug daroma“, in: Darbas, 1940-03-

24, nr. 12, p. 1.

piešinys Sveikata ir darbas laikraštyje. 1940
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5 proc. įmokomis bei kredito įstaigų išmokamomis palū-
kanomis. Sukauptos specialiosios sąskaitos turėjo tapti 
senatvės ir nedarbo draudimo šaltiniu pramonės, pre-
kybos ir kituose, išskyrus žemės ūkį, sektoriuose. Patį 
kaupimo ir išmokų procesą turėjo kontroliuoti darbo ins-
pektoriai ir darbo teismai. 
Atsiimti sukauptą sumą 
arba gauti iš jos mėnesi-
nes išmokas asmuo galėjo 
tik darbo teismo sprendi-
mu pagal aiškiai išskirtus 
kriterijus, pavyzdžiui, se-
natvės, invalidumo ar ne-
turto atvejais, arba net ir 
įsigydamas „nejudamąjį 
turtą“, kuris galėjo ateity-
je darbuotojui užtikrinti 
garantuotas pajamas net 
ir senatvėje20. 

Antrojo įstatymo atveju 
siekta galutinai suregu-
liuoti beturčių šelpimą ir 
pagalbą atskiriems asme-
nims ar šeimoms netikėtos nelaimės atveju (sunkaus 
susirgimo ar susižalojimo, maitintojo mirties, gaisro ir 
panašiais atvejais)21.

Priėmus minėtus įstatymus, Lietuvos valstybė reikš-
mingai piliečių grupei būtų sukūrusi senatvės, nelai-
mingų atsitikimų, nedarbo ir ligos socialinio draudimo 
ar skubios pagalbos sistemą. Iki šio žingsnio (priėmi-
mo), matyt, pritrūko ne itin daug.

Žinia, pats įstatymų priėmimas ir paskelbimas savai-
me dar negarantavo sparčių pokyčių, tobulos, nestrin-
gančios ir krizių ateityje 
išvengsiančios socialinės 
apsaugos sistemos. Tačiau 
svarbu atkreipti dėmesį į 
minimų įstatymų pream-
bulėse įrašytus devizus, 
kad „socia linė pagalba yra 
viešoji labdaros priedermė 
iš tautinio ir pilietinio so-
lidarumo ir žmogiškosios 
užuojautos“ ir kad „Vals-
tybė skelbdama šiuos tei-

sės aktus vadovaujasi socialiniu teisingumu ir viešosios 
gerovės interesais“. Skambūs devizai jau simbolizavo ne 
atsitiktinį socialinių properšų kamšymą ir ne paviršuti-
nišką socialinės politikos demonstravimą. 

iX

Nenumaldomas Lietuvos ir gerovės valstybės susi-
tikimas artėjo. 1940 m. birželio 1 d. įvykusiame Ligo-
nių kasų suvažiavime vyriausiosios socialinio draudimo 
valdybos pirmininkas Aleksandras Šostakas informavo 
apie skubos tvarka rengiamą naują socialinio draudimo 
įstatymą22. Be to, panašiu metu jau ruoštas Šeimų rūpi-
nimo ir apsaugos įstatymas, kuris turėjo remti šeimas, 
augi nančias daugiau kaip 4 vaikus, ir suteikti pašalpas 
našlėms, auginančioms vaikus. Kartu svarstyti vaikų ir 
jaunuomenės globos įstatymai, turėję sunorminti klau-
simus nuo tinkamo profesinio orientavimo iki vaikų ap-
saugos nuo smurto.

Ketvirto dešimtmečio pabaigoje nusistovėjo sociali-
nės globos sistema, kurioje glaudžiai bendradarbiavo 
valstybinis ir visuomeninis (bet atsietas nuo ryškaus 
politinio turinio) sektoriai. Nors toks bendradarbiavi-
mas sovietinėje istoriografijoje itin kritikuotas dėl par-
eigos rūpintis beglobiais vaikais, seneliais ir pavargė-
liais perkėlimo ant pačios visuomenės pečių, žvelgiant 
iš šiandienos perspektyvos, galima vertinti priešingai – 
valstybės lėšos socialinės globos reikalams nuolat didė-
jo, tačiau didžioji jų dalis buvo paskirstomos remiant 
privačią inicia tyvą visuomeninių ar religinių bendruo-
menių, kurios šioje srityje tvarkėsi žymiai efektyviau ir 
turėjo gilesnes tokios veiklos tradicijas. Bendras globo-
jamųjų skaičius nepriklausomybės pabaigoje svyravo 

neiŠneŠiota lietuVos GeroVė

20 darbo samdos įstatymas (pro-
jektas) 1940, in: LCVA, 923, ap. 1, 
b. 1079, l. 272–289.

21 socialinės pagalbos įstatymo 
projektas 1940-03-02, in: LCVA, 
f. 923, ap. 1, b. 1116, l. 22.

22 „ligonių kasų direktorių su-
važiavimo protokolas“, in: Sveika-
ta ir darbas, 1940-06-20, nr. 12, 
p. 449. darbininkai skaitykloje. iš Darbininkų ir tarnautojų kalendoriaus (1939)

Vyriausiosios socialinio 
draudimo valdybos 
pirmininkas aleksandras 
Šostakas. lCVa
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tarp 12–15 tūkst. ir tikrai neaprėpė visų globos reika-
lingų asmenų. Nepaisant to, matyti, kad ketvirto de-
šimtmečio pabaigoje jau veikė minimali, bet funkcionali 
globos sistema, ant kurios karkaso ateityje buvo galima 
planuoti šios srities plėtrą. Neturėtume užmiršti ir tuo 
metu paplitusių natūralių socialinės globos ir paramos 
praktikų bei institutų – šeimos, artimųjų, bendruome-
nės. To negalime neįvertinti ar priešpastatyti vyriausy-
bės politikai – tai buvo integrali, savaime suprantama 
modernėjančios socialinės politikos tradicijos ir savi- 
monės dalis.

Apskritai kalbėdami apie Lietuvos respublikos socia-
linės apsaugos sistemą 1940 m. vasarą ir jos prieina-
mumą, neturėtume susidaryti klaidingų iliuzijų apie 

kažkokį jos išskirtinumą, visuotinumą ar neįtikėtiną 
funkcionalumą. Tačiau ir nereikėtų į ją numoti ranka 
kaip į nepavykusį bandymą, neatliktą valstybės namų 
darbą. Vertindami laikmečio socialinės politikos pa-
siekimus, geopolitines ir ūkines tarpukario Lietuvos 
galimybes, autoritarinio režimo savitumą ir nupūtę vė-
lesnes sovietinės gerovės dulkes, galėtume pamatyti 
savaip autentišką, ant gana sveikų pamatų besiplėto-
jančią socialinės apsaugos sistemą. Ši sistema nepaliko 
mums teorinių apibendrinimų, tankaus ligoninių tin-
klo, socialinių draudimų sistemos, valstybės biudžeto 
perskirstymo tradicijų. Jai pritrūko kelerių metų iki 
realių įgyvendinamų socialinės reformos rezultatų įsi-
tvirtinimo visuomenės kasdienybėje ir atmintyje. Ta-
čiau tai nereiškia, kad lietuviškoji socialinės apsaugos 
sistema ateityje negalėjo išaugti iki gerovės valstybės.

X

Pradėdamas naujus 1940 m., laikraštis Sveikata ir 
darbas optimistiškai, o kartu ir realistiškai prognoza-
vo, kad „Jei dar ir toliau būsime laisvi ir nepriklauso-
mi, tai netrukus būsime apdrausti ir nuo senatvės bei 
invalidumo“23. Tačiau pagrįsta prognozė neišsipildė, 
primesta tikrovė nugalėjo optimizmą, o realiu metu 
puoselėta savoji gerovė buvo pakeista į niekada neišau-
šusį šviesųjį rytojų.

23 „1940 metus pradedant“, in: Sveikata ir darbas, 1940-01-05, nr. 1, 
p. 2.

norBertas černiausKas

skundo rašymo šablonas. iš Darbininkų ir tarnautojų 
kalendoriaus (1939)

!
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Europos Sąjungos kritika dažnai nukreipta į adminis-
tracinį jos veikimo pobūdį: demokratiškumo stoka, cent-
ralizacija, biurokratizuoti sprendimai ir pan.1 Kalbant 
apie ES tapatybę, Lietuvoje neretai paminima, kad 
euro pietiškumas silpnina nacionalumą. Kita vertus, 
kalbama ir apie tai, kad niekada nepavyksią sukurti 
stip rios ES, nes labai jau silpna esanti bendra Europos 
tapatybė. Todėl negalinti susiformuoti europinė „tauta“, 
kuri taptų Europos glaudesnio politinio darinio pagrin-
du. Šiuos ir panašius argumentus sudėjus į vieną vietą 
sakoma, kad ES mirtinai serganti ar jau žlugusi mora-
liai ir politiškai2. Žlugimo banga sužlugdys ir Lietuvą, 
nes per jos buvimo sąjungoje laiką susilpnės Lietuvos 
nacionalinė tapatybė, tautinės politinės bendruomenės 
konsolidacija, Lietuva taps lengvai paveikiama išorinių 
kataklizmų.

Ar tikrai europėjimas reiškia tautinės tapatybės silp-
nėjimą? Ar bendros europinės tapatybės silp numas yra 
labiau ES yda nei privalumas? Toliau bus svarstomi 
tautinės ir europinės tapatybės klausimai, atsiribojant 
nuo politinio suverenumo klausimų. Bus siekiama pa-
grįsti, kad, pirma, europietiškumą sudaro stiprios tau-
tinės tapatybės. Bendra europinė tapatybė yra silpna ir 
nekelia grėsmės tautinėms tapatybės; antra, europie-
tiškumo tapatybę formuoja skirtingi nacionalizmai ir ji 
gali būti vadinama „euronacionalistine“.

i. tautinė tapatyBė  
yra stipri 

Kokia būna tautinė tapatybė? Galima išskirti tris 
ryškiausias jos sampratas: esencialistinė, modernisti-
nė ir etnokultūrinė. Skirtingi tautiškumo supratimai 
vienu metu gali būti aptinkami toje pat visuomenėje, 
jos viešose diskusijose, svarstant ar priimant politinius 
sprendimus. 

europos tapatyBė: ar europietiŠKumas 
suderinamas su tautiŠKumu?

Nerija Putinaitė

Esencialistinė (ar primordialinė) tapatybė tautą mato 
kaip nuo seno kraujo ar kitais ryšiais susaistytą bend-
ruomenę, turinčią tam tikrą nekintamą esmę (dvasią 
ar sielą). Čia labai pabrėžiamas išskirtinumas kitų tau-
tų atžvilgiu, priešinamasi tautiškumo pokyčiams. So-
vietmečiu Lietuvoje ideologiškai buvo konstruojama 
„internacionalinė“ tapatybė. Kita vertus, vietinė no-
menklatūra formavo tautiškumą, kuris labai artimas 
esencialistiniam: jis sietas su pagoniškais papročiais 
(oficialiai įteisintas Joninių, Užgavėnių šventimas), 
valstietišku gyvenimo būdu (meno saviveikla), kalba. 
Buvo stengiamasi pabrėžti tautinių simbolių ir atri-
butų išskirtinumą. Algirdas Julius Greimas sovietinį 
tautiškumą Lietuvoje yra pavadinęs stachanovietišku 
rungtyniaujančiu. Alfonsas Nyka-Niliūnas kalbėdamas 
apie Justino Marcinkevičiaus Mindaugo tautiškumą, 
pastebėjo: „emocine energija, tegu ir sentimentalia, bei 
tautinio savitumo akcentavimo agresyvumu greičiau 
būdingas sovietų dominuojamai Rytų ir Vidurio Euro-
pos erdvei negu XIII amžiaus pradžios Lietuvai ir Vaka-
rų pasaulyje sunkiai beįsivaizduojamas“3. Priešinantis 
sovietiniam nacionalizmui, agresyviai deklaratyvus ir 
emociškai nuspalvintas kultūrinis nacionalizmas atro-
dė geras pasirinkimas, tačiau jis suformavo labai siau-
rai suprantamą tautinę tapatybę. 

Šiandien lietuviškoji tautinė tapatybė yra labai stip-
riai esencialistinė, nors ir siejama ne tiek su krauju, 
kiek su kalba, kuri yra tapusi tautiškumo analogu. Į ją 
žvelgiama kaip į užkodavusią nekintamą tautiškumo 
esmę, instituciškai kovojama su svetimybių „apnašo-
mis“ ir galima invazija. Kalbinis nacionalizmas reiš-
kiasi santykiuose su tautinėmis mažumomis. Zigmas 
Zinkevičius Lietuvos lenkams (kuriuos jis vadino „va-
dinamaisiais Lietuvos lenkais“) vis primindavo, kad jų 
pavardės esančios lietuviškos kilmės, tad ir jų tapaty-
bė lietuviška. Jie turi „prisiminti“ esantys nutautinti 

europa

kele.html.
3 alfonsas nyka-niliūnas, „justino marcinkevičiaus „mindaugas“, in: 

Justinas Marcinkevičius: Kūrybos studijos ir interpretacijos, sudarė jurga 
Katkuvienė, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 195.

1 skelbiamas straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą nidos fo-
rume „europos migrena“, 2018 m. rugsėjo 14–15 d. Visos internetinės 
nuorodos tikrintos 2018-11-26.

2 Vytautas radžvilas, „es kryžkelė: pertvarka ar žlugimas“, 2016-
10-19, in: http://www.propatria.lt/2016/10/vytautas-radzvilas-es-kryz-
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nerija putinaitė

lietuviai4. Kaip „kalbos istorijos faktą“ jis pabrėždavo, 
kad lenkų kalba esanti atneštinė, o rašyti „jų pavardes 
lenkiškomis raidėmis yra nesąmonė. Beje, ne mažesnė 
nesąmonė būtų vadinti juos etniniais lenkais“5. Esen-
cializmas matyti iš to, kad pavardės kilmės faktas lai-
komas ir konkretaus asmens tautinės tapatybės faktu. 
Profesorius gal ir teisus lingvistiniu požiūriu (dėl baltiš-
kos pavardžių kilmės), bet neteisus tapatybės požiūriu 
(dėl to, kaip patys žmonės susivokia ir jaučiasi).

Antra, tautą galima suprasti, kaip ją supranta vadi-
namieji „modernistai“ – kaip į moderniaisiais laikais 
ekonominių, švietimo ir kitų pokyčių aplinkoje intelek-
tualų elito suformuotą bendriją6. Pasitelkus visus vie-
nijančią spaudą, vėliau – ir švietimo sistemą, kuriant 
bendrą kalbą vartojančią ir su tais pačiais tautiniais 
pasakojimais save siejančią tautą. Lietuvoje mintis apie 
„sukurtą“ tautą nėra populiari. Tačiau jei žvelgsime į 
XIX a. lietuvių atgimimą, matysime, kad didelį vaidme-
nį atliko spauda (Aušra), tautos budimo pradžia sietina 
su intelektualų sąjūdžiu, su jų sąmoningu apsisprendi-
mu vartoti lietuvių kalbą ir būti lietuviais. Lietuvos tau-
tinio atgimimo ištakose yra ir vadinamieji lietuviškieji 
vakarai, į kurių organizavimą buvo įsitraukę bent du 
būsimi prezidentai (Kazys Grinius ir Antanas Smeto-
na) su šeimomis ir nemažai būsimos Vyriausybės narių. 
Lietuviškuose vakaruose, kurie siejami su „klojimo tea-
tru“, buvo rodomi mėgėjiški pastatymai, kurių bene po-
puliariausias – Amerika pirtyje. Grinius atsiminimuose 
nemažai rašo, kaip jie su žmona amžių sandūroje rūpi-
nęsi Amerikos pirtyje pastatymais Sūduvoje, pritrauk-
davusiais minias žmonių7. Intelektualų veikla buriant 
žmones per įvairias veiklas, kad ir komedijų vaidinimą, 
buvo ypač svarbi formuojant tam tikrą bendruomeniš-
kumo ir bendrumo pojūtį. 

Trečia tautinės tapatybės atmaina siejama su etno-
kultūriškai suprantamu tautiškumu. Anthony D. Smi-
thas kalbėdamas apie etnokultūrinį tautiškumą jį 
prieš priešino primordialiniam (ar esencialistiniam) ir 
atribojo nuo modernistinio tautiškumo8. Jam tautišku-
mas – dinamiškas, istoriškai kintantis. Kita vertus, jis 
negali būti sukurtas iš nieko, o visuomet remiasi tam 
tikrais tautiniais pasakojimais, kuriuos konkrečiais lai-
kotarpiais kultūrinis elitas ar istorikai aktyvuoja ir su-
reikšmina. Šie pasakojimai ar mitai labai svarbūs tauti-
nei bendruomenei, nes tautiškumą susieja su jausmais, 
kurie palaikomi įprasminant tam tikras atminties vie-
tas, sukuriant ritualus, juos palaikant. Etnokultūrinis 

savivokos laukas nuolat kinta: vieni pasakojimai ir ri-
tualai tampa svarbesni už kitus.

Nepriklausomoje Lietuvoje tautinė savivoka turi labai 
daug etnokultūrinių bruožų. Į tautinę savivoką įtrauk-
ta LDK, pokario partizanų kovos. Prieš stojant į ES, 
į tautinį pasakojimą buvo įtraukta karaliaus Mindaugo, 
kaip pirmojo žengusiojo į Vakarus, figūra.

Visos tautinių tapatybių sampratos išsitenka skalėje 
tarp dviejų kraštutinumų. Viename jos gale yra įsivaiz-
davimas, kad tautinė tapatybė nekinta ir gali išlikti 
vien paisydama savo ištakų ar kalboje atpažįstamos es-
mės. Kitame gale yra įsivaizdavimas, kad tautinė tapa-
tybė gali būti keičiama ir konstruojama pagal kylančius 
politinius, ekonominius ar kultūrinius iššūkius. 

Trys tautinės tapatybės sampratos nustato skirtin-
gą santykį su kitomis tapatybėmis, nacionalinėmis ar 
bend ranacionalinėmis. Esencialistinė samprata atme-
ta bet kurias kitas tapatybes kaip kenkiančias tautinės 
(lietuviškos) tapatybės grynumui. Ji atmeta europinę 
tapatybę kaip „kitokią“ prigimtinei lietuviškai. Etno-
kultūriniu požiūriu, tautiškumo pavidalas istoriškai 
kinta, gali rastis naujų istorinių pasakojimų, net ir iš-
plečiant tautiškumo supratimą. Šis požiūris į lietuviško 
tautiškumo supratimą leistų integruoti lenkiškumą ir 
europietiškumą, nes šie modusai yra Lietuvos istorinė-
je patirtyje. Modernistinis tautiškumas nenustato is-
torinės patirties ribų tautiškumui. Vienokia ar kitokia 
tautos bendruomenės savivoka galėtų būti formuojama 
pragmatiškai, pagal politinį poreikį. Vienaip supran-
tama ar kitaip, tautinė tapatybė, būdama politinės ta-
patybės pagrindu, Europoje yra stipriausia ir gyvybin-
giausia kolektyvinė tapatybė. 

ii. Bendraeuropinė (KultŪrinė) 
tapatyBė yra silpna

Europos projekto silpnumas dažnai siejamas su silpna 
kultūrine tapatybe. Klausiant apie tai, kas europiečius 
sieja į bendruomenę, nesunkiai pastebima, kad „Euro-
pos tauta“ neturi bendro pasakojimo, mitų, simbolių ir 
herojų. Nėra europiečių tautos ir „tautinės“ tapatybės. 
Dėl šio trūkumo esą negalima ant tvirtesnių ir įtikina-
mų pamatų pastatyti ir ES politinės tapatybės. Kriti-
kuodamas Europą Alvydas Jokubaitis argumentuoja, 
kad ES galinti išlikti vien tuomet, jei susiformuotų pa-
naši į tautinę, Europos „tauta“, europiečius į bendrą vi-
sumą siejanti tokiais pat tvirtumo ryšiais. Kuriant bet 

4 zigmas zinkevičius, „lietuvos piliečių pavardes rašyti lenkiškomis 
raidėmis – nesąmonė“, 2015-08-28, in: https://www.delfi.lt/news/rin-
gas/lit/z-zinkevicius-lietuvos-pilieciu-pavardes-rasyti-lenkiskomis-rai-
demis-nesamone.d?id=68838808.

5 Ibid.
6 žr. ernest Gellner, Tautos ir nacionalizmas, vertė Kęstutis rastenis, 

Vilnius: pradai, alK, 1996; Benedict anderson, Įsivaizduojamos bend

ruomenės: Apmąstymai apie nacionalizmo kilmę ir plitimą, vertė aušra 
čižikienė, Vilnius: Baltos lankos, alK, 1999.

7 Kazys Grinius, Atsiminimai ir mintys, t. 2, tübingen: patria, 1947, 
p. 75–76.

8 žr. anthony david smith, Nationalism: Theory, Ideology, History, 
Cambridge (mass.): polity, 2006, p. 57–60.
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europos tapatyBė: ar europietiŠKumas suderinamas su tautiŠKumu?

kurią politinę bendruomenę esąs reikalingas tikėjimas, 
aistra ir pasiaukojimas: „Tam, kad atsirastų valstybė, 
reikia ją kuriančių žmonių tikėjimo, meilės, pasiaukoji-
mo ir ištikimybės. Tuo tarpu Europos Sąjungą palaiko 
tik elito išpažįstama kairiojo liberalizmo ideologija, biu-
rokratija ir finansiniai išskaičiavimai“9.

Kita vertus, silpna bendra europinė tapatybė gali būti 
vertinama ir kaip Europos stiprybė. Jei kultūrinis euro-
piečių bendrumas imtų greitai stiprėti, jis neišvengia-
mai imtų konfliktuoti su bent dalimi tautinių tapatybių. 

Kas yra bendra Europos kultūrinė tapatybė? Ar gali-
ma pagal analogiją su tautiškumu bent įsivaizduoti tam 
tikrą europiečių „etnosą“? Ne vienas tyrėjas argumen-
tavo, kad Europos kultūrinė tapatybė, kuri praktiškai 
vienytų Europą kaip bendriją, beveik neturi jokio rim-
tesnio konsoliduojančio poveikio. Europos nekonsoli-
duoja ir masinės kultūros praktikos. Neilas Fligshtei-
nas nagrinėjo masinės kultūros formas, kurios galėtų 
būti laikomos bendros europiečiams10. Jis aptiko, kad 
nėra televizijos ar radijo stočių, kurios būtų „transnacio-
nalinės“, o kur transnacionalumo esama, jis labiau sie-
tinas su kultūrine globalizacija nei europeizacija. Tarp 
europiečių žiūrimiausių filmų vyrauja amerikietiški. 
Romanus europiečiai labiausiai skaito verstinius, ir 
čia europietiškumo ar neeuropietiškumo perskyra nėra 
svarbi, net jei Hario Poterio epas tarsi ir persuka roma-
nų skaitymo statistiką europietiškumo, o ne globalumo 
(ar „amerikietiškumo“) pusėn. Greta to europiečiai var-
toja pirmiausia nacionalinę kultūrą: skaito nacionalinę 
spaudą, žiūri nacionalinius televizijos kanalus11. 

Europos Komisijos visuomenės tyrimuose konkretaus 
individo europinė tapatybė dažniausiai įvardijama labai 
silpnu ryšiu: klausiama, ar žmogus save „sieja“ su euro-
pietiškumu12. Pavyzdžiui, klausiama, ar žmogus jaučiasi 
vien europietis, ar vien priklausantis tam tikrai tautai 
(lietuvių), ar sieja save su lietuviškumu ir su europietiš-
kumu. Lietuviai, būdami vieni pagrindinių eurooptimis-
tų (drauge besijaučią lietuviais ir europiečiais), taip pat 
yra gana ryškūs nacionalistai, – pagal tai, kiek žmonių 
nurodo, kad jie besijaučią vien lietuviais13. Silpnas ryšys 

su europietiškumu, nekonkretumas to, kas yra „europie-
tiškumas“, nesukuria konflikto tarp europietiškumo ir 
tautiškumo, kuris kiltų, jei europietiška tapatybė būtų 
apibrėžta labai griežtai14. Apklausos rodo, kad „europi-
nė“ tapatybė yra tam tikra užuovėja tautinių mažumų 
atstovams, ypač tautinėse valstybėse, kuriose politinė 
sistema labai tvirtai siejama su tautinės daugumos do-
minavimu15, kaip yra ir Lietuvoje.

Šios apklausos remiasi vienu tautiškumo ir europie-
tiškumo santykio modeliu, vadinamu „matrioška“. Jis 
reiškia, kad tapatybės branduolyje matoma tautinė ta-
patybė, o europinė – mažiau svarbus, papildantis nacio-
nalinę tapatybę sluoksnis. Jis matomas ne kaip siekian-
tis išstumti nacionalinę tapatybę ar ją keisti, o tarsi ją 
apgaubiantis.

Esama ir kito, sunkiau analizuojamo tautinės tapa-
tybės ir europietiškumo santykio modelio, kuris yra pa-
vadintas „marmuriniu keksu“16. Jis reiškia, kad tautų, 
gyvenančių Europoje, ir save su ja siejančių, buvimas 
Europoje veikia ir keičia jų tautinę savivoką, kaip ir jų 
tautiškumas prisideda formuodamas europinę tapaty-
bę. Pokyčiai nėra staigūs, reiškiasi per kasdienes prak-
tikas ir ženklus, pastebimi tik ilgainiui. ES paramos 
stendai prie naujų pastatų ar sutvarkytų aikščių galėtų 
būti šio menkai matomo tapatybės poveikio ženklai. 

Prieš kelerius metus buvo dedama pastangų sukons-
truoti stipresnę Europos kultūrinę tapatybę. Buvo sie-
kiama, tarsi remiantis Smitho idėjomis, atsirėmus į 
Europos istoriją ir patirtį, parengti bendrą visoms Euro-
pos tautoms ir europiečiams pasakojimą, išvengiant 
juos skaldančių karų istorijos. Vėliausia ryški Europos 
Komisijos iniciatyva buvo paskelbta 2014 m., siekiant 
sukonstruoti pasakojimą apie Europą, kuris remtųsi re-
nesansine idėja: techninės pažangos, naujų idėjų, genijų 
ir menų klestėjimo Europa17. Planuoti įvairių šalių inte-
lektualų susitikimai ir diskusijos šios naujos tapatybės 
klausimais. Tačiau idėja pakeitė pavidalą, ir, kaip jau 
dabar matyti, neatnešė jokių apčiuopiamų rezultatų18. 

Istoriškai žvelgiant vienintelis bendras europiečiams 
pasakojimas, leidžiantis kalbėti apie tam tikrą „tautą“, 

15 žr. irena Šutinienė, „socialinė atmintis ir šiuolaikinė lietuvių tapa-
tybė“, in: Lietuvos etnologija: Socialinės antropologijos ir etnologijos 
studijos, 2008, t. 8, p. 31–55.

16 apie „matrioškos“ ir marmurinio kekso modelius žr. thomas ris-
se, „european institutions and identity Change: what Have we lear-
ned?“, in: Transnational identities: Becoming European in the EU, ed. 
richard K. Herrman, thomas risse, lanham (md.): rowman & little-
field, 2004, p. 250–251.

17 europos Komisijos iniciatyva „naujas pasakojimas europai“ (žr. 
https://ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative_en) 2014 m. buvo 
pradėta deklaracija „europos protas ir kūnas“ (http://ec.europa.eu/as-
sets/eac/culture/policy/new-narrative/documents/declaration_en.pdf).

18 „naujas pasakojimas europai“ galiausiai susitelkė į jaunimui skir-
tą iniciatyvą „europa jaunimui“, raginant jaunimą galvoti apie europos 
ateitį (https://europa.eu/youth/have-your-say/new-narrative-for-euro-
pe_en).

9 alvydas jokubaitis, „europos sąjunga kaip sausas vynas“, 2016-09-
18, in: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-jokubaitis-europos-sajun-
ga-kaip-sausas-vynas.d?id=72278422.

10 neil Fligstein, Euroclash: The EU, European Identity, and the Futu-
re of Europe, oxford: oxford university press, 2008.

11 Ibid., p. 192–198.
12 „siejimo“ ryšiu tyrimuose apie europietiškumą remiasi ir lietu-

vos tyrėjai, pavyzdžiui, žr. Kristina Veličkaitė, irmina matonytė, Vaidas 
morkevičius, „europinės ir tautinės tapatybės kriterijai elito narių po-
žiūriu“, in: Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2009, nr. 2, p. 92–104.

13 european parliament, „europeans in 2017: two years until the 
2019 european elections“, in: http://www.europarl.europa.eu/pdf/
eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_the_european_electi-
ons_ppt.pdf.

14 tai netrukdė eurooptimizmui stipriai išaugti po 2014 m. rusijos 
karo veiksmų ukrainoje.
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galėtų būti krikščionybė. Ne renesansinė, o viduram-
žiškoji Europa galėtų leisti kalbėti apie europiečius, 
bendros kultūros pagrindu sukūrusius ir bendrą poli-
tinį darinį. 

Krikščionybė kaip kultūra ir civilizacija yra svarbi no-
rint suvokti europietiškumo savitumus. Remi Brague’as 
kalba apie specifinius per krikščionybės įtakas mato-
mus „europietiškumo“ kultūrinius bruožus19. Tai esąs 
tam tikras europinės kultūros nevisavertiškumo suvo-
kimas ir iš to kylantis atvirumas kitoms civilizacijoms 
ir kultūrinėms naujovėms, domėjimasis tuo, kas žmo-
giškai ir civilizaciškai įdomu (o ne kas „sava“), pagarba 
kultūriniams dalykams ir daiktams20. ES ištakose taip 
pat esama krikščioniškų paskatų21.

Ir šiandien krikščionys Europoje yra ryškiausia dau-
guma, peržengianti tautinių tapatybių demarkacijas. 
Krikščionybė yra akivaizdžiausias kultūrinis dalykas, 

ir šiandien vertintinas kaip bendras europiečių požy-
mis. Kita vertus, dėl religinių karų, sekuliarizacijos ir 
imigracijos šiandien į krikščionybę visuotinai nežiūri-
ma kaip galinčią tapti ir ateities Europos „tautos“ ta-
patybės pagrindu.

Taigi bendra Europos tapatybė yra silpna. Pagrin-
dinės kultūrinės Europos tapatybės atramos yra skir-
tingų Europos tautų tautiškumai. Jei kas ir „kėsinasi“ 
į tautinę tapatybę, tai ne tiek europietiškumas, kiek 
globalumas. Lietuva vienu metu žengė į Europą ir į pa-
saulį, ir skirtumas tarp šių dviejų labai skirtingų įta-
kų gali būti pražiūrėtas. Besąlygiškai ginant tautinę 
tapatybę, gana nerimtai skambėtų raginimai „išardyti 
pasaulio tvarką“ ar „išstoti iš pasaulio“, o štai objektu 
pasirenkant ES, jos išardymo projektas atrodo daug 
įtikinamesnis.

19 remi Brague, Ekscentriškoji Europos tapatybė, vertė regina matu-
zevičiūtė, Kristina Kazakevičiūtė, Vilnius: aidai, 2001, p. 163–164.

20 Ibid., p. 131–132.

21 Kaip dėsto vienas iš es tėvų steigėjų: robert schuman, Už Euro-
pą, vertė irmina Kovalčikienė, įžanga Vytauto landsbergio, Vilnius: 
eugrimas, 2002.

Violeta Boskaitė. XXX (reichstagas, Berlynas). 2010. Fotografija
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lūkesčių darinys, tam tikras politinių ir kultūrinių tra-
dicijų kompromisas. Savu laiku jų sutarimo pagrindas 
buvo euronacionalistinis, net jei bendroji vizija būtų 
remta Immanuelio Kanto traktatu „Į amžinąją taiką“. 
Vaizdžiai kalbant, senosios ES šalys yra kolonizavusios 
viena kitą. Lietuva, kaip ir kitos Vidurio Europos šalys, 
įstojo į ES šiai jau susiformavus. Jos neturėjo ilgalai-
kės politinės tradicijos ir patirties, kuri būtų naudinga 
visai Europai, tad įstojo kaip savą perimdamos jau su-
formuotą patirtį.

Buvusios imperinės tautos padėjo pagrindą tam, kas 
dabar yra ES, ir joje esama nemažai imperijos požy-
mių. Janas Zielonka ES darinį net yra pavadinęs „neo-
viduramžiškąja imperija“25. Vykstant plėtrai, sąjungos 
satelitinės valstybės turėjo perimti tam tikrą ES bran-
duolio nustatytą normatyvumą, idant galėtų patekti į 
„klubą“26. Šia prasme ES „branduolio“ santykis su pa-
kraščių valstybėmis išlieka „imperinis“. 

Vidurio Europos šalių trumpos valstybingumo istori-
jos lėmė, kad buvo kuriamos politinės idėjos ir svajonės, 
politinės ambicijos, kurios viršijo sukauptą bendruo-
menių patirtį. Kaip rašė Vladimiras Tismaneanu, po 
režimo griūties valstybės įsitraukė į naujų nacionaliz-
mo mitų paieškas, siekdamos tokiu būdu konsoliduoti 
bendruomenes27. Lietuvoje stojimas į ES buvo motyvuo-
jamas gerovės ir saugumo siekiu, kas atrodė tiesiogiai 
susiję ir su tautinės bendruomenės išlikimu. Ivanas 
Krastevas kalba, kad neigiamas Vidurio Europos šalių 
požiūris į imigrantus rodo jų nesaugumą dėl gerovės, 
kurios jie tikėjosi stodami į sąjungą28, į savitą tapatybę, 
kurią suformavo jau pokomunistinės transformacijos.

Šiandien imperinė ES struktūra ir sprendimai (kad 
ir dėl imigrantų) vėliausiai įstojusiose valstybėse ima 
atrodyti kaip neįtraukiantys jų tautinės patirties ar 
net prieštaraujantys lūkesčiams. Vidurio Europoje ima 
reikštis euronacionalizmas kaip siekis, kad ES kuo la-
biau atitiktų jų tautinę patirtį, formuotą gana agresy-
vaus ir emocionalaus tautiškumo, apie kurį kalbėjo ir 
Nyka-Niliūnas. Vengrija ar Lenkija ne tiek nori suardy-
ti europinį bendrumą, kiek siekia įgyvendinti euronacio-
nalizmą, sukurti (labiau) lenkišką ar vengrišką ES. 

Lietuvių euronacionalizmas savitai pasireiškė Ginta-
ro Beresnevičiaus knygoje Imperijos darymas. Jis siūlė 
savitą LDK atkūrimo projektą: „turime įeiti į ES kaip 
demokratiška imperija, veikdami plotuose, kurie gal 

europos tapatyBė: ar europietiŠKumas suderinamas su tautiŠKumu?

iii. euronaCionalizmas, tautiŠKumas 
ir europietiŠKumas

Kalbant apie bendrą europinę tapatybę, ji dažnai su-
vokiama ir kritikuojama kaip nenacionalinė ar virš-
nacionalinė. Tačiau turint galvoje bendros europinės 
tapatybės silpnumą ir tautinių tapatybių stiprumą, ją 
šiandien tiksliau vadinti „euronacionalistine“ tapatybe. 
„Euronacionalizmu“ vadintinos pastangos europinei ta-
patybei suteikti kuo daugiau konkrečios tautos nacio-
nalinių bruožų. 

Garsiausiai euronacionalistines nuostatas šiuo metu 
reiškia Vidurio Europos tautos, kaip antai Vengrija ar 
Lenkija. Jos kalba apie ES vykdomą kolonizaciją22, sie-
kia, kad europinė politinė tapatybė labiau atitiktų jų 
politinę patirtį, tradicijas ir lūkesčius. 

„Euronacionalizmas“ suprastinas daug plačiau – kaip 
savita ES tapatybė, kai ši formuojasi remdamasi skir-
tingų tautų politine ir kultūrine patirtimi. Euronacio-
nalizmas leidžia paaiškinti, kokia yra europietiškumo 
ir tautinės tapatybės tarpusavio sąveika. 

Peržengusi vien ekonominės sąjungos ribas, ES žen-
gė į politinę sąjungą, kurią steigė valstybės, turėjusios 
ilgą nacionalinio valstybingumo patirtį, šimtmečiais 
patikrintą valdymo aparatą, tačiau tai taip pat buvo ir 
buvusios imperinės valstybės. Dabartinė ES politinio 
ir administracinio valdymo struktūra yra suformuota 
remiantis jų (pirmiausia Vokietijos ir Prancūzijos) na-
cionalinio valstybingumo patirtimi. Jürgenas Haber-
masas, ilgą laiką vienas įtakingiausių bendros Europos 
idėjų generatorių, „Europos piliečio“ kaip svarbesnio 
už tautinės valstybės piliečio23, Europos Konstitucijos 
sampratų, manytina, sėmėsi iš Vokietijos federacinio 
vienijimo ir kitos istorinės patirties. 

Prancūzų filosofai, prabilę apie pernelyg menką ES 
kaip darinio demokratiškumą24, pernelyg didelę ribotai 
atskaitingos administracijos įtaką, remiasi savo vals-
tybine ir demokratijos sampratos patirtimi. Šios kovos 
dėl Europos ateities ir kritika ES yra grindžiama tam 
tikra patirtimi, taip pat ir kultūrine, kaip geriausiai 
turėtų būti tvarkomas didelis, daug tautų vienijantis 
politinis darinys. Istoriškai tautos yra nemažai pasimo-
kiusios iš klaidų, turėjusios savų imperinių patirčių ir 
susiformavusios supratimą, koks modelis būtų geriau-
sias. ES yra šių skirtingų tautų nacionalinių patirčių ir 

22 žr. vengriškus komentarus: „schmidt: western Countries want to 
`Civilize‘ Central europe in a Colonial Fashion“, 2018-10-18, in: https://
hungarytoday.hu/schmidt-western-countries-want-to-civilize-central-
europe-in-a-colonial-fashion.

23 pavyzdžiui, žr. jürgen Habermas, „why europe needs a Constitu-
tion“, in: New Left Review, 2001, nr. 11, p. 5–26. 

24 pierre manent, Demokratija be tautų: Apie savivaldos pabaigą 
Europoje, vertė jūratė navakauskienė, Vilnius: Versus aureus, 2008, 
p. 41–46.

25 jan zielonka, Europe as Empire: The Nature of the Enlarged Euro-

pean Union, oxford university press, 2007.
26 jan zielonka, „europe’s new Civilizing missions: the eu’s norma-

tive power discourse“, in: Journal of Political Ideologies, 2013, t. 18, 
nr. 1, p. 42.

27 Vladimir tismaneanu, Išsivadavimo fantazijos: Pokomunistinės Eu-
ropos mitai, demokratija ir nacionalizmas, vertė Giedrė Baltrūnienė, 
Vilnius: mintis, alK, 2003, p. 61–62.

28 ivan Krastev, After Europe, philadelphia: university of pennsylva-
nia press, 2017, p. 49.
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Tai yra poreikis turėti daugiau savos Europos, padaryti 
įtakos Europos savitarpio kolonizacijai. 

Grįžkime prie pradinio klausimo, ar europietiškumas 
suderinamas su tautiškumu? Priėjome prie kelių išva-
dų. Pirma, Europos kaip tam tikros „tautinės“ bendruo-
menės kultūrinė tapatybė yra labai silpna. Europos kul-
tūrinė tapatybė remiasi nacionalinėmis tapatybėmis, 
kurios yra stiprios, nors globalizaciją jos ir gali vertinti 
kaip grėsmingą. 

Kas įvardijama kaip nacionalinės ir europinės tapa-
tybės konfliktas, labiau sietina su tautų lūkesčiais, ku-
riuos pavadinome „euronacionalistiniais“. Tai yra noras 
turėti daugiau savos Europos, siekiant, kad ES modelis 
labiau išreikštų nacionalinius lūkesčius. ES traktuotina 
kaip euronacionalistinių lūkesčių ir sprendimų sampy-
na ir kompromisas. Šiandien Vidurio Europos tautų sti-
priai išreikšti euronacionalistiniai lūkesčiai meta iššūkį 
dabartinei ES ir skatina ją keistis. Jie atskleidžia ir sa-
vitą imperinį ES pavidalą, žadinantį tautose, taip pat ir 
lietuvių, specifinius istorinius imperinius sentimentus.

pranoks pačios ES teritoriją. Mes iš to turime pasida-
ryti nuotykį“29; siūlė specializuotis kuriant Europą sau-
gančią kariuomenę. Jis kėlė ir kitas idėjas, atrandant 
„savo imperinę nišą“30, kuriomis remdamasi Lietuva ga-
lėtų tapti lydere ES, taip realizuodama savo imperines 
ambicijas. Euronacionalistinės ar euroimperinės vizijos 
svarbios lietuviškajai savivokai ir šiandien. Neatsitik-
tinai ir Zenonui Norkui kilo mintis įvertinti, kiek pa-
grįstos lietuvių pretenzijos skelbtis turėjus imperiją31. 
Lietuvoje, manytina, kaip ir kitose Vidurio Europos 
šalyse, euroimperinės idėjos dera su esencialistiškai su-
prantamu tautiškumu, besipriešinančiu naujoms tauti-
nėms patirtims.

Šiandien įtampos tarp tautiškumo ir europietiškumo, 
kurių įvairūs pavidalai matyti Vidurio Europoje, nėra 
sietinos su europinės tapatybės grėsme tautiniams atri-
butams ir simboliams. Tai daug labiau euronacionalis-
tinis klausimas apie galimybę performuoti dabartinį 
ES modelį, kad jis geriau atitiktų prieš keliolika metų į 
sąjungą įstojusių šalių euronacionalistinius lūkesčius. 

nerija putinaitė

!

29 Gintaras Beresnevičius, Imperijos darymas. Lietuviškos ideologijos 
metmenys: Europos Sąjunga ir Lietuvos geopolitika XXI a. pirmojoje pu-
sėje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, p. 6.

30 Ibid., p. 15.

31 zenonas norkus, Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu, Vil-
nius: aidai, 2009.
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Tai istorija apie jauną erelį, kurį dar visai geltonsnapį 
rado kaimo berniūkščiai ir nunešė į senąją kleboniją. 
Ten jį priglaudė geraširdžiai žmonės ir taip pamilo, kad 
vėliau nepanoro skirtis. 

Tarsi bjaurusis pasakos ančiukas augo jis tarp kry-
kiančių ančių, kudakuojančių vištų ir bliaunančių avių. 
Ilgainiui jis pritapo ir išaugo. Net užsiaugino pilvuką, 
kaip sakydavo klebonas. 

Jis turėjo savo vietą ant senos tvoros prie kiaulidės, 
kur tupėdavo ir laukdavo, kada merga mes atliekas iš 
virtuvės. 

Vos pastebėjęs storulę Urtę, puldavo ant akmenimis 
grįsto tako ir krypuodavo dubens link. Žeme dangaus 
karalaitis judėjo nerangiai, tarsi dalyvautų maišų lenk-
tynėse. 

Karts nuo karto, ypač audringomis dienomis arba 
siautėjant vėjui, neišpasakytas ir miglotas namų ilgesys 
suspausdavo belaisvio dangaus palikuonio krūtinę. 

Tuomet jis galėdavo pusę dienos pratupėti paslėpęs 
snapą murzinose krūtinės plunksnose, nepasijudinda-
mas ir nenorėdamas ėsti. 

Po to staiga erelis išskleisdavo sparnus, apglėbdamas 
orą, ir išdidžiai šaudavo aukštyn... Tačiau neilgam. 

Jo sparnai buvo kruopščiai pakirpti; po kelių akimir-
kų bejėgiško skrydžio erelis krisdavo žemėn, kur su-
glumęs pirmiausiai šokteldavo kelis žingsnelius į šoną, 
o tada ištempęs kaklą tarsi gėdydamasis bėgdavo slėp-
tis į tamsų kampą. 

Šitaip jis gyveno keletą metų, kol vieną dieną se-
nasis klebonas susirgo ir mirė. Kilus sąmyšiui, žmo-
nės pamiršo pasirūpinti karališkuoju paukščiu Klau-

erelio sKrydis

Henrik Pontoppidan

su – tokiu miesčionišku vardu jis buvo pramintas.
Kaip įprastai krypuodavo jis tarp kitų naminių paukš-

čių, visad taikiai, netgi šiek tiek baugščiai, kadangi 
buvo pratęs gauti per snapą nuo klebono dukterų, jei 
kartais sumanydavo pasinaudoti įgimtu pranašumu 
prieš mažesniuosius. 

Tačiau išaušo diena, kai gaivus pietų vėjas atnešė 
pavasarį ir šilumą, tuomet erelis, nesuprasdamas kaip, 
atsidūrė ant didžiosios daržinės kraigo. 

Erelis, kaip įprastai ilgesingai svajodamas, tupėjo ant 
tvoros, kol staiga jį apėmė neapsakomas laisvės troški-
mas, tuomet jis išskleidė sparnus skristi, tačiau, užuot 
kaip visada kritęs ant grindinio, jis, pagautas oro gūsio, 
šovė į viršų tokiu greičiu, kad persigandęs suskubo ieš-
koti, kur nusileisti.

Ir štai erelis jau tupi aukštai, ant daržinės stogo, su-
glumęs dėl to, kas ką tik nutiko. Dar niekada jis nematė 
pasaulio iš tokios aukštybės. 

Susidomėjęs žvalgėsi jis aplink, kol negalėdamas at-
sispirti dangaus mėlio ir plaukiančių debesų traukai, 
vėl išskleidė sparnus ir leidosi nešamas... Iš pradžių 
atsargiai ir neužtikrintai, tačiau pamažu įsidrąsino ir 
džiaugsmingai suklykęs jau suko didelį ratą aukštai 
danguje. Tuomet jis kaip mat suvokė esąs erelis.

Po juo plaukė kaimai, miškai ir saulės nutvieksti eže-
rai. Apsvaigęs nuo horizonto platybės ir savo sparnų jė-
gos, jis kilo aukščiau ir aukščiau į giedrą dangų. 

Bet staiga stabtelėjo. Didelė ir plati tuštuma aplink 
kėlė nerimą ir erelis ėmė dairytis vietos pailsėti. 

Laimei erelis spėjo pasiekti aukštai virš upės slėnio 
kyšančią uolą. Iš čia jis, vis dar apsvaigęs, bergždžiai 

proza

HenriKas pontoppidanas (1857–1943) – danų rašytojas, 
nobelio literatūros premijos laureatas (1917). 1890 m. pirmą 
kartą paskelbta novelė „erelio skrydis“ („Ørneflugt“) yra vienas 
iš garsiausių rašytojo kūrinių, parašytas kaip atsakas į Hanso 
Christiano anderseno pasaką „Bjaurusis ančiukas“ (1843). pon-
toppidanas čia oponuoja pagrindinei anderseno pasakos min-
čiai, kad tikras genijus, nepaisydamas savo aplinkos, anksčiau 
ar vėliau atskleidžia savo talentą ir sulaukia pripažinimo. pon-
toppidanas, remdamasis XiX a. pabaigoje madingomis sociali-
nio determinizmo idėjomis, ironiškai teigia priešingai: „Kas iš 

to, kad išsiritai iš erelio kiaušinio, jei užaugai tarp ančių“. no-
velė versta iš antrojo leidimo, paskelbto 1899 m. rinkinyje Krø-
niker. iš danų kalbos seminarų metu vertė Vilniaus universite-
to skandinavistikos centro danų specialybės studentai miglė 
apyvalaitė, uršulė Baltėnaitė, raminta Garbovskytė, dovydas 
Grajauskas, ignė Grigaitytė, Gabija Gedrimaitė, milda jasulevi-
čiūtė, monika janušaitė, deimantė Kleinauskaitė, aušrinė Kly-
džytė, jovilė piragiūtė, liucija Širkaitė, vadovaujami dėstytojo 
Giedriaus tamaševičiaus.
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dairėsi klebonijos, aukšto daržinės stogo ir tai jį dar la-
biau sukrėtė. 

Erelio žvilgsnis klaidžiojo po svetimą kraštą. Kiek tik 
akys galėjo aprėpti – jokios pažįstamos vietelės, jokio 
prieglobsčio. 

Virš jo galvos kilo uola po uolos – stačios plikos akmens 
sienos be jokios užuovėjos nuo audros. O vakaruose, už 
atviro horizonto, saulė leidosi į kraujo raudonio debesis, 
pranašaujančius audrą ir tamsias naktis. 

Gelsviems rūkams apgaubus slėnį, slogus vienatvės 
jausmas užplūdo jaunojo karalaičio krūtinę.

Bejėgis sekė jis akimis varnų pulką, kurios kranksė-
damos skrido namų link, ten žemai, kur virš šiltų žmo-
nių būstų jos buvo susisukusios lizdus. 

Sparnus suskleidęs, o snapą paslėpęs krūtinės plunks-
nose, erelis tupėjo vienišas ir tylus ant atokios uolos.

Staiga jam virš galvos pasigirdo šnaresys. Vakaro ža-
roje jis pamatė ratus sukančią erelę balta krūtine.

Valandėlę erelis tupėjo ištiesęs kaklą ir mąstė apie šį 
neįprastą reginį. Suėmęs save į nagą, jis įveikė sumiši-
mą ir, galingais sparnų mostais pakilęs į orą, po akimir-
kos jau buvo šalia jos.

Ir prasidėjo pašėlusios gaudynės virš kalnų. Patelė 
lėkė pirmiau ir aukščiau, o nerangus ir uždusęs Klau-
sas ją vijosi.

Pakilę aukštai tarp kalnų viršūnių, saulei vis dar ap-
šviečiant aukščiausias viršukalnes, nardė jie šlaitais 
vakaro sutemose.

Kažkur žemai buvo girdėti bauginantis girios alsavi-
mas ir giliose daubose riaumojančios upės.

„Argi ji niekad nenusileis?“, – pagalvojo jis, įbaugintas 
to grėsmingo ir nepaaiškinamo šniokštimo. Jam pradė-
jo trūkti oro, sparnai apsunko nuo nuovargio.

Bet ji kilo vis aukščiau ir aukščiau, sklandė virš raus-
vų kalnų keterų – viliodama, kviesdama. 

Tuomet jie pasiekė neaprėpiamą akmens dykumą, 
kur milžiniški akmenys buvo chaotiškai suvirtę tarsi 
Babelio bokšto griuvėsiai. 

Ir čia prieš juos atsivėrė vaizdas. Aukštai virš plau-
kiančių debesų lyg vizija sklendė nežemiška amžinųjų 
sniegynų karalystė, nepaliesta žmonių, vien erelio ir 
tylos buveinė. 

Paskutiniai dienos spinduliai ilsėjosi ant balto sniego. 
Už viršūnių driekėsi tamsiai mėlynas, pilnas žvaigždžių 
dangus. 

Sukaustytas baimės Klausas nutraukė savo skrydį 
ir nutūpė ant uolos. Krečiamas šalčio ir nejaukumo, jis 
žvelgė į šią baltą mirusią žemę, didingas žvaigždes, žyb-
sinčias tamsoje lyg katės akys. 

Jo mintys ir vėl nuklydo į paliktus namus. Jis prisi-
minė savo jaukiąją vietelę ant tvoros ir mieląjį ančių 
ūkį, kur jo mažieji draugai tikriausiai jau buvo sutūpę 
eilėmis ir miegojo galvas sukišę po sparnais.

Jis prisiminė ir mažuosius, rubuiliukus paršelius, 
kurie dabar apspitę mamą žįsdami snaudė, prisiminė 
storulę Urtę, ateinančią iš virtuvės su garuojančiu puo-
du rankose, bažnyčios varpui skelbiant dienos pradžią.

Kažkur aukštai per ledinį orą ataidėjo erelės šauks-
mas. Tačiau Klausas tylomis išskleidė sparnus ir at-
sigręžė į tą pusę, iš kurios buvo atskridęs... iš pradžių 
neryžtingai... dvejodamas, plasnodamas nuo uolos prie 
uolos... bet netrukus vis greičiau, nekantriau, genamas 
baimės, nerimo ir svaiginančio ilgesio – namo, namo, 
namo! 

Po beatodairiško skrydžio kleboniją jis pasiekė tik 
kitą rytą. Kelias akimirkas jis dar sklandė virš brangių-
jų vaikystės namų, kad įsitikintų, jog viskas po senovei. 

Tuomet ėmė palengva leistis. Tačiau čia jo laukė ne-
laimė. Bernas, dar negirdėjęs apie Klauso dingimą ir 
atsitiktinai išvydęs paukštį, jau buvo nubėgęs šautuvo 
ir tykojo už medžio kamieno, pasiruošęs šauti, kai tik 
tariamas vištų vagis pakankamai priartės. 

Nuaidėjo šūvis. Keletas plunksnų pakilo į orą ir Klau-
sas kaip akmuo krito tiesiai į mėžinį.

Kas iš to, kad išsiritai iš erelio kiaušinio, jei užaugai 
tarp ančių.

HenriK pontoppidan

!
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Mes, lietuviai, neturime Padėkos dienos, nors išgyveno-
me sunkią imperinę žiemą. Norėčiau tokios šventės – 
valgyti kalakutą, žąsį, ėriuką ar ožiuką. Galima valgyti 
ir obuolius, kriaušes, agurkus, burokėlius ir dar daugy-
bę kitų patiekalų. Noriu Padėkos dienos. Bet mes jos 
neturime. Turime Mindaugo karūnavimo ir Nepriklau-
somybės dieną, bet Padėkos dienos neturime.

Kažkurie metai, prezidentas Valdas Adamkus, mal-
dos pusryčiai Prezidentūroje. Nežinau, ar toje vietoje 
būta geležinio vilko, tačiau ten tikrai buvo šunparkis. 
Toje vietoje buvo Muravjovas „Korikas“. Toje vietoje, 
atrodė, niekada nieko nebus – tik krūmai, kuriuose 
bandai slėptis nuo milicijos, bet iš jų vis tiek išvelka už 
kojų ir išveža į blaivyklą. Ir po šitiek metų staiga maldos 
pusryčiai pas Adamkų, per kuriuos dviejų valstybių – 
Didžiosios Britanijos ir Izraelio – pilietis prabyla apie 
Dangiškąją Jeruzalę. Tada prasideda bandymai mąsty-
ti apie Vilnių, o dabar, praslinkus mažne trisdešimčiai 
metų po nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos valsty-
bingumo šimtmečio proga paragintas draugo pats nu-
stembu – juk tai jau atsitiko 1997 metais, kai kalbėjau 
apie Vilnių savo trečiojoje knygoje Žiemos parafonija.

Laikas, kuriame kalbi, – 1997 metai. Tu jau Pažadė-
tojoje žemėje, bet geriau ar blogiau veikiančios valsty-
binės institucijos ir struktūros dar tik įgauna savo pa-
vidalus, ir „lyrinio herojaus“ klajonės tomis gatvelėmis, 
„kurias užklojo gruodis“ (Žiemos parafonija, sonetas 
Nr. 1), buvo išties reflektavimas miesto, kuris atėjo arba 
sugrįžo kaip dovana. Miesto, kuris buvo labai brangus 
bei svarbus žydams, lenkams ir rusams, kuriame turėjo 
vietos ir vokiečiai.

Ir štai aš, kuris, kaip ir Henrikas Radauskas, nei na-
mus statau, nei tautą vedu, atsiduriu mieste, į kurį 
XVI a. įžengė jėzuitai, sukūrė universitetą ir daugybę 
kitų dalykų, tiesiai priešais mano parduotuvę organi-
zavo pirmąjį teologinį disputą su protestantų teologais. 
Visi tie įvykiai bei faktai yra čia ir dabar, bet yra ir tas 
„lyrinis herojus“, kėblinantis gatvėmis ir sakantis pats 
sau: „aš mokėjau išvykti, sugrįžti“:

Taip sugrįžta tėvynėn žvalgai,
jei dar tùri tėvynę labiau nei kad priešų stovyklą.
Aš mokėjau sugrįžti, išvykti – turėjau mokyklą;

jeruzaliŲ perspeKtyVa

Edmondas Kelmickas

Slaptieji VilniauS klubo užrašai

debesėlis, ugnis ir bespalvio ozono garai
lyg iš venos sutemus ties bokštu ištryško.
[…]
jau pradėjau byloti draugams pro rasotas taures,
bet suskaudo krūtinę kaip niekad. Kas tu, kuo tu 

vardu?
(Žiemos parafonija, „Paskyrimas“)

Nemanau, kad tai narcizo kalbėjimas – tiesiog para-
gintas dar kartą apmąstyti miestą neišvengiamai pa-
tenki į citatų spąstus. Antai Ezra Poundas labai gražiai 
apžaidžia eilutę apie Odisėją ir Teiresiją, kur Teiresijas, 
kuriam kaip ir maga išgerti taurelę aukų kraujo, vis 
dėlto literatūriniame tekste apstulbsta atsidūręs nie-

Vilniaus Šv. dvasios gatvė. 2018. Violetos Boskaitės nuotrauka
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staiga atsiranda dar viena perspektyva: tai Gailestin-
gumo miestas. Bet juk sesutė Faustina nebuvo lietuvė. 
Kaip priimti jos regėjimus be Piłsudskio ir Żeligowskio 
figūrų, o tiesiog kaip Gailestingumo refleksijas? Įvai-
rios įtampos, Armia Krajowa ir Adolfo Valeškos studija 
Vilniaus rotušėje – visa tai čia pat ir šalia. Vilnius tai 
atsiranda, tai išnyksta. Tai mūsų, tai ne mūsų. Tai „mes 
be Vilniaus nenurimsim“, tai nurimę nebežinome, ką 
jame bedaryti ir kaip elgtis. Toks yra žmogus, tokie jo 
prisiminimai ir klaidžiojimai po savąją atmintį. Kitaip 
nebus, ir mes nesame patys iš savęs Šventraštis, bet 
Šventraštis yra dėl mūsų – ir atmintis, ir faktai.

Kaip mes jais dalijamės, kaip būname kartu, kaip su-
gebame įsileisti tuos žmones, kurie kitados čia gyveno? 
Vieni jų buvo išvaryti, prieš kitus jaučiame kaltę, bet 
bandome teisintis, dar kitiems jaučiame begalinę nea-
pykantą, ir jie dėl visko kalti. Kaip toliau gyventi savo 
asmeninį gyvenimą žinant, kad kai kurie įvykiai – arba 
daugybė jų – įvyko, ir tu pats esi su jais. Kaip juos dė-
lioji, kodėl taip pavargsti nuo bet kokių ideologizuotų, 
tegu ir labai autentiškų rypavimų ir sentimentalizmo. 
Kaip nutinka, kad jaunas žmogus susierzinęs nutren-
kia Tomo Sakalausko knygą apie Vilnių. Ir tai teisė-
ta – jis jos negali pakęsti, kad ir parašytos jautriai, pa-
rašytos kažkam, o gal ir sau pačiam – seniams patinka 
postringauti sau panosėje. Lygiai taip pat Vlado Drė-
mos Dingęs Vilnius – ta knyga yra atradimas kitam, 
kuriam Vilnius niekur nedingo, kuris jį atpažįsta tik 
šiandien, tik čia ir dabar – ir kasdien, ir vis labiau ir la-
biau nustemba. Kuris nesiilgi legendinės „Vaivos“, nes 
jam tai jokia legenda. Jis nesiilgi „Naručio“ ir daugybės 
kitų taškų, kurie, pavyzdžiui, mano amžiaus žmonėms 
yra apgaubti tam tikrų bohemiškų aureolių. Bet argi 
būtina, kad kas nors, kas niekada ten nebuvo, kartu su 
manimi čepsėtų prisimindamas šitų kavinių šarmą ir 
žavesį, pani Liodzi? Pani Liodzi visada turėjo naudos 
iš to, kad latrai pirkdavo jos rašalą „iš po stalo“. Tai nei 
gerai, nei blogai – gal geriau nebūtų reikėję pilstyti ra-
šalo iš po stalo, o verčiau vynas būtų perkamas parduo-
tuvėje tam tikromis valandomis. Atsimeni Andropovo 
valandas – parduotuvė atidaroma vienuoliktą, ir, kaip 
sako Venička Jerofejeva, pats gėdingiausias mano tau-
tos laikas yra nuo Saulės patekėjimo iki gastronomo 
atidarymo.

Tame laike, be abejo, pritari tai legendinei frazei, ki-
keni ją skaitydamas – ir staiga parduotuvės dirba kiau-
rą parą. Gali nuvažiavęs į „Maximą“ nusipirkti kokio 
tik nori gėralo, tave ima piktinti britai, kurie sekma-
dienį iki vidudienio mišių nepardavinėja šnapso. Tai-
gi yra atskaitos taškai, kuriuos pasirenki – degtinė ar 
prisiminimai. Žinau, Stokholme buvo kavinukė, kurioje 
rinkdavosi anos kartos bohemos atstovai. Nostalgija ta 
pati, tiesiog žmonės toje čigoniškoje bohemos terpėje, 
kuri nėra nei demokratiška, nei tolerantiška, švenčia 

kieno teritorijoje – nei Homero poemoje, nei Ezros Poun-
do eilėraštyje, bet labai tiesiai tavo širdyje klausia – ir 
tai visada yra kultūros ribos ir centras: „Dar kartą?“ 
Šitas „dar kartą?“ kartojasi ir kartojasi, ir kartosis kiek-
vieną kartą, kai galvosi apie mylimą ar lygiai taip pat 
nekenčiamą miestą.

Tiesiog maldos pusryčiai, ir dviejų valstybių pilietis 
kalba apie Dangiškąją Jeruzalę. Tai buvo nuostabu. Ga-
lima kalbėti apie Šiaurės Jeruzalę ir visas kitas Jeruza-
les, tačiau iš tikrųjų geografiškai yra viena Jeruzalė, ta 
vieta, kurioje neatpažįsti daug savo atminčiai ką nors 
bylojančių įvykių ar faktų, – galbūt tiesiog dėl riboto 
istorijos supratimo, – tačiau Šiaurės ir Dangaus Jeru-
zalių perspektyvos susikryžiuoja ir universalizuoja bu-
vimą nesvarbu kokiame mieste. Šios dvi perspektyvos 
visada yra. Visada yra gatvės muzikos ir liturginės mu-
zikos, sekuliariosios ir sakralinės, susidūrimas. Šitose 
kryžkelėse visada bandysi įsiklausyti. Dažniausiai gir-
dėsi savo paties žingsnių aidą ar kokios nors moteriškės 
batelių kaukšėjimą tuščia gatvele – toks yra žmogus. 
Toks yra Jokūbas, besiilgintis savo Rachelės, bet turin-
tis gyventi tame pasaulyje, į kurį pateko kaip į spąstus, 
bet ilgainiui, kai spąstai tampa nebepakeliami, staiga 
apstulbsti pagalvojęs, kad gal vis dėlto tai yra dovana… 
Baukščiai apie tai susimąstai, ir mąstant apie Vilnių 

edmondas KelmiCKas

Vilniaus Šv. dvasios gatvė. 2018. Violetos Boskaitės nuotrauka
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milenarizmo pradžią, bet laikas blukina ir labiau, ir 
mažiau talentingus žmones, kol staiga tūkstantmetę 
Dievo karalystę imi išgyventi kaip sirų pabėgėlių sto-
vyklą. Ir nelabai turi kur sugrįžti. Taip ir keliauji pas 
savo apyžlibį tėvą, žmoną, vaikus, kurie ilgesingai žiūri 
į langus, pro kuriuos tu pats jau nebenori žiūrėti. Tada 
supranti, kad vėl bus konfliktai su žmona ir vaikais, su 
karaliumi ir prezidentais, o visa kita argi nėra pasakyta 
Kronikų knygose?..

Taigi cituoti ir lengva, ir kartu kiekvieną kartą ci-
tuodamas jautiesi bejėgis – nori, kad kitas atsakytų už 
tai, ką dabar išgyveni, todėl poezija turi ir visada turės 
tokios labai autonomiškos veiklos požymių – ji ir labai 
autonomiška, ir labai ribota. Tas ribotumas nuostabus, 
nes kai atpažįsti savo ribotumą ir nustoji būti pranašu 
ar aukščiausiuoju kunigu, staiga sugrįžta ir pranašys-
tės dovana, ir karališkoji kunigystė, nes matai, kad 
žmogaus orume, kuris yra nelygstamas ir nekvestio-
nuojamas, yra kažkas labai slėpiningo. Ir ta vardo pa-
slaptis – ji slypi tavyje kažkur labai giliai, – net kai žmo-
na ar draugas tave šūkteli, pašaukia tuo vardu, kurį 
gavai per krikštą, tu jau nežinai ir negirdi – supranti, 
kad tavęs viso neištaria, tiesiog sureagavo tavo kūnas. 
Bet čia prasideda vietos, miesto stebuklas. Yra vietų, 
kuriose pašauktas vardu išorėje atpažįsti daugiau de-
talių, turinčių kažką bendra su tavimi. Atsigręžti ir 
pažvelgti, kai kažkas pašaukia vardu Vilniuje – man 
asmeniškai tai visada kitaip nei bet kur kitur.

Taigi Dangiškoji Jeruzalė ir maldos pusryčiai pas pre-
zidentą. Nuostabu turėti pirmąjį, antrąjį, trečiąjį pre-
zidentą. Ne jie brėžia tėvynės kontūrą, bet jie yra ta 
tėvynės dalis, kuri subrendusiai tautai yra būtina ir 
labai svarbi. Ir kartu kiekviena tauta yra gimusi toje 
Jeruzalėje, nes, Dieve mano, kokia smagi ta eschatolo-
ginė perspektyva, kai nesi Tartare tarp mirties šešėlių 
ir nesivaidena Teiresijas.

Taigi Vilnius. Septynios kalvos. Nežinia, teisingai ar 
neteisingai suskaičiuotos – šitas skaičius turbūt pririš-
tas prie kitų septynių kalvų dar kitoje vietoje, dar kokiu 
nors būdu. Ir mat jį bala, sapnavo ar nesapnavo Gedi-
minas staugiantį geležinį vilką. Visai nieko būtų kada 
nors išgirsti Užupyje surūdijusį geležies gabalą, sklei-
džiantį tam tikrus garsus. Kaip atrodys Lizdeika? Ar 
bus panašus į a. a. kunigaikštį Vildaugą, ar į kokį nors 
kitą Vilniaus gyventoją. Nežinau, tame laike tas gyven-
tojas yra visai kitoks negu dabar atmintyje gyvenantys 
kadaise iškeliavę draugai, artimieji, giminės, tėvai.

Kažkada eilėraštyje rašiau: „Vilnius bunda kitaip, / 
Vilnius bunda lyg mokantis mirti“ (Žiemos parafonija, 
„Žirmūnų tiltas“). Iki pat šiol galvoju, ką aš tuo norėjau 
pasakyti. Ir daugiau ar mažiau žinau, jog tas atsaky-
mas man pačiam yra ir labai sausas, ir labai tikras – iš-
ties tikras atsakymas: Dievas mirties nesukūrė, velnio 
pavydu mirtis per nuodėmę atėjo į pasaulį. Visada labai 

sunku mąstyti, kad mirtis neturi savo šaknies transcen-
dencijoje – bet tai taip nuostabu… Ir išgyvendamas tą 
nuostabumą mieste, kur Saulė „smelkias lėtai / lyg tarp 
Jozuės pirštų“ (Žiemos parafonija, „Žirmūnų tiltas“), su-
pranti: tie įvykiai svarbūs ir tikri, bet jie nėra galutinis 
atsakymas ir ne į juos aš atsiremiu, mąstydamas apie 
viltį, apie tą eschatologinę perspektyvą. Todėl įsiskaitęs 
į Jono Apokalipsę matai, kad dvi paskutiniojo mūšio 
kariuomenės keliauja per smėlį ir tarsi niekada nesu-
siduria. Aplink vyksta įvairūs ženklai. Labai norėtųsi 
susitikti, išsidaužyti vieni kitiems snukius ir įsikurti 
tūkstantmetėje Dievo karalystėje čia ir dabar. Snukius 
išsidaužyti pavyksta, bet tūkstantmetė karalystė kaip 
neateina, taip neateina. Nes, anot dviejų valstybių pi-
liečio, nepamirškime, kad mūsų ta tikroji tėvynė yra ne 
čia. Mes visi esame dar vienos valstybės piliečiai – Dan-
giškosios Jeruzalės. Nesinori pompastikos, bet tai viltis, 
kurią visada geriau turėti sau pačiam, nes, vos ištaręs 
garsiai, supranti, kad kitus pastatai į keblią padėtį. Ta 
vilties perspektyva mano gyvenime faktus ir tikrovę vis 
dėlto padaro šiek tiek kitokius.

Viena ranka jis laiko dangų
ir meta apkramtytą obuolį į veidą,
etimologijom paguodžia aidas,

jeruzaliŲ perspeKtyVa

Vilniaus Šv. dvasios gatvė. 2018. Violetos Boskaitės nuotrauka
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bet niekada Jeruzalė dangaus –
Jeruzalimka.

Regėjimą užkloja reginys,
tribūnas virkteli cituodamas Milašių.
Sanskrito ir Atėnų jungtyje
graudus ir nejuokingas mezaliansas.

Tėvynė – paskutinis mūsų šansas – du karaliai
sustingsta prie staliuko, pranašystėm
tarsi slaptais rašteliais apsikeičia.
Ir aš turiu kišenėje laiškutį,
mylimoji.
Tik tiek.

Kažkur juodai ant balto parašyta,
mes turim vytis vytis vytis…
O aš iriuos per šlapią minią link tavęs.

Yra tiesa,
kai žmonės išsiskirsto,
kai tai, kas smerktina, jau pasmerkta,
kai skursta
prie šlapio laužo du teisėjai
lapkričio migloj.

Kol pasmerktųjų sielas gromuliuoja slengas,
dėžutėn cvakteli našlės skatikas,
tik tiek,
lygiadieni seniai praėjęs,
Atėnuose
lietaus.
(Žiemos parafonija, „Demonstracija“) !

edmondas KelmiCKas

Vilniaus Šv. dvasios gatvė. 2018. Violetos Boskaitės nuotrauka
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Spalio 18 d. Vilniuje atsidarė MO mu-
ziejus. Atidarymas, apipintas daugybe 
edukacinių veiklų, performansų, kon-
certų, rytinių mankštų, susitikimų 
su kūrėjais, diskusijų įvairiausiomis 
temomis ir kitokių įvykių, kai kurių 
buvo pavadintas „eklektišku“. Tačiau 
eklektiškumas yra viena pagrindi-
nių MO komunikacijos ir rinkodaros 
prielaidų ir priemonių. Kiti rašantieji 
apie MO pašaipiai piktinosi iš gana 
agresyvios muziejaus rinkodaros 
ir komunikacijos strategijos nuolat 
pasitelkti žodžius, turinčius skie-
menį „mo“. Tačiau ši strategija – 
labai nuoseklus muziejaus kūrėjų 
siekių vykdymas. Jo steigėjai Vik-
toras ir Danguolė Butkai neslepia, 
kad jų tikslas – pritraukti žmones, 
kurie neturi specialaus meninio iš-
silavinimo, galbūt niekada nebuvo 
atidžiai žiūrėję į meno kūrinį, lan-
kęsi meno muziejuje ar galerijoje. 
Muziejaus vizija – atvira, demo-
kratiška, į lankytojus nukreipta 
erdvė, kurioje galima pažinti meną 
ir kultūrą. 

Veiklos principų išryškėjimas

MO muziejus nėra visiškai nau-
jas darinys. Jo pirmtakas – Mo-
dernaus meno centras (MMC), 
o prekės ženklas atsirado 2017 m. 
vasaros pradžioje ir nuolat skelbė 
savo kitoniškumą kitų muziejų 
arba didesnės visuomenės dalies vaiz-
dinių, koks muziejus (nuobodus, užda-
ras, šaltas) dažniausiai yra, atžvilgiu. 

MO muziejus kaip pareiškimas

KriSTinA TAMelyTė

Tačiau visa koncepcija ir veikla augo 
kone dešimtį metų, o sukaupta patirtis 
leido mokytis iš jau įgyvendintų pro-
jektų ir juose padarytų klaidų. Beje, 
patys muziejaus steigėjai lrT radijo 
laidoje „Kultūros savaitė“ (2018-10-13) 
pripažino, kad, kai kūrė muziejaus, 
kaip atviro, demokratiško, įtraukian-
čio darinio, koncepciją, rėmėsi prasta 
patirtimi lietuvos muziejuose, nes 
tuomet – daugiau nei prieš 10 metų – 

šie atrodę visiškai kitaip. Dabartinė 
situacija, jų teigimu, yra gerokai pasi-
keitusi, todėl MO tarsi nebesiūlo kaž-

ko ypač naujo, jam irgi reikia nuolat 
temptis.

Per tuos dešimt metų MMC vykdė 
daug įvairių su meno supratimu ir 
jo populiarinimu susijusių projektų. 
Kadangi viena iš kertinių centro sa-
vybių buvo fizinės eksponavimo vietos 
neturėjimas, tai atvėrė (o ne uždarė) 
savininkų ir komandos vaizduotę – 
pasitelkta virtuali erdvė, Vilniaus 
viešosios erdvės, ieškota nemuziejinių 
būdų, kaip pasiekti galimą lankytoją. 
Pavyzdžiui, vienas pirmųjų ir vis dar 
funkcionuojantis projektas Vilniaus 
kalbančios skulptūros (2015) siekė su-
dominti Senamiesčio viešose erdvėse 
esančiomis skulptūromis ir jų istori-
jomis. informacijai ir garsinio formato 
istorijoms pasiekti gali būti naudojami 
išmanieji telefonai su „Qr“ kodo nus-
kaitymo galimybe. Pagrindinis skirtu-
mas nuo paprasto garsinio gido – žais-

mingas pasakojimas, neformalus 
santykis su klausytoju, noras ne 
papasakoti istoriją kaip faktinę 
tiesą, o veikiau suteikti gyvastį 
visų kas dieną matomoms skulp-
tūroms. nors projekto idėja nėra 
originali, o pasiskolinta iš Kopen-
hagos (ji įgyvendinta dar keliuose 
miestuose), tačiau sėkminga.

Kartu su kalbančiomis skulp-
tūromis – tiesa, kiek anksčiau, – 
MMC išleido Jolantos Marcišaus-
kytės-Jurašienės kultūrinį gidą 
Vilniaus skulptūrų kelias (2014). 
Jis kontekstu ir gerokai didesniu 
informacijos kiekiu papildė Vil-
niaus kalbančių skulptūrų infor-
maciją ir suteikė galimybę giliau 
pažinti miestą ir jo meną. Šis 
vienas ryškiausių MMC projektų 
žymi vieną pagrindinių, iki dabar 
išlikusių MO pozicijų: auditorija 
nėra duotybė – ją reikia pasiekti. 
Bet taip pat, ją pasiekus, reikia 
pasiūlyti daugiau.

Kitas svarbus, tačiau galbūt ne toks 
sėkmingas komunikacine prasme 
MMC projektas buvo Kultūros istorija 

ApžVAlgA

MO muziejaus parodos „Visas menas – apie 
mus“ reklaminis plakatas
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(nuo 2010). Virtualioje erdvėje paban-
dyta sutelkti kuo daugiau informacijos 
apie lietuvos kultūrą ir meną. Meno 
sritys (dailė, taikomoji dailė, fotografi-
ja, kinas, literatūra, architektūra, teat-
ras, scenografija, šokis ir dizainas) pri-
statomos kalbant apie tam tikrus 
laikotarpius, svarbius lūžius, me-
nininkus nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos. Tekstus projektui 
rašė menotyrininkai, savo sričių 
profesionalai. Sukaupta daugybė 
įtaigių ir informatyvių tekstų tam, 
kad žmogus galėtų ne tik susipa-
žinti, bet ir įsigilinti į XX a. antros 
pusės ir XXi a. lietuvos kultūrą ir 
meną. Šis projektas galbūt nesu-
silaukė didesnio visuomenės susi-
domėjimo, tačiau archyvo reikšmė 
negali būti paneigta. Jis jau dabar 
gali pasitarnauti kaip išsamiai ir 
aktyviai papildantis esamą MO 
muziejaus parodą ir būsimąsias 
ekspozicijas. Muziejus tokiu pro-
jektu – ir, žinoma, jo atvirumu vi-
suomenei – dar kartą akcentuoja 
edukacijos svarbą savo veikloje.

Pagaliau MMC veikla pasižymė-
jo knygų leidyba, išvažiuojamąja 
edukacija mokyklose, įvairiais ki-
tais projektais, tačiau iki paties 
fizinio pastato atidarymo dar nebuvo 
aiškiai ir sąmoningai sprendžiama ne-
silankančiojo muziejuje pritraukimo 
problema. Šios problemos sprendimo 
būdus galiausiai išryškino muziejaus 
atidarymo strategija ir įvairių kalbė-
jimo būdų pasirinkimas. Pirmiausia, 
matyt, reikėtų suprasti meno kūrinio 
suvokėjo problemą ir kokioje situacijo-
je atsiduria norintysis kūrinį paversti 
pažintinu, o ne uždaru objektu. 

Konfliktas: meno kūrinys  
ir suvokiantysis

interneto vlogeris Paul de Miko savo 
YouTube kanale dar gerokai prieš MO 
muziejaus atidarymą paskelbė daug 
pykčio tarp kultūros žmonių sukėlusį 
vaizdo įrašą apie jaunos menininkės 
parodą vienoje Vilniaus galerijoje. 
Konkretus kūrinys, menininkė ar pas-
kirų žmonių reakcijos šiuo atveju nėra 

labai svarbios, svarbiau yra situacijos 
simptomiškumas. Paul de Miko infan-
tiliai, nepagarbiai pasišaipė iš meni-
ninkės: esą ji nė pati nesupranta, ką 
šiuo kūriniu norėjo pasakyti. Vaizdo 
įrašo autorius teigė taip pat nesupran-

tąs jos kūrinio. Kita pusė piktinosi, 
kad tokiais pasisakymais šaipomasi 
iš išsilavinimo ir kultūros. Abi pusės 
šiek tiek teisios. 

Paul de Miko reakcija gana pažįs-
tama. Autorius nesuprasdamas ima 
piktintis, laiko meno kūrinius (ar jų 
autorius) kvailais, nes galbūt neturi 
reikiamo išsilavinimo ir konteksto 
tam, kad meno kūrinys jam atsivertų. 
Tačiau, užuot paaiškinus ir paban-
džius atverti kūrinį, jam dažniausiai 
atsakoma: „Tikrai nieko nenutiks, 
jei nesuprasit, kas ten toje parodoje“. 
reakcija taip pat suprantama – į ne-
pagarbų veiksmą nenorima atsakyti 
pagarbiai ir atvirai. Bet šis konfliktas 
nusako ir buitiniuose pokalbiuose prie 
meno kūrinių (ypač Vlado Urbonavi-
čiaus Krantinės arkos (2009)) įvyks-
tantį stebinčiojo sprendinį: „Kas čia 
per nesąmonė?“ Kaip sakytų pran-
cūzų sociologas Pierre’as Bourdieu: 

A p ž V A l g AA p ž V A l g A

„Suvokėjas, kuriam trūksta tam tikro 
kodo, jaučiasi pasimetęs garsų, spal-
vų ir linijų chaose, be jokio ritmo ar 
rišlumo“1. Kitaip tariant, Bourdieu 
nurodo nesusikalbėjimo tarp žmogaus 
ir kūrinio problemą – meno kūriniai 

savyje talpina įvairiausius kodus, 
plačius istorinius kontekstus, rei-
kalaujančius didelio kultūrinio 
išsilavinimo. Meno kūrinys ir me-
notyrininkas kalba visiškai kita 
kalba nei įprasta nesuprantančia-
jam. Pasipiktinimas – reakcija į 
galvoje kilusį chaosą.

Vienas iš svarbiausių šiuolai-
kinio (meno) muziejaus uždavi-
nių yra pabandyti pritraukti ir 
įtraukti auditoriją, kuri niekada 
iki tol nesilankė muziejuje arba jų 
muziejaus lankymo patirtis buvo 
nemaloni. naujo meno muziejaus 
kūrimas lietuvoje susiduria su 
dvejopa problema. Visų pirma, 
gana maža auditorija apskritai ir 
dar mažesne auditorija, kuri lan-
kosi muziejuose. 2017 m. buvo at-
liktas „Gyventojų dalyvavimo kul-
tūroje ir pasitenkinimo kultūros 
paslaugomis“ tyrimas. Meno mu-
ziejuose, galerijose ir parodose per 
metus apsilanko kas trečias lietu-

vos gyventojas. Palyginus su 2014 m., 
lankytojų sumažėjo nuo 34 iki 27,2 
proc. Tačiau kur kas gilesnė ir svar-
besnė problema yra ne maži skaičiai 
ar tai, kad meno muziejų lankymas 
per pastaruosius metus sumažėjo, o ką 
tik punktyriškai nubrėžta atmetanti 
stebinčiųjų reakcija, kurią muziejui, 
norinčiam pritraukti ir įtraukti, pir-
miausia reikia įveikti.

Kalbėti kitaip

Jei kalbėtume apie tikrą bandymą 
žmogui padėti suprasti meną, įsiverži-
mą į jo dažnai uždarą sąmonę, minties 
sujudinimą, proto atvėrimą, ši užduo-
tis būtų kur kas sunkesnė nei atrodo 
iš pirmo žvilgsnio. Pats atėjimas į 

1 pierre Bourdieu, Distinction: A Social 
Critique of the Judgement of Taste, Cambrid-
ge, Massachusetts: Harvard university press, 
1996, p. 2.

MO muziejaus parodos „Visas menas – apie 
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muziejų gali būti paskatintas įvairių 
reklaminių akcijų, kurios bando mu-
ziejų pristatyti kaip „kietą“ erdvę tie-
siog būti. Ateiti nereiškia susidomėti. 
Ateiti nereiškia suprasti. Šiuo atveju 
labai įdomios pasirodo muziejaus pa-
sitelkiamos strategijos, kuriomis 
stengiamasi bent jau sušvelninti 
savotišką priešiškumą meno kū-
riniui.

Vienas daugelyje galerijų ir 
muziejų naudojamų būdų yra 
„Pasimatymai su meno kūriniu“. 
Į susitikimus su eksponatu kvie-
čiami žmonės, kurie iš principo 
yra toli nuo „aukštojo meno“ ar 
„aukštosios kultūros“, menotyros 
ir kritikos (tai gali būti savo sri-
čių profesionalai, influenceriai, 
visuomenėje žinomi žmonės). To-
kiu būdu norima pritraukti audi-
torijas, kurios tapatinasi su šiais 
asmenimis, tačiau ne su meno 
patirtimi. Bet toks žingsnis funk-
cionuoja dar ir kitaip – asmenybė 
apie meną kalba panašiu žodynu, 
kaip ir žmogus, kuris atėjo jo pa-
siklausyti, ir tam tikra prasme 
legitimuoja kalbėjimą, kuris yra 
kitoks nei dažnai hermetiškas me-
notyrininkų ar kritikų kalbėjimas 
apie jų analizuojamą objektą. Taip tik 
dar kartą patvirtinama pirminė MO 
žinutė – muziejaus demokratiškumas, 
o kartu ir kalbėjimo apie meno kūrinį 
būdų įvairovė.

Panašią strategiją MO muziejus tai-
kė ir vizualinėje reklamos kampanijo-
je. lauko stenduose galima buvo ma-
tyti kelis MO kolekcijai priklausančius 
paveikslus (žinoma, kuo paveikesnius 
vizualiai – ryškius ir atkreipiančius 
dėmesį), o šalia jų – pokalbį tarp dviejų 
įsivaizduojamų stebėtojų. Kampanijos 
pavadinimas – „Turėk savo nuomo-
nę“. Pavyzdžiui, Andriaus Zakarausko 
darbą Apskriti potėpiai (2009) lydėjo 
įsivaizduojamų žiūrovų pokalbis. Jų 

reakcija į autoriaus vaizduojamus spi-
rale besisukančius kūnus pateikiama 
taip: „– Man dažnai taip būna. / – Ma-
žiau vakarėlių, Jonai“. ir nors daugelis 
pasakytų, kad tai yra profaniškas po-
kalbis, tačiau jis suteikia galimybę ste-

binčiajam kalbėti – neužveria kūrinio 
nuo jo nutolusiu žodynu, pavyzdžiui, 
pateikdamas interpretaciją apie kokią 
nors meno kryptį arba šio darbo sukū-
rimo istorinį kontekstą. Panašiai buvo 
panaudoti ir keli kiti kūriniai, siekiant 
prakalbinti žiūrovą, visiškai nepasi-
ruošusį kalbėti, vartojantį kitokį nei 
įprasta žodyną. Muziejaus kūrėjai 
suvokia, kad pirminis barjeras, kurį 
jie turi peržengti, yra tyla ir nekalbė-
jimas tų, kurie neturi išsilavinimo ir 
kuriems, pamačius meno kūrinį, nea-
titinkantį vienokių ar kitokių jų kultū-
riškai suformuotų estetikos kriterijų, 
norisi nuo jo nusisukti ar jį peikti.

Vienas iš gudriausių rinkodaros 

požiūriu sprendimų buvo dar iki mu-
ziejaus atidarymo į parodą pakviesti 
taksistų ir pavežėjų bendruomenę. 
Sumanymas buvo aiškintas kaip ga-
limybė per nuolat Vilniuje kursuo-
jančius taksistus pritraukti užsienio 

turistų, tačiau galima ir kita prie-
žastis: taksistų bendruomenė nėra 
ta bendruomenė, kurią pirmąją 
mūsų vaizduotė susieja su meno 
žiūrėjimu, todėl MO muziejaus 
gebėjimas žiūrėti anapus mums 
įprastų mąstymo klišių, kas yra 
meno suvokėjas, skatina suklusti 
tuos, kurie verčiau paliktų meną 
tik profesionalams.

MO muziejus, regis, pirmiausia 
yra pareiškimas gana uždaroms 
menotyrininkų, kultūros žmonių, 
šiuolaikinių menininkų, kurato-
rių, muziejininkų bendruomenėms 
ir jų vartojamam žodynui, pasitel-
kiamoms įprastoms schemoms 
kalbėtis su žiūrovais, o dar daž-
niau – apskritai nesikalbėti. Ku-
riant „muziejų be sienų“, aiškiai 
suvokta nesusikalbėjimo ir skir-
tingų žodynų problema, todėl pa-
sitelkta įvairi strategija šią prob-
lemą spręsti. Kita vertus, galbūt 
ką tik paminėtos grupės niekada 

nekėlė tikslo pasiekti didesnę auditori-
ją nei iki šiol pasiekė. Galbūt aukštoji 
kultūra iš tiesų turi gyvuoti toliau nuo 
žemesniosios kultūros ir jų žodynai 
neturi niekaip maišytis. Tačiau į šiuos 
klausimus turėtų atsakyti patys kul-
tūros ir meno sferos dalyviai. Pagaliau 
MO žinutė skirta ir politikos formuoto-
jams lietuvoje – meno ir kultūros at-
vėrimas platesniam žmonių ratui yra 
atsargaus planavimo ir didelių investi-
cijų reikalaujantis užsiėmimas, galbūt 
kada nors tapsiantis pavyzdžiu, kaip 
lietuvoje reiktų finansuoti kultūrą, 
kad ji nebūtų tik kelių suinteresuotų 
grupių reikalas. 

A p ž V A l g AA p ž V A l g A
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lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-
čio proga scenoje pasirodė dvi ope-
ros – Elenos pagrobimas (rež. Claudio 
levati) ir Radvila Perkūnas (rež. Kęs-
tutis S. Jakštas). Priešingai nei kiti 
šimtmečiui skirti istoriniais ar mito-
loginiais siužetais paremti muzikiniai 
pastatymai (pavyzdžiui, Post futurum, 
Mindaugas Karalius, Prūsai, Eglė), 
šios dvi žiniasklaidoje buvo pristato-
mos kaip „sugrįžusios“ – kitaip tariant, 
istorinių aplinkybių numarintos, šie-
met iš kapo prikeltos: Elenos pagro-
bimas pirmą kartą pastatyta 1636 m. 
rugsėjo 4 d. (Vilniaus Žemutinės pilies 
rūmai, Vilnius), o Radvila Perkūnas – 
1937 m. vasario 15 d. (Valstybės teat-
ras, Kaunas).

Grąžinti Eleną:  
misija (ne)įmanoma

Ankstyvoji opera (it. dramma per 
musica) Elenos pagrobimas – kerti-
nis akmuo lDK kultūros istorijoje. 
lenkijos karalius ir lietuvos didysis 
kunigaikštis Vladislovas Vaza (1595–
1648), didis meno gerbėjas, keliauda-
mas po Vakarų europą, susižavėjo 
dar visai neseniai atsiradusiu nauju 
muzikinio teatro žanru (pirmoji opera 
Dafnė pastatyta 1598 m. Florencijoje). 
Valdovo malone sukurta Vazų kapela, 
veikė profesionalus, nuolatinę trupę 
turėjęs ir karaliaus dvarą lydėjęs te-
atras. Elenos pagrobimas – ketvirto-
ji valdovo inicijuota opera ir pirmoji, 
pastatyta lietuvoje, Vilniuje. libretą, 
pasirodžiusį tais pačiais metais Vil-
niaus universiteto spaustuvėje (it. Il 
ratto di Helena), sukūrė talentingas 
italas Virgilio Puccitelli (1599–1654), 

muziką, kaip manoma, – rūmų kape-
los vadovas, europinio lygio kompo-
zitorius ir muzikos teoretikas Marco 
Scacchi (ca. 1602–1662), deus ex ma-

china – scenografija ir mašinerija – rū-
pinosi architektas Agostino locci (ca. 
1601–1660). Amžininkų liudijimai ir 
garsenybių pavardės leidžia spėti, kad 
vaizdo ir garso būta įspūdingo. Deja, 
šalį persekiojusios negandos kuriam 
laikui vertė pamiršti tokio pobūdžio 
pramogas. Kažkur ir kažkada Elenos 
pagrobimo partitūra pasimetė ir apie 

buvusius renginius mena tik libretas 
bei istoriniai šaltiniai.

Vis dėlto šimtmečio proga įvyko tai, 
ką galėtume įvardyti kaip misiją grą-
žinti tą laiko pagrobtą eleną. Pirmųjų 
darbų imtasi jau anksčiau – libretas 
išverstas į lietuvių kalbą, organizuotos 
parodos, skirtos senosios operos isto-
rijai. Tačiau būtent šiemet italų kla-
vesinininkas ir kompozitorius Marco 
Vitale užsibrėžė tikslą sukurti baro-
kinę muziką, ją pritaikyti išlikusiam 
XVii a. libretui ir dar taip, kad patiktų 
XXi a. klausytojui. Šių metų liepos 6 d. 
buvo galima išgirsti koncertinį operos 
atlikimą, o vėliau paskelbta ir apie sce-
ninį pastatymą. Talkino Karališkasis 
Abiejų Tautų respublikos choras ir or-
kestras Korona, dramaturgijos idėjos 
autorius – teatro režisierius Adriánas 
Schvarzsteinas, režisierius – comme-
dia dell‘arte virtuozas Claudio levati, 
kuriam asistavo Jūratė Širvytė-rukš-
telė, kostiumais rūpinosi Marija ru-
bavičiūtė, šviesomis – Audrius Jan-
kauskas. Tad į misiją pasiųsta marga 
tarptautinė delegacija, o rezultatai pri-
statyti šiųmečiame senosios muzikos 
festivalyje Banchetto musicale rugsė-
jį – Elenos pagrobimas rodytas nacio-
nalinio muziejaus lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

iš pradžių mintis, kad barokinės 
operos veiksmas perkeltas į XX a. vi-
durio kabaretą italijoje, švelniai ta-
riant, nesužavėjo. Tikriausiai todėl, 

laiko pagrobti ir (ne)išlaisvinti
Apie operas Elenos pagrobimas ir Radvila Perkūnas

eleOnOrA BUOŽyTė
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kad visos antraštės skelbė „pirmosios 
operos sugrįžimą“, bet buvo aišku, 
jog muzika – neautentiška. Dvejojau, 
nes patirtis mokė, kad Valdovų rūmų 
restauravimo būdai – kvestionuotini. 
Tai, ką pamatė žiūrovai, buvo operos, 
paremtos išlikusiu libretu, sceninis 
atlikimas. Apie autentiškumą čia net 
neverta kalbėti – partitūra sukurta 
šiemet, „vilnietiškasis“ libretas adap-
tuotas, režisūra – moderni. Į originalą, 
ko gero, panašu tiek pat, kiek homeriš-
koji elena ir aprašytoji Oscaro Wilde‘o 
poemoje The New Helen.

Tačiau pastatymas buvo tikrai ge-
ras. Dar neprasidėjus operai, prasidėjo 
spektaklis – užeigos šeimininkas (ir 
pagrindinis režisierius levati) svei-
kinosi su atvykstančiais žiūrovais, 
itališkai drąsino užeiti, sėstis, mė-
gautis renginiu. Sukurta tipiško ita-
liško kabareto, siekiančio pritraukti 
lankytojus, atmosfera: šeimininkas 
pasikviečia vietines operos įžymybes 
bei kapelą ir iš visų jėgų stengiasi, kad 
pasirodymas pavyktų. Tad pačiame 
centre vyksta elenos iš Trojos mergini-
mas ir jos jausmų drama, kunkuliuoja 
graikų dievų pyktis, o scenos pakraš-
čiuose ruošiamasi naujam veiksmui, 
užkandžiaujama, flirtuojama ir t. t. 
Tad sprendimas atsisakyti „ketvir-
tosios sienos“ ir sustiprinti ryšį tarp 
žiūrovo ir atlikėjo, režisūros ir tikrovės 
adaptavo barokiškojo theatrum mundi 

principą. naujų aplinkybių sukūrimas 
diktavo ir naujas sąlygas: kokios dar 
įmantrios mašinerijos gali reikalauti 
iš vargšo šeimininko – užteko ir tų pa-
prastų dekoracijų, menkų rekvizitų, 
komiškų smulkių detalių. Vienintelis 
įkyriai akis badęs aspektas – titruose 
paliktos gramatinės klaidos ir teksto 
nepritaikymas tokio pobūdžio skaity-
mui. Sukapotas eiliuotas meninis ver-
timas netenka prasmės.

libretas pasirodė sutrumpintas tin-
kamai – žiūrint siužetinių spragų ne-
atsirado, vientisumas buvo išlaikytas. 

Muzikiniu požiūriu opera skambėjo 
darniai, puikiai atliktas sunkus dar-
bas, kurį mielai išklausyčiau ir dau-
giau kartų. Įsiminė Spartos karalienę 
eleną vaidinusios rūtos Vosyliūtės, 
Menelajumi tapusio Viktoro Gerasi-
movo, Marsą įkūnijusio radosławo Pa-
chołeko pasirodymai. Tokių įmantrių 
barokinių perlų šlifavimų galėtų būti 
daugiau ir drąsesnių, kaip ir XVii a. 
siekiant paveikti, nustebinti, palikti 
įspūdį.

Kas nutiko Radvilai Perkūnui?

reikia manyti, kad Kauno valstybi-
nio muzikinio teatro pasirinkimą šimt-
mečio proga atkurti Radvilą Perkūną 
motyvavo žinomos kompozitoriaus 
Jurgio Karnavičiaus (1884–1941) 
ir libreto autoriaus Balio Sruogos 

(1896–1947) pavardės, pirmojo pasta-
tymo šventiškumas (skirta Valstybės 
atkūrimui) ir patriotinė mintis. Kar-
navičius buvo palankiai visuomenės 
sutiktas po 1933 m. pastatytos Gra-
žinos – pirmosios nepriklausomoje 
lietuvoje sukurtos lietuviškos operos, 
nors kritikai visaip kaip dar svarstė tą 
jos lietuviškumą (kaip čia taip – kom-
pozitorius lietuvių kalbos nemoka, 
o tautinę operą kuria). Antroji opera 
Radvila Perkūnas buvo lauktas dar-
bas, tačiau premjera recenzijose įver-
tinta vidutiniškai: kritikuota muzika, 
libretas, istoriškumo trūkumas, tam 
tikrų sceninių galimybių neišnaudo-
jimas. Kompozitorius Jeronimas Ka-
činskas net suabejojo Kauno operos 
meno vadovybės sprendimu apskritai 
leisti tokį spektaklį į viešumą. Opera 
ilgai repertuare neužsibuvo.

Šiemet paskelbta, kad Radvila Per-
kūnas grįžta į sceną. Sruogos libretą 
(išspausdintas 1935 m. Kaune) sureda-
gavo ir operą režisavo Kęstutis S. Jakš-
tas, dirigentas – Jonas Janulevičius. 
Pastarasis atliko sudėtingą darbą, 
nes, kiek leido suprasti žiniask laida, 
partitūrą reikėjo parengti, ji niekada 
nebuvo spausdinta. nebuvo ir operos 
statymo tradicijos, tad Jakštui teko 
priimti sprendimą, kokią atkūrimo 
taktiką naudoti – statyti kuo auten-
tiškiau, ar ieškoti naujos interpretaci-
jos ir pasiūlyti savo variantą. Muzika 
atitiko operoje vystomą herojiškumą, 
nors galiausiai pasirodė fragmentiš-
ka – lietuvių liaudies, bažnytinių gies-
mių motyvai vientisumo nepridėjo. 
Įsiminė jausmingas radvilos (Min-
daugas Zimkus) ir Olelkaitės (ramin-
ta Vaicekauskaitė) duetas, Marijos 
Arutiunovos, atlikusios Sofijos draugę 
Agnę, ir rūtos Zaikauskaitės, vaidi-
nusios Sofiją Chodkevičienę, partijos. 
Tik rai būtų pravertę ir titrai – orkest-
ro muzika arijų žodžius užgoždavo.

Premjeros Kauno valstybiniame 
muzikiniame teatre įvyko vasarį ir 
kovą. Opera taip pat rodyta rokišky-
je, Biržuose, Kėdainiuose, Plungėje ir 
pagaliau – Vilniaus Valdovų rūmuose, 
kur ir teko ją pamatyti. Beje, sveikinu 
rūmų administraciją, šiame renginyje 
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pasiekusią naujas chamizmo aukštu-
mas – balkone parduotos vietos buvo 
arba visiškas nesusipratimas, arba pa-
reiškimas, kad, jei bus kas perka, vietą 
parduos ir koridoriuje.

Sruoga savo dramose stengėsi nu-
šviesti lietuvos istorijos „baltąsias 
dėmes“ ir į bendrą kontekstą įvesti 
dar tuo metu mažiau tyrinėtas asme-
nybes, išsklaidyti gajų stereotipą, kad 
„mūsų visas pasididžiavimas pasibai-
gia su Vytautu Didžiuoju“, kad to meto 
didikams rūpėjo tik jų pačių giminė 
ir įtaka, kad nerūpėjo jiems lietuva. 
Rad vilos Perkūno veiksmas vyksta 
Vilniuje 1600 m., konflikto tarp Kris-
tupo radvilos Perkūno (1547–1603) ir 
Jeronimo Chodkevičiaus (1560–1617) 
kulminacijos laiku. Drama ne visai 
atitinka istorinę tikrovę, tačiau ja 
remtasi. Sruogai įdomesni dostojevs-
kiški charakteriai ir šekspyriški pa-
sirinkimai: dvi stipriausios to meto 
giminės, atstovaujančios skirtingoms 
tikyboms, kovoja dėl įtakos, pinigų ir 
garbės. Chodkevičių globotinė, naš-
laitė Slucko kunigaikštytė Sofija Olel-
kaitė (1585–1612) užrašyta Jonušui 
radvilai (1579–1620), tačiau dėl už-
gautų ambicijų niekas net nemano jos 
atiduoti. Jaunuoliai myli vienas kitą, 
jaunasis radvila ketina mylimąją pa-
grobti, o ana blaškosi – rinktis globėjų 
garbę ar savo širdį. Kaimynystėje bu-
vusiuose dvaruose imama ginkluotis 
ir ruošiamasi jėga įrodyti savo teisybę. 

Sunerimęs karalius siunčia Žemaičių 
vyskupą Merkelį Giedraitį (1536–
1609), tačiau puolimui besiruošiąs 
radvila neklauso tol, kol su juo nepa-
sišneka ir Jonas Karolis Chodkevičius 
(ca. 1560–1621). Perkūnas pasiduoda 
tokio pat kaip ir jis žinomo karvedžio, 
kurį turbūt vienintelį gerbia, kvietimui 
susimilti, nes už sienų laukia daug pa-
vojingesnis priešas. Tad galiausiai iš-
didumą nugali nuolankumas, savimei-
lę – patriotizmas. Pabaigoje radvila 
nutraukia Jonušo ir Sofijos vestuvių 
šventę, kviesdamas Chodkevičių ir 
sūnų ruoštis ginti tėvynę. Taip sakant, 
pirmiausia lietuva, paskui – žmona. 
Kaip literatūrinis kūrinys Radvila 
Perkūnas – per mažai išplėtotas, kaip 

„muzikalinė pjesė“ – pernelyg ištęsta, 
meilės linija – banaloka. Tačiau stip-
rybė ta, kad charakterių paveikslai 
ryškūs, istorinės asmenybės paveikios, 
o ir pati Vilniuje vykusi istorija – įdomi 
ir tinkama scenai.

Vis dėlto kai kurie režisūriniai ir 
scenografiniai šiųmečio pastatymo 
sprendimai sukėlė abejonių. Scenoje 
įtraukti kone visi Sruogos veikėjai, 
bet opera sutrumpinta iki mažiau nei 
dviejų valandų. Tad pagrindinių hero-
jų dramai tiesiog nebeužteko laiko, jie 
susiliejo su daugybe šalutinių vaidme-
nų, skirtų to meto Vilniaus atmosferai 
sukurti (jėzuitas rutka, Vilniaus vai-
tas Buožius, žydas Skarija). Trumpi-
nant libretą nuspręsta, kad užteks ir 
vieno Chodkevičiaus, tad Jono Karolio 
nebeliko – radvila pykstasi ir taiko-
si su Jeronimu. Atitinkamai nebeliko 
ir veikėjų poelgių argumentacijos – 
spektaklyje radvila Perkūnas (Tomas 
ladiga) su Chodkevičiumi (Giedrius 
Prunskus) sukryžiuoja kardus, veiks-
mo kulminacija, įtampa kyla, kariai 
kovinėj parengty ir... juos giesme pra-
skiria Giedraitis (Kęstutis Alčauskis), 
visi susivienija. neturime žinių, kaip 
buvo 1937 m., tačiau 2018 m. operos 
pagrindinis herojus tapo antraeiliu. 
neliko nei vidinio konflikto, nei lemia-
mo sprendimo – pastatymas greičiau 
turėtų vadintis ne Radvila Perkūnas, 
o Zoselė ir Jonulis. Būtent meilės isto-
rija tampa svarbesnė, ir radvila pa-
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našėja ne į sūnaus laimę vardan tėvy-
nės aukojantį didiką, bet į atsiskyrusį 
neurotiką, neleidžiantį jauniesiems 
šventės švęsti. Pabaiga – didikų ran-
kos paspaudimas – turbūt geresnė, nei 
aprašyta Sruogos (tiesiog išėjimas), ta-
čiau tikrai ne mažiau nyki.

Pastatyme ne tik gerai pakarpyta, 
bet ir paklijuota. Prie Aušros Vartų be-
simeldžiant Giedraičiui nuskambėjusi 
elgetos (Danielius Vėbra) dainuška 
„Dievas kai supyko, liepė tuoj pakvies-
ti Jurgį Zanavyką“ krito iš konteksto 
ir priminė lietuvių liaudies užstalės 
dainą. netrūko kvestionuotinų ste-
reotipų – rankomis trinančio žydelio, 
nekenčiamo jėzuito. Įdomus režisū-
rinis sprendimas buvo ir iš vyskupo 
„spausti sūrį“: scena, kai Giedraitis 
atsiduria konflikto viduryje, pasibai-
gia nesėkmingu bandymu sulaikyti jį 
traiškančius stalus.

Kiek suprantu, operos statymo metu 
naudotasi principu „mažiau yra dau-

giau“: jei ateitum nieko neskaitęs apie 
spektaklį ir nesusipažinęs su istorija, 
po kurio laiko galėtum imti galvoti, 
kad veiksmas vyksta Biržuose, By-
chave arba Balbieriškyje. Daugiau 
vilnietiškų dekoracijų ir vaizdų net 
tarpukariu turėjo būti – kaži, ar tada 
vietoj Aušros Vartų mėlynus debesė-
lius rodė. Veiksmai atskirti pasinaudo-
jus Žvaigždžių karų įvadinių epizodų 
opening crawl taktika: juodame fone 
lėtai į viršų slydo pagrindinių herojų 
atminimo lentų (sic) tekstai. Spėju, 
kad paskutinįjį, skirtą radvilai Per-
kūnui, paliko lotyniškai ne todėl, kad 
pasivargino versti ar ką įdomesnio su-
galvoti, o kad susirinkę milystos žiups-
nelį autentikos patirtų. Geriau būtų tą 
žiupsnelį panaudoję kostiumams – su 
tuo kasų šalmu, kurį buvo užsivožusi 
Sofija, neatrodė baisios jokios Chod-
kevičių armotos, o Jonušui giminės 
herbas buvo išsiuvinėtas tikrai labai 
keistoje vietoje – turbūt kad protėvių 

dvasia dvigubai apsaugotų nuo smū-
gių žemiau juostos.

Ambicijos statyti tokio masto pasiro-
dymus yra sveikintinos ir skatintinos, 
nes istoriniais siužetais paremtos ope-
ros reikšmingos ir įdomios tiek turiniu, 
tiek forma. ir šiaip įdomu: viena opera 
Vazų laikais statyta, kita – apie juos 
parašyta. Bet su tokiomis antikvarinė-
mis vazomis gauni visą kraitį atsako-
mybių: kaip elgtis su istorija, kiek siek-
ti autentiškumo ir kokiomis formomis, 
kaip pritaikyti muziką šiuolaikiniam 
klausytojui, kaip išlaikyti pirminį 
kompozitoriaus kūrinį, kiek redaguoti 
ankstesnius variantus ir t. t. Summa 
summarum: lietuvai padovanotos dvi 
operos – istoriją menančios, ją žymin-
čios ir į ją įeinančios. Sakoma, kad do-
vanotam arkliui į dantis nežiūrima, bet 
kai parduoda paveizėjimui bilietus, tai 
pripažinkim, kad yra ir kreivų.
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Lietuvių kaLbos 
ideaLai
Kaip keitėsi geriausios kalbos idėja

Sudarė Loreta Vaicekauskienė

be kalbėtojų normų ir žodžių lietuvių kalba tebūtų bežadis muziejaus 
eksponatas. tad ko mums šiandien reikia dar labiau už tyrimų rezul
tatus, faktus ar prielaidas, tai išlaisvinti savo santykį su kalba per kri
tiškumo, abejonės, smalsumo perspektyvą, išmokti abejoti gatavomis 
„tiesomis“, kokia kalbos tikrovė turėtų būti. toks būtų šios knygos 
idealas ateinančio šimtmečio Lietuvai.

loreta vaicekauskienė

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

jurgis pakerys
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Gruodžio 3–4 d. Vilniuje, europos hu-
manitariniame universitete vyko tarp-
tautinė konferencija The Langua ge of 
Humanities: Between Word and Image 
(Humanitarinių mokslų kalba: Tarp 
žodžio ir vaizdinio), kurioje dalyvavę 
lietuvos, Baltarusijos ir kitų užsienio 
šalių mokslininkai kalbėjo apie vaiz-
dinį, kolektyvinę atmintį ir masines 
informacijos priemones. Į ją atvykęs 
amerikiečių politikos ir istorijos filoso-
fas Jeffrey‘is Andrew Barashas sutiko 
pasidalinti keliomis įžvalgomis apie 
savo tyrinėjimų lauką. Profesorius, dar 
būdamas studentas, mainų programos 
metu 1972 m. vasarą lankėsi Sovie-
tų Sąjungoje ir kelioms dienoms buvo 
užsukęs į Vilnių. iš šio apsilankymo 
yra išlikusios jo darytos fotografijos, 
kurias čia ir publikuojame.

Kolektyvinė atmintis ir 
mesianizmas kaip politinės 

problemos

JeFFrey AnDreW BArAShą KAlBinA  
lAUrynAS PelUriTiS

Savo pranešime kalbėjote apie vaiz-
dinį politinės filosofijos ir socialinės 
tikrovės kontekste. Politikos filosofija 
kreipia nemažai dėmesio į estetiką 
politikoje. Kokia jūsų nuomonė šiuo 
klausimu?

Kad pamatytume sąsają tarp este-
tikos ir politikos, turime sugrįžti prie 
pirminės žodžio „estetika“ reikšmės. 
Aisthēsis senojoje graikų kalboje reiš-
kia tai, kas yra duota juslėms, jus-
liška. estetinė patirtis mums sutei-
kia vaizdinius, kurie neša kitokią 
prasmę ir kitokią informaciją, negu 
kalba. Vaizdiniai yra gerokai labiau 
atsieti nuo kultūrinio konteksto ir 
universaliau suprantami: pasakykite 
man kažką lietuviškai ir aš visiškai 
nieko nesuprasiu, tačiau parodykite 
man atvaizdą (pavyzdžiui, smurto ar 
meilės sceną) ir aš iš karto suprasiu 
beveik nepriklausomai nuo konteksto. 
Manau, kad vaizdiniai, plačiausia šio 
termino prasme, atlieka didžiulį vaid-
menį kuriant viešąją erdvę. Dabar tai 
vyksta ir globaliu mastu.

Beje, mes nemažai kalbame apie 
globalizaciją kaip politinį fenomeną. 
reikia suprasti, kad ji turėjo didžiulį 
poveikį pasauliui, suvienodindama, 
standartizuodama tai, kas anksčiau 
labai įvairavo. ir tai, drįstu teigti, di-
džiąja dalimi įvyko dėl to, kad mes vis 
labiau gyvename vaizdų ir vaizdinių 
kultūroje, kuri gerokai labiau negu 
ankstesnėse istorinėse epochose yra 
pagrįsta estetika, kai net politinių ži-

nučių ar idėjų komunikacija vyksta per 
atvaizdus. Įdomu tai, kad nors vaiz-
dinių simbolizmas yra akimirksniu 
suprantamas ir interpretuojamas, tai 
nereiškia, kad jis visuomet priimamas 
ir interpretuojamas tokiu pačiu būdu. 
Tai smarkiai skiriasi priklausomai 
nuo kultūrinio konteksto ir dažnai to-
kiais būdais, kurių iš anksto negalima 
numatyti. Kai mes mąstome apie vaiz-
dinius, iš karto į mąstymo akiratį pa-
tenka tai, kad jie yra tarsi duoti pirma 
kalbos, sąvokų, refleksijos. Todėl tai 
yra labai svarbus fenomenas ir mums 
reikalingas savotiškas politikos feno-
menologijos metodas, kad suprastume 
šią iki refleksijos esančią prasmės di-
mensiją.

Kad jau prabilote apie politikos fe-
nomenologiją, verta paklausti apie so-
cialinės tikrovės prigimtį. Kokios yra, 
pavyzdžiui, to, ką vadiname viešąja 
erdve, egzistavimo ir suvokimo prie-
laidos?

Manau, čia svarbūs keli dalykai. 
Viešoji erdvė anaiptol neegzistuo-
ja kaip kažkoks savaiminis dalykas, 
kuris mums duotas ir su kuriuo mes 
tiesiog gyvename. Ji taip pat pasižymi 
istorine kaita, kuri priklauso nuo po-
litinio gyvenimo formų ir įtakų. Savo 
knygoje Kolektyvinė atmintis ir isto-
rinė praeitis (Collective Memory and 
the Historical Past, 2016) pateikiu pa-
vyzdį apie Kosovo mergelės (Косовка 
девојка) įvaizdį. Jis, pasiekiantis mus 
iš Viduramžių, yra labai svarbus serbų 
nacionalinėje poezijoje. Jo siužetą su-
daro pasakojimas apie merginą, kuri 
po Kosovo mūšio (1389) iškeliavo ieš-
koti savo sužadėtinio, bet sutiko vieną 
iš jo draugų, kuris pranešė, kad jos su-
žadėtinis žuvo. Žvelgiant iš istorinės 
perspektyvos, šis mūšis tarp Osmanų 
imperijos ir Serbijos buvo labai svarbus 
tiek politiškai (Serbija realiai atsidūrė 
Osmanų įtakos sferoje), tiek visam 
Balkanų identitetui. Kosovo mergelė 
ir apskritai to laiko serbų epinės poezi-
jos įvaizdžiai sugrįžo XViii–XiX a., kai 
su moderniaisiais tautiniais sąjūdžiais 
buvo atsigrįžta į tokius mitologizuotus 
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JeFFrey AnDrew BArAsH (g. 1949) – 
filosofijos profesorius emeritas, 1982 m. 
apsigynė daktaro disertaciją Čikagos uni-
versitete, dėstė ir dirbo Kolumbijos uni-
versitete (JAV), Bylefeldo  universitete 
(Vokietija), europos universitetų institu-
te Florencijoje (italija), parayžiaus Xii ir 
Amjeno universitete (prancūzija). Jo svar-
biausi veikalai: Heideggeris ir istorinės 
prasmės problema (Heidegger and the 
Problem of Historical Meaning, 2003), 
Istorijos politika: Istorizmas kaip paža-
das ir kaip mitas (Politiques de l‘histoire: 
L‘historicisme comme promesse et com-
me mythe, 2004), Kolektyvinė atmintis ir 
istorinė praeitis (Collective Memory and 
the Historical Past, 2016).
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siužetus, poeziją, padavimus, dainas 
ir pan. Serbams anuomet pasakojimas 
apie Kosovo mergelę turėjo akivaizdų 
politinį krūvį, nes siejosi su kova už 
nepriklausomybę, per šį vaizdinį nau-
jai į kolektyvinę atmintį sugrąžintas ir 
aktualizuotas jos praradimas. Urošas 
Predićius 1919 m. nutapė labai gar-
sų šio siužeto paveikslą, kuris tapo 
savotiška ikona. O laikui bėgant Ko-
sovo mergelės įvaizdžio prasmė labai 
keitėsi – priklausomai nuo politinio 
konteksto jis įgydavo labai skirtingas, 
netgi prieštaringas reikšmes, buvo 
svarbus tiek Josipo Brozo Tito, tiek 
Slobodano Miloševićiaus valdymo me-
tais. Tai labai svarbus pavyzdys mano 
kolektyvinės atminties tyrinėjimuose, 

nes parodo, kaip mūsų viešoji erdvė 
yra formuojama kai kurių labai įtaigių 
simbolių.

Istorikai yra labai įtarūs atminties 
atžvilgiu, atmintis yra nepatikimas 
šaltinis tiesos požiūriu. Atminties ty-
rinėjimai dažnai menkai ką bendro 
turi su praeities pažinimu, nes tiria 
dabartinius žmonių įsivaizdavimus 
apie praeitį ar įvairias racionalizaci-
jas. Jau atskiro individo atmintis yra 
problema, tad kaip mes galime kalbėti 
apie kolektyvinę atmintį? Koks jų san-
tykis? Apskritai kolektyvinė atmintis 
ir viešo atminimo dalykai yra labai 
politizuoti, tad čia atsiranda dar ir po-
litinės problemos.

Tai labai rimtas klausimas. Keletą 
metų studijavau kartu su vokiečių 
istoriku reinhartu Kosellecku, jis 
netgi paskutiniame savo laiške man 
2005 m. parašė: „ir nepamiršk: nėra 
tokio dalyko kaip kolektyvinė atmin-
tis“. Jis teigė, kad visos atmintys yra 
individualios. reikia prisiminti, kad 
Koselleckas tarnavo vermachte Antro-
jo pasaulinio karo metais ir po to labai 
aiškiai apsisprendė, kad nenori turėti 
nieko bendro su jokiais totalitariniais 
judėjimais. Kolektyvinės atminties 
idėją jis taip pat labai artimai siejo su 
totalitarizmu. Jam tai buvo „atmintis“, 
kuri mums primesta – esame privers-
ti selektyviai atsiminti tai, kas mums 
liepta, tad tai yra prievarta prieš indi-
vidualią atmintį. Manau, kad Kosel-
lecko samprotavimuose yra nemažai 
tiesos. Kolektyvinės atminties idėjoje 
tikrai yra labai tamsi dimensija, nes 
dažnai ji pasitelkiama radikalių poli-
tinių judėjimų, kurie siekia vienyti bū-
tent per atminties elementus, o tuos, 
kurie „neatsimena“ ar dėl objektyvių 
priežasčių neturi tos pačios naciona-
linės atminties, nori išstumti iš poli-
tinės bendruomenės. neatsitiktinai 
Prancūzijoje Nacionalinis frontas pra-
dėjo teikti didelį dėmesį kolektyvinės 
atminties idėjai. Užtat savo tyrinė-
jimuose aš daug kalbu apie kolekty-
vinės atminties etosą – man atrodo, 
kad tai yra viena didžiųjų politinių  
problemų.

Bet norėdami suprasti, kas yra ko-
lektyvinė atmintis, turime teisingai 
apibrėžti, kas yra simbolis. labai 
svarbu įsisąmoninti, kad simboliai 
nėra abstrakčios emblemos, kurias 
mes užklijuojame ant tam tikrų 
savo patirčių. ernstas Cassireris ne 
veltui vartoja terminą symbolische 
Prägnanz, reiškiantį simbolio gelmę, 
jo persmelktumą prasme, galėjimą 
glaustame pavidale sutalpinti dau-
giau, nei matoma iš pirmo žvilgsnio. 
Aš, sekdamas juo, kalbu apie aesthetic 
pregnance, tam tikrą estetinį kupinu-
mą ir krūvį. Simboliai niekuomet nėra 
iki galo fiksuoti ir sunorminti. Jiems 
teikiama prasmė gali būti keičiama, 
atmetama ar patvirtinama priklauso-
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Jeffrey Andrew Barash. pionierė. Vilnius, 1972. Fotografija
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mai nuo konteksto, jų vietos erdvėje ir 
laike. Kolektyvinė atmintis veikia ir 
kitais būdais, negu manė Koselleckas. 
Pavyzdžiui, jeigu aš eisiu gatve Vilniu-
je, nesunkiai suprasiu daugelį dalykų, 
atskirsiu, kur yra privatus kiemas, 
prekybos centras, parkas, užeidamas 
į bažnyčią, aš žinosiu, kad turiu nu-
siimti skrybėlę, nors esu svetimšalis 
vietinei kultūrai ir nemoku kalbos. Tai 
žinoma ir aišku iki refleksijos būtent 
dėl šių dalykų simbolinės konfigūra-
cijos. Taip aš orientuojuosi bendrame 
gyvenamajame pasaulyje. ir tai yra 
vienas iš lygmenų ar būdų, kaip veikia 
kolektyvinė atmintis (o jų yra gerokai  
daugiau). 

Politine prasme kolektyvinė atmin-
tis taip pat svarbi steigiant ir įtvirti-
nant demokratinę politinę bendriją, 
kurią vienija tam tikri simboliai, idė-
jos, patirtys. Apie tai kalbėjo Alexis de 
Tocqueville‘is: demokratijai reikia tam 
tikrų įpročių, demokratinių institucijų 
patirties. Anglijoje demokratija vys-
tėsi daugelį amžių, o ne staiga, spon-
taniškai. Šiuo aspektu žiūrint į rusi-
jos revoliuciją akivaizdu, kad šalyje 
po amžius trukusios absoliučios caro 
valdžios galimybė sukurti santvarką, 
kuri būtų bent kiek artima demokra-
tijai, buvo labai menka. Žvelgiant į 
gilias šaknis turinčią kolektyvinę pa-
tirtį ir atmintį, akivaizdu, kad labiau 
tikėtinas buvo autoritarinio ar totali-
tarinio režimo suklestėjimas. Visuo-
menės etosas taip staigiai ir lengvai  
nesikeičia.

Esate parašęs knygą, skirtą Marti-
no Heideggerio filosofijai ir istorinės 
prasmės problemai. Man atrodo, kad 
kaip konkrečiam žmogui iškyla jo gy-
venimo prasmės klausimas, taip nutin-
ka ir su politinėmis bendruomenėmis. 
Galima klausti: kokia mano valstybės, 
mano visuomenės egzistavimo, veikimo 
prasmė? Kita vertus, prasmės istorijo-
je klausimo bijoma kaip nuokrypio į 
totalitarinę ideologiją, nes čia lengva 
pereiti prie kalbos apie istorijos kryp-
tingumą ar net istorinį determinizmą. 
Bet juk tai nepanaikina žmogiškojo 
prasmės poreikio.

Taip, iš tiesų šis klausimas aiškiau-
siai iškilo XViii a. pabaigoje ir ypač 
XiX a. Tuo metu nemažai filosofų ir 
istorikų nusprendė, kad istorija, kaip 
visuma, pasižymi tam tikrais dėsniais, 
veikimo principais ar prasme ir tai gali 
būti pažinu žmogaus protui. Be abejo, 
čia svarbiausia figūra buvo Georgas 
hegelis, o Karlas Marxas taip pat buvo 
vienos iš galimų variacijų plėtotojas. 
Čia įdomiausia, kaip istorijos supra-
timas sąveikauja su tam tikromis po-
litinėmis idėjomis. Konservatoriams 
istorija svarbi mąstant apie tam tikrą 
vienovę su savo praeitimi, liberalams – 
apie progresą. Bet pati pavojingiausia 
idėja, kuri turėjo didžiausią poveikį 
totalitarinėms ideologijoms, – mesi-

Jeffrey Andrew Barash. Motociklininkai. Vilnius, 1972. Fotografija

anizmas. Tai idėja, kad žmonija gali 
būti išganyta per politiką čia, Žemė-
je. netgi tarp postmodernių mąstyto-
jų galima aiškiai užčiuopti išganymo 
troškulį. Mesianizmas dabar vėl atgijo 
tiek radikalioje kairėje, tiek radikalio-
je dešinėje.

Fiodoras Dostojevskis, nors pats 
buvo smarkiai paveiktas mesianis-
tinių idėjų, vis dėlto sugebėjo aiškiai 
matyti ir mesianizmo politikoje pavo-
jus. Tą gerai parodo jo knyga Demo-
nai. Jis nujautė, kad XX a. artėja di-
deli sukrėtimai, labai aiškiai matė tą 
mąstymą, kuriame žmonės suvokiami 
kaip menkaverčiai, todėl jų paauko-
jimas geresnei žmonijai sukurti yra 
leistinas ar net sveikintinas. Tai yra 
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vienas iš mąstymo apie istorijos pras-
mę pavojų.

Tam, žinoma, yra ir tam tikras 
priešnuodis. Viena paskutinių Kosel-
lecko tekstų rinktinių vadinasi Vom 
Sinn und Unsinn der Geschichte – apie 
istorijos prasmę ir beprasmybę (arba 
nesąmoningumą). Friedrichas Mei-
necke, didis XX a. vokiečių istorikas 
ir daugelio mano profesorių iš Čikagos 
universiteto mokytojas, parašė knygą 
Vom geschichtlichen Sinn und vom 
Sinn der Geschichte, t. y. apie istori-
nes prasmes ir prasmę istorijoje. Ko-
selleckas nemini Meinecke‘s, bet aki-
vaizdu, kad taikė į jį kaip į polemikos 
objektą. Koselleckas manė, kad mes 
galime kalbėti ne tik apie prasmes ar 
prasmę istorijoje, bet taip pat turime 
atsižvelgti ir į istorijos absurdiškumą, 
jos neracionalius, atsitiktinius elemen-
tus. nereikia pamiršti, kad jis pakeliui 
į Stalingradą neteko pėdos ir iš esmės 
šis nelaimingas atsitiktinumas jam 
išgelbėjo gyvybę, nes beveik visi jo tar-
nybos draugai žuvo.

Bet iš kur mesianizmas ateina į poli-
tinę vaizduotę?

Čia nėra lengvo atsakymo. Pavyz-
džiui, Vokietijoje Dostojevskio leidėjas 
Mülleris van den Bruckas buvo mesia-
nistinis teoretikas. 1923 m. jis parašė 
itin kontroversišką knygą Trečiasis 
reichas (Das Dritte Reich). Būtent jis 
atgaivino ar net sukūrė Trečiojo rei-
cho idėją, kurią vėliau pasisavino na-
cionalsocialistai. Tiesa, nors Bruckas 
buvo labai konservatyvus, bet nebuvo 
nacis ir mirė 1925 m., dar iki jiems 
ateinant į valdžią. Vis dėlto jo idėjos 
turėjo nemažos įtakos nacių ideologi-
jai. istorikams labai svarbu suprasti 
tokių mesianistinių idėjų genealogijas, 
ko jomis norėta pasiekti.

Praėjusią savaitę buvau Berlyne, kur 
vyko konferencija, skirta hermannui 
Cohenui, vienam Marburgo neokanti-
ninkų mokyklos įkūrėjų, padariusiam 
didžiulę įtaką XX a. filosofijai (pas jį 
studijavo ernstas Cassireris, Franzas 
rosenzweigas, leo Straussas ir dau-

gybė kitų). Cohenas savo gyvenimo 
pabaigoje plėtojo švelnaus, nesmur-
tinio mesianizmo idėją, bet, žinoma, 
šis projektas buvo pasmerktas nesėk-
mei (ne veltui Cohenas yra faktiškai 
užmirštas mąstytojas). Jis manė, kad 
smurtu besiremiantis mesianizmas 
taip pat yra pagrįstas vienos tautos 
pranašumo idėja, siekiu ją mobilizuoti, 
o kartu monopolizuoti pretenzijas į tie-
są ir žmonijos išgelbėjimą. Pagrindinis 
Coheno oponentas buvo labai naciona-
listiškai (ir antisemitiškai) nusiteikęs 
teologas Paulas de lagarde‘as, kuris 
manė, kad žmonijos išgelbėjimas gali 
įvykti tik per vokiečių tautą. Tuo tarpu 
Cohenas buvo įsitikinęs, kad išganytos 
turi būti visos tautos – tai universalis-
tinė, labai abstrakti, todėl ir nelabai 
paveiki idėja.

Čia viso labo noriu atkreipti dėmesį 
į mesianistinių idėjų įvairovę XiX–
XX a. sandūroje, skirtingas jų genea-
logijas. Tačiau nereikia manyti, kad 
politinis mesianizmas tėra istorinių 
tyrimų objektas.
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Vilniaus tapatybės konferencijos akimirka. 2018. Vilniaus klubo nuotraukos

retai veidrodis parodo visą tiesą, kai 
imiesi tyrinėti jį vienas pats. Būna, 
paklausus veidrodėlio, dar verta pa-
klausyti ir kokio namiškio minčių. 
Panašiai nutinka ir bandant suvokti 
savąjį miestą. Tūlas miestietis puikiai 
pastebi pokyčius kasdieniuose savo 
keliuose, tačiau be pokalbio su kaimy-
nais ir miesto kūrėjais jo plėtros kryp-
tis aprėpti nėra taip jau lengva.

Bendresnių pokalbių apie miestą 
tarsi esama ne tiek jau mažai. Tačiau 
pastarosios diskusijos dažniausiai kyla 
labai konkrečiais miesto klausimais. 
Kartais kyla ir kiek konceptualesnės. 
Tačiau tas „kartais“ – labai apčiuo-
piamas rinkimų laikotarpis. Deja, tos 
diskusijos dažniausiai paradoksaliai 
stokoja ilgaplanės miesto refleksijos 
ir tik apsimeta konceptualiomis: at-
mintyje nusėda tuščiavidurės frazės 
(žr. „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!”) 

Miestas prieš veidrodį
Apie Vilniaus tapatybės konferenciją

MyKOlAS PABerŽA

arba didingi fantomai (metro, tramva-
jus, stadionas, Kaušpėdo pilis...).

Kaip besiskųstume, mintijimuose 
apie miestą esama ir kitokių pavyz-
džių. Šį lapkritį įvyko 
antroji Vilniaus klubo 
rengiama Vilniaus ta-
patybės konferencija. 
Antroji – tai reiškia, 
kad renginys tampa 
tradicija. Atkuria-
muose Umiastovskių 
rūmuose vykusi kon-
ferencija nėra uždara 
akademybė, kaip kon-
ferencijoms kartais 
nutinka (tuomet pa-
sakoma svarbių daly-
kų, bet mažai kas juos 
beišgirsta). Vilniaus klubas savo audi-
torijoje sutelkė svarbius miesto kūrė-
jus ir miestą apmąstančiuosius: vers-

lininkus, kultūros žmones, politikus. 
Tad štai – visai neblogos prielaidos. ir 
investuotojai, ir kritikai-mąstytojai, ir 
politinė valia vienoje vietoje.

Pati konferencija sumanyta kaip 
keturios diskusijos: 1) Kokį Vilniaus 
veidą kuria šiuolaikinė architektūra? 
2) Šiandieninio vilniečio tapatybė: tarp 
europos ir lietuvos, miesto ir kaimo, 
3) Vilnius „naujųjų vilniečių“ žvilgs-
niu, 4) Kokią Vilniaus tapatybę mato 
ir kuria politikai?

Diskusija apie architektūrą mieste 
aktuali savaime ir darosi vis aktua-
lesnė. Jei Mantas Adomėnas pasisa-
kydamas užsiminė, kad senamiesčius 

Mantas Adomėnas ir Viktoras Bachmetjevas

ir architektūrą apskritai geriausiai 
išsaugo skurdas, tai dabar, miestui 
augant, o finansinei situacijai esant 
gana stabiliai, atsiranda daugiau iš-
bandymų. Daugiau galimybių kurti, 
o kartu – daugiau galimybių griauti 
ir gadinti. Diskusijos dalyvių rikiuotė 
toli gražu nebuvo eilinė – solidūs mies-
to architektai bei investuotojai, šalia 
jų – miesto istorijos tyrėjas (Arvydas 
Avulis, Gintaras Čaikauskas, Algirdas 
Kaušpėdas, Mindaugas Marcinkevi-
čius, linas naujokaitis, Mindaugas 
Pakalnis, Darius Pocevičius).

Bene visi pašnekovai kreipė akis į 
dešinįjį neries krantą, Vilniaus kal-
vas ir Saulėtekio projektus. Dešinysis 
krantas, anot Čaikausko, jo mokytojų 
sumanytas dar sovietmečiu, nėra toks, 
koks buvo įsivaizduotas tada, tačiau 
kol kas yra pavykęs projektas. Pasta-
rąjį Avulis įvardino kaip svarbiausią, 
formuojant naują miesto įvaizdį, o kar-
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tu – tai, kas taps šiandieninių miesto 
kūrėjų pagrindiniu palikimu ir vizitine 
kortele. Taip pat visi pašnekovai pri-
pažino Šnipiškių unikalumą, bet taip 
pat – būtinybę priimti sprendimą, ar 
Šnipiškių medinukai turi kraustytis 
iš Vilniaus į mūsų atmintį, ar tapti eg-
zotišku turistiniu objektu, kontrastuo-
jančiu su šalia stypsančiais dangorai-
žiais. Apskritai diskusijos būta gana 
džiugios, aštriau diskutuota tik – kaip 
ir galima tikėtis – biurokratijos klau-
simu: vienų teigta, kad smulkūs įsta-
tymai esą eliminavo žmogišką faktorių 
ir sveiką protą, todėl reikia stiprinti 
miesto architekto įgaliojimus (naujo-
kaitis), kitų – kad nors problemos esa-
ma, natūralu, kad viskas į savo vietas 
dėliojasi tik bėgant metams, o didesni 
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europėjimu, pereita 
prie diskusijos apie 
Vilniaus tapatybę – 
europietiškos ir lie-
tuviškos jos dalių, 
miestiškosios ir kai-
miškosios. Diskusiją 
iš pradžių kiek išvertė 
iš klumpių (arba bate-
lių) Mindaugo Kubi-
liaus vietoje įžanginio 
žodžio perskaitytas 
„traktatas“, veikiau 
parodęs ne filosofinius 
prelegento pajėgumus, o iškilmingai 
skambančių sakinių generavimo gebą. 
Aiškios prieštaros šioje diskusijoje taip 
pat nekilo – renginį moderavęs Adomė-
nas, Darius Kuolys, rūta Žiliukaitė, 

Viktoras Bachmetje-
vas, tas pats Kubilius 
tarp lietuviškumo 
ir europietiškumo 
priešpriešos nematę, 
o europėjimo perspek-
tyva suvokta ne kaip 
kažkas, kas „mažina 
lietuviškumą“, o kaip 
tai, kas jį papildo. ly-
giai taip natūraliai 
šią diskusiją papil-
dė ganėtinai savitos 
„naujųjų vilniečių“ 
(Markas Adamas ha-

roldas, tėvas Jurgis iš Joanitų, Mak-
simas Trudoliubovas, Akiko Tutlys) 
perspektyvos, nenuneigusios minėto 
požiūrio į lietuvybės ir europietišku-
mo santykį. Vis dėlto tai buvo turbūt 

gyviausia ir smagiausia konferencijos 
dalis, leidusi į savo miestą pažvelgti į 
jį įsiliejusio ir jį keičiančio svetimšalio 
akimis.

Paskutinė renginio diskusija tarp 
politikų (Dainius Kreivys, remigijus 
Šimašius, Tomas Tomilinas, Vygau-
das Ušackas) buvo bene labiausiai 
nuspėjama ir kažin ar verta plačiau 
referuoti, norint suvokti tolesnes pers-
pektyvas. Tiesa, visada galima tikėtis, 
kad Vilnius laikysis savos tradicijos gy-
vuoti visai neblogai, nepaisant savival-
dybės rinkimų nykumos ir stebinančio 
politinių partijų abejingumo jiems.

Tad tokie štai lankytojo įspūdžiai. 
Vienas tų retų renginių, sutelkiančių 
vilniečius ir tikrai skirtingas minties 
bei profesijos stovyklas. O kas toliau? 
Klubo Tarybos pirmininko Alvydo Ža-
bolio apibendrinimas. O kas toliau? 
neformalūs pokalbiai. O kas tenai? 
lai pasakoja tie, kurie lankėsi kitoje 
veidrodžio pusėje. neabejoju, kad kaž-
kas nutarta buvo.

Architektas Mindaugas pakalnis

Akiko Tutlys

įgaliojimai būtų rizikingas sprendimas 
(Marcinkevičius).

nusistebėjus greitu ir – bent ar-
chitektų ir investuotojų nuomone – 
sėkmingu Vilniaus architektūriniu 
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Grožybė. naujõs Giedrės Kazlauskaitės knygos pir-
miausiai suskamba pavadinimas – Gintaro kambarys; 
sąmojingai – nes autorė ne kartą savo ankstesniuose 
tekstuose, publicistikoje yra pareiškusi, kad paveldo-
saugos kolizijose balsuotų už valdovės Jūratės rūmų 
atstatymą Baltijos jūroje. Pradėję skaityti knygą, su-
žinome, kad Gintaras – ne tik mitinių rūmų statybi-
nė medžiaga, bet ir subjektės tėvo vardas. Tėvas – kul-
tūros paminklų restauratorius, dar vaikystėje įvedęs 
dukterį į paslaptingą graviruotų klavesinų dangčių ir 
revolverių rankenų pasaulį antikvariatuose. Kad sub-
jektė yra autorės alter ego, šiais išpažintinės poezijos ir 
autobiografinės eseistikos klestėjimo laikais atrodo sa-
vaime suprantama.

Kita vertus, knygoje nuo pirmos eilutės – „Uždraus-
tas įeiti kambarys...“ – atveriama kultūrinio skaitymo 
perspektyva. Atpažįstamo literatūrinio diskurso (šiuo 
atveju – nijolės Miliauskaitės poezijos) inkliuzas skati-
na ir toliau dairytis kultūros tekstų fragmentų lyg epo-
chų įtakų ar meistro braižo restauruojamų rūmų deko-
re. Tokių kultūriškai „žymėtų“ detalių knygoje apstu: 
susidaro įspūdis, jog kartais tik tokios detalės, citatos, 
parafrazės ir padeda ištverti nekintamą „išpažinimų“ 

turinį – buvimo sociume kančią, neviltį dėl pasaulio 
banalybės ir absurdo. Pavyzdžiui, ištarmė „To nežino 
hipsteriai...“ (eil. „Šeštadienis“) skamba guodžiančiai 
vien todėl, kad panašiai jau yra ištaręs Strielkūnas? 
Kultūra neatskiriamai suaugusi su mūsų gyvenimų 
natūra: „To neįmanoma sustabdyti, tai jau įvyko. / Ci-
vilizacija mėgdžioja gamtą – / knygos iš gelmės mumy-
se sulapoja / ir kviečia poruotis paukščius“ („leipcigo 
knygų mugė“, p. 31).

Keliaplanę skaitymo strategiją siūlo ir dailininkės 
Dei mantės rybakovienės sukurtas meninis knygos api-
pavidalinimas. Permatomame balkšvame monochro-
miniame aplanke lyg išblukusioje skaidrėje matyti 
istorinio prabangaus interjero kontūrai. Tai – pirmo-
sios lietuvoje fotografės moters Paulinos Mongirdaitės 
XX a. pradžioje daryta Kretingos dvaro rūmų žiemos 
sodo interjero nuotrauka. Pro aplanko skaidrę prasi-
šviečia baltame viršelio dugne raudonais miniatiūrinio 
dydžio žodžiais lyg ornamentu išmarginti istoristinio 
dekoro detalių trafaretai; tokie trafaretai panaudoti ir 
knygos dalių perskyroms. Vaizdai organiškai dalyvau-
ja poetiniame knygos siužete, nurodo atitinkamą ku-
riamos meninės tikrovės estetinį ir stilistinį registrą, 
kurį galima nusakyti raktažodžiais: rūmai, retro, sece-
sija, kasdienybės istorija, istorizmas, kičas, popkultūra.

Tokiame kontekste penkių knygos skyrių pavadini-
mai skamba it kõkios botaninės rūšys, fosilijos ar gra-
viūrų kolekcijos: „Depresarijos“ (su istoristinės preten-
zijos sąmoju pervardytas depresinių būsenų spektras?), 
„Velnio nagas“, „Kryžiuočiai ir maldininkas“, „Tranai“, 
„Saturnijos“. Pastarajame, vienos didžiausių biologinės 
drugių šeimos (lot. Saturniidae) pavadinimu įvardyta-
me skyriuje surikiuoti eilėraščiai, susiję su vienos se-
niausių lietuvos didikų giminių Tiškevičių ir jų rato 
žmonėmis (eil. „Marija Tiškevičiūtė“, „Antanina Tiške-
vičiūtė“, „Sofija Tiškevičiūtė“, „Paulina Mongirdaitė“ ir 
kt). Šie eilėraščiai kuriami kaip „kostiuminės dramos“: 
subjektė kalba prisidengusi vis kita kauke, nesistengda-
ma įtikinamai atlikti vaidmenį – lyg skaitytų muzieji-
ninkų referatus apie didikių gyvenimus trečiąjį grama-
tinį asmenį keisdama pirmuoju: „Palangoje paveldėjau 
Baltąją vilą, / ten susipažinau su Maironiu. / [...] / Beri-
bė tuštybė – mane suėmė enkavedistai, / miriau trem-
tyje, rešiotuose“ („Marija Tiškevičiūtė“, p. 97). Tokių 
eilėraščių efektą kuria herojų „neįtikimumas“, pamėk-
liškumas. Jos, regis, neišgyvena vidinės dramos, kal-
ba lyg skolintu balsu, sendinta sintakse dėsto savo bio  -
grafijų kronikas be patoso, marionetiškai, lyg pozuotų 
savo pačių pomirtinėms fotografijoms, kokios buvo ma-
dingos Viktorijos laikų Anglijoje, kur mirusiajam ant 

Gintaro kambario 
grožybė ir puikybė

AKVilė rėKlAiTyTė

giedrė Kazlauskaitė,
ginTArO KAMBArys: 
eilėraščiai,
Vilnius: lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
2018, 112 p., 800 egz.

Dailininkė Deimantė rybakovienė

Knygų AiDAi
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užmerktų vokų išpiešdavo vyzdžius, kad fotogeniškiau 
atrodytų. O jų laikysena ir faktai byloja patys už save 
(„Baisus buvo karas. / numiriau jam pasibaigus / tarp 
seserų italijoj, lyg būtų / kraujo man seserys“, p. 99). 
Šie ir dauguma kitų istorinio intereso eilėraščių „apie“ 
dvarus, šteltus, manieringi istorinių personalijų etiudai 
(„Man taip pasisekė, buvau skalbėja ir freilina, / o tapau 
imperatore“; „Jekaterinos rūmai“, p. 51) apmąsto šian-
dienės savasties kultūrinę genealogiją: kaip galėjo tiek 
daug nugrimzti į užmarštį, kiek skirtingų ir prieštarin-
gų pradų joje glūdi. Kazlauskaitės poezijoje kaip auto-
biografiškumas sukultūrinamas, taip kultūros detalės 
defragmentuojamos iki biografijos gyvuonies.

Gintaro kambario poetinėje tikrovėje suliejami, su-
sinchronizuojami skirtingų laikų įvykiai ir situacijos. 
Šiandienybė juntama pritvinkusi stiprių katastrofisti-
nių nuojautų, deklaruojamas neo-dekadansas. Viena 
vertus, pasaulis regimas apimtas tokio „atžangos“ bū-
vio, kai net nebeeikvojama energija griauti, naikinti – 
vien tik plėkstama, tingiai pūvama sustojusiame laike: 
„Gulėjome atmerktomis akimis, / visam laikui susting-
dyti / savasties sargybinių; svajodami / apie dujų kame-
ras, / paverstas prekybos centrais. / [...] / Kankinamai 
lėtai slinko laikas, / per veidus ropojo kirmėlės, / kiše-
nėse skimbčiojo telefonai“ („Daugiau niekada“, p. 17). 
Kita vertus, civilizacijos pabaiga skelbiama su autoi-
ronišku skepsiu: „– Ak, beviltiška optimistė, – / sako 
draugas poetas. – Vis tebemojuoji / plakatu The enD 
iS neAr“ („Visi žmonės niekšai“, p. 33).

Apskritai Kazlauskaitės poetinė kalba – sofistikuotai 
sąmojinga. Specifinį jos tekstų komiškumą kuria siur-
realistinantis žvilgsnis, sukeistinantis banalią buitį 
iki absurdo, grimasiškai išdidinantis daiktus ir reiški-
nius: „Jeigu kliūtys išnyktų, visa virstų Armagedonu / 
pirmieji pultų neurotiški liūtai. / Sukantys ratus savo 
aptvare, tarsi aš / vaikščiočiau po kambarį, rašydama 
disertaciją“ („Berlyno zoologijos sodas“, p. 11). (Taiklus 
ir mielas tikslinei auditorijai atpažįstamas doktoran-
tūros studijų patirties inkliuzas...) Kazlauskaitės poe-
tinei kalbai būdingą sąmojį galima pavadinti savita 
„egzistencialistine ironija“, nes ji kyla iš dramatiškai 
juntamo pasaulio absurdo („Dadang dadang – muša 
varpai. / Padam padam – dainuoja Piaf“; „Ką mes jiems 
padarėme“, p. 53) ir dėl savo būklės tragizmo. Tiesa – 
ne dėl bendražmogiškosios būklės (conditio humana) 
kaip visuotinės visų lygybės prieš likimą (vartoju lenkų 
filosofės Agatos Bielik-robson aktualizuotas sąvokas1), 
bet dėl savo išskirtinio, ypatingo individualumo.

Puikybė. naujoje knygoje šie subjektyvumo bruo-
žai – išskirtinumas, ypatingumas – lyg įgiję misticizmo 
krūvio: esminė riba, atskirianti subjektę nuo likusios 
žmonijos, yra beveik gnostinio pobūdžio – susijusi su 
jos ypatingu, masėms neįkandamu, žinojimu. Tiksliau, 
masė – pernelyg banali ir bendra opozicija. Subkultūro-
mis save apsibrėžiantys individualistai, subjektės požiū-
riu, – tokia pati „paprasta kortų malka“ („Paskui būnu 
priversta irgi patalogiškai nekęsti – / hipsterių, lGBT, 
feminisčių, sociopatų. / [...] / Jie jų nenusikirptų dėl pa-
laiminto nežinojimo: / ne visi keliai priklauso širdžių Ka-
ralienei – / jūs tik paprasta kortų malka“; „Šeštadienis“, 
p. 24). Jie, arba jūs, yra primityvūs, banalūs, neprotin-
gi (jau nekalbant apie valdančiuosius (eil. „Posėdis sei-
me“) – su kuo tikrai sunku nesutikti) ir naiviai laimingi. 
Kitaip tariant, intelektualiniai prasčiokai. Subjektė su-
vokia save kaip nežmogiškai skirtingą – lyg būtų kitokio 
prado, su undinėlės uodega (pasikartojantis motyvas ir 
iš ankstesnių knygų), su dangaus akmenų lava gyslose 
vietoj kraujo (eil. „Kėdainiai“), šviesmečiais nutolusi nuo 
paprastų vyrų ir moterų gyvenimų, bet vengianti su jais 
susidurti („Mums nereikia vieniems kitų, / mes vieni ki-
tus gluminame, / stengiamės nesimaišyti / vieni kitiems 
po kojomis“; „Paukščių žiedavimas“, p. 40). Masių, „pa-
rapijonių“ įvairūs ribotumai, jų „silpni eilėraščiai“ su-
prantami kaip blogis, o blogis šios poezijos tikrovėje – 
savarankiška, autonomiška jėga. Knygoje nauja yra tai, 
kad subjektės laikysena – jau ne vien pasyvios autsai-
derės. išskirtinis žinojimas suteikia ir išskirtinių galių: 
bend rauti su dvasiomis („Taip jau bus – man teks imti / 
ir išvaryti jį lauk iš Gintaro kambario, / tą Daimonion, 
kuris prilipęs labiau negu Siamo dvynys“; „Pasaka apie 
sultenę“, p. 60), lemti, valdyti kai kokius pasaulio reiš-
kinius, mintimis atsiteisti, bausti, raganauti (eil. „Kaip 
prišaukti lietų“, „Minčių medžioklė“ ir kt.).

Skaitant knygą dėmesys šokinėja nuo vieno pasakoji-
mo plano prie kito: nuo ryškinamų restauruojamos kul-
tūros istorijos kontūrų, nuo pasaulio ir vidinius įvykius 
talentingai sugretinančio kūrybiško žvilgsnio – prie 
subjektės emocinių būsenų ir kompleksų, vis labiau 
veržiančių, smaugiančių savo „aukštais ypatingumo 
standartais“, galiausiai prabylančių „savarankiškais“ 
balsais. Skaitant kartais tenka sau priminti nepasi-
duoti psichologizavimui, nes tai jau ne visai universali 
poezijos kalba. Vietomis dėl per smarkiai įtemptų ko-
rektiško skaitymo vadelių apninka nuovargis. Ar tai 
daimonion ištrūko iš Gintaro kambario? Ar tai – tie-
siog išpažintinės poezijos žanro grynuolis?

K n y g ų  A i D A i
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1 Agata Bielik-robson savo esė parašė reaguodama į richardo 
rorty‘o postmodernistinę etiką – kad atskleistų jos „veidmainystę“: ko 
vertas kvietimas solidarumui, kai tuo pat metu yra skatinami neriboti 
skirtumai ir panieka žmogiškajai būklei kaip „prasčiokiškai“. Autorė 
primena pirmuosius filosofijos mėginimus apmąstyti žmogiškąją būklę 
ir susieja ją su rené girardʼo įvardyta nuskirtinimo (dedifférenciation) 
patirtimi, apibūdinama kaip žmonių bendrystės jausmas visuotinėje 

kasdienio išgyvenimo kančioje, momentinė individualių skirtumų iš-
nykimo būsena ir stiprus, katarsinis vidinio vieningumo išgyvenimas; 
žr. Agata Bielik-robson, „ironija, tragedija, bendrystė: richardas rorty 
barbaro akimis“, iš lenkų kalbos vertė Brigita speičytė, in: Colloquia, 
2017, nr. 39, p. 135–161, in: http://www.llti.lt/failai/Colloquia39_inter-
netui2-135-161.pdf, (2018-11-22).
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Kiekvienam kūriniui ieškau rakto, nes jau įsitikinau, 
kad literatūroje visrakčių nebūna. rašydama šią re-
cenziją džiaugiuosi, kad galiu pritaikyti itin mėgsta-
mą bachtinišką karnavalizuotos literatūros diskursą. 
Man regis, nesuklysiu herkaus Kunčiaus Lietuviškas 
apybraižas priskirdama vienam ryškiausių šiuolai-
kinės karnavalizuotos literatūros kūrinių. Kaip sako 
knygos autorius: „Už efemeriškos realybės durų visa-
da lieka daug nesuspėtų pastebėti ir suprasti dalykų. 
Tekant laikui, vieni įvykiai nugrimzta užmarštin, kiti 
atgimsta mitais ar legendomis. Šiandien niekas negali 
dorai pasakyti, koks pasaulis buvo prieš šimtą ar dau-
giau metų, nes istorija mėgsta meluoti, o dabartis ją 
gundo suvokti savaip“. Kunčius – susigundo ir net visai 
neprastai į pagundą veda skaitytoją. Sužaista sužeista 
istorija su grotesko, juodojo humoro ir ironijos smeigu-
tėmis – smeigiama tikslingai ir tiksliai – teprasideda 
„protingos vaizduotės“ puota.

Man pačiai karnavališkumo koncepto taikymas pa-
aiškino kūrinio elementus, kurie iš pradžių kėlė dvejo-
nių – tai ir gausus grubus, rupus humoras, ir gausios 
istorinės, erdvėlaikio bei veikėjų charakterių manipu-
liacijos. nes, kaip įvardijo Bachtinas, karnavalizuotai 
literatūrai būdingas „aukštojo“ ir „žemojo“ stilių mai-
šymasis, „landynių natūralizmas“, „nuvainikavimo-ap-
vainikavimo“ žaidimai, didžiulis tikrovės sukeistini-
mas, ironija, grubumas ir, žinoma, visa persmelkiantis 

karnavalinis juokas. Kaip linksminasi ir skaitytoją 
linksmina Kunčius? Visko Lietuviškose apybraižose yra, 
anot Bachtino teorijos – ir „landynių natūralizmo“ (ru-
pios kalbos ir kūniškų juokų bei situacijų), ir labai daug 
tikro karnavalinio juoko, ir didžiųjų nuvainikavimo bei 
mažųjų išaukštinimo.

romaną sudaro septyni savarankiški pasakojimai, 
kuriuos jungia konceptas – aprašyti menamus vienaip 
ar kitaip su lietuva susijusių istorinių asmenybių nuo-
tykius, menamai patirtus čia, mūsų krašte. Kad Kun-
čiui nestinga karnavalinės vaizduotės, rodo veikėjų nu-
tikimai. Petras i kalėjime lanko ubagų karalių, periasi 
lietuviškoje pirtyje, napoleonas žaidžia krepšinį, lan-
kosi rumšiškėse, leninas – ginekologijos kabinete ir 
tabore pas čigonus, hitleris patiria nuotykių Klaipėdo-
je, kruopščiai ištiriamos hanibalo lekterio lietuviškos 
šaknys (jis, pasirodo, ir su pogrindine partizanų kova 
susipažinęs), Gorbačiovas lankosi dainų ir šokių šven-
tėje, o nepriklausomą lietuvą aplanko Monako prince-
sė. Gyvenimišką logiką Lietuviškose apybraižose lydi 
karnavalinė logika – čia susitinka skirtingų pasaulių ir 
laikmečių žmonės, o jų nutikimai perspjauna ir miun-
hauzeniškąsias išmones. Juokiausi balsu, kai: „Tada 
Domaševičius, neradęs kitos išeities, metė kozerinę 
kortą – prisiekdamas pažadėjo, jei tik lenino baronas 
nelies, Kirtimuose niekada neimti už abortus atlygio, 
o susirgusiems triperiu ar sifiliu pats primokėti. Šis pa-
siūlymas verslų baroną sudomino. Vyrai sukirto ranko-
mis. Dabar teliko nuraminti įsisiautusį leniną“ (p. 116).

ne be reikalo rašau, kad gyvenimišką logiką lydi kar-
navalo logika. Būtent – ne keičia, o lydi. istorijos pa-
sakojamos chronologine tvarka – nuo XViii a. iki pir-
mųjų nepriklausomybės metų. Sužaidžia ir apybraižos 
žanras – „tikrovėje“ jai būdingas realių veikėjų ar/ir 
nutikimų pobūdis. Kaip pristatoma išplatintame pra-
nešime spaudai: „Apybraižą literatūrologai apibūdina 
kaip kūrinį, kuriame dokumentiškai tiksliai ir kartu 
vaizdžiai pasakojama apie konkrečių žmonių poelgius 
ir charakterius, nurodant tikras pavardes, tikslius vie-
tovardžius, griežtai laikomasi dokumentinio tikrovės 
atspindėjimo metodo, atkuriami veikiančių asmenų di-
alogai bei monologai. Šis žanro apibūdinimas puikiai 
tinka visoms septynioms, dokumentiškumo principu 
pagrįstoms romano istorijoms. Tačiau autorius, kaip 
jam būdinga, apybraižos žanrą taip iškreipia, kad šis 
įgauna visai naują matmenį – laikantis žanrinės sti-
listikos ir žaismingai manipuliuojant faktais sukuria-
ma ironiška, karnavališka kvazitikrovė, kurios centri-
nė ašis – legendomis apipinta lietuva“. Taigi ne veltui 
Kunčių prilyginau baronui Miunhauzenui – ir pačia 
geriausia prasme. Kaip ir žymusis baronas, autorius 
riečia savo pasakojimus taip įtaigiai, kad, regis, pats 
jais tiki. O kaip tada netikės skaitytojas? ir tikrai – to-
kio pobūdžio tekstai reikalaute reikalauja autoriaus 

lietuviškasis baronas 
Miunhauzenas

linA BUiViDAViČiūTė

Herkus Kunčius,
lieTuVišKOs ApyBrAižOs: 
istorijų romanas,
Vilnius: lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
2018, 255 p., 600 egz.

Dizaineris Zigmantas Butautis
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įsijautimo – tada įsitrauki į hermetišką, paradoksaliai 
įtikrovinamą knygos chronotopą. ir vėl – susisieja su 
literatūros karnavalizacija, mat karnavalo patirti ne-
įmanoma pasyviai stebint iš šalies. Į Lietuviškų apyb
raižų karnavalą įsijungia visi – autorius, pasakotojas, 
veikėjai ir skaitytojas.

Kaip žaidžia Kunčius? Ogi, pavyzdžiui, pateikia visą 
lekterių genealoginį medį – preciziškai, kaip apybrai-
žai ir pritinka. Taip net hanibalas lekteris tampa pa-
čiu tikriausiu personažu, o tai autorius padaro maišy-
damas kelis skirtingus diskursus: „ypač didelę įtaką 
hanibalui lekteriui padarė brošiūrėlė „Ar socializmas 
įvykdomas?“ Penkioliktą ar šešioliktą kartą ją perskai-
tęs, paauglys labai rimtai susimąstė apie savo gyveni-
mą ir netrukus nušvitusiu protu ėmė suvokti, kad so-
cializmas – tai nusikalstama sistema. Prieš ją būtina 
kovoti. nedelsiant. Tad 1949 metų rudenį hanibalas 
lekteris širdyje tapo ne tik aršiu antisocialistu, bet ir 
antistalinistu, kurio kultas vaikų namuose jam tapo 
nebepakenčiamas“ (p. 172).

Tokio pobūdžio knyga skatina svarstyti apie tikro-
vės ir fikcijos santykį gyvenime ir literatūroje. Sukeis-
tinta istorija ir nesukeistinta istorija, šiaip ar taip, 
faktų interpretacija, trinanti ribas tarp to, kas įvy-

ko, galėjo įvykti ar neturėjo jokių šansų įsitikrovinti.
Kultūros erdvėje vis pasirodydavo svarstymų, apie 

ką iš tiesų yra šis Kunčiaus kūrinys? Juokas – gerai. 
Žaidimai – irgi gerai. Gražiai sumeistrautas tekstas – 
puiku. Stiliaus viražai – šaunu. Vis dėlto, kelis kartus 
perskaičiusi, nemanau, kad Lietuviškos apybraižos yra 
literatūra dėl literatūros, karnavalas dėl karnavalo, 
ironija dėl ironijos. Visos septynios istorijos kryptin-
gai kvestionavo mito funkcionavimą kolektyvinėje są-
monėje. Kunčius ironiškai, vietomis netgi šiurkščiai 
dekonst ruoja senąsias kultūrines, istorines, socialines 
mitologemas ir stereotipus. Tas, kuriom tikima ir pa-
sitikima iki šiol. Tas, kuriomis „neliečiamos“. Kartu 
operuodamas istorine medžiaga ir ją savaip konstruo-
damas, autorius parodo, kaip gimsta naujieji mitai. ro-
dos, šis pasaulis – neišsemiama vieta mitams daugintis 
ir augti.

Skaitant ir rašant šį tekstą, pareleliai vis prisimin-
davau Andriaus Jakučiūno Utopijas. ir tikrai abu kū-
rinius skaitant džiaugėsi širdis – lietuviai moka juo-
kauti. Juodai ir nejuodai. intelektualiai ir apie kūnus. 
Subtiliai ir grubiai. Baronai Miunhauzenai, traukian-
tys už plaukų iš perdėto rimtumo, (lietuviškosios) me-
lancholijos ir rypavimų liūno.

K n y g ų  A i D A i

!

arūnas streikus

Minties 
koLektyvizacija
Cenzūra sovietų Lietuvoje

knygos autorius tiria cenzūrą kaip iš skirtingų, tarpusavyje ne tik bend
radarbiavusių, bet neretai ir konkuravusių ar netgi konfliktavusių ideo
loginės kontrolės institutų sudarytą mąstymo ir jo viešos raiškos discip
linavimo mechanizmą. streikus ideologinės kontrolės veikimą dažniausiai 
atskleidžia analizuodamas cenzūrines situacijas, susiklosčiusias dėl kon

krečių 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 raciona
liai su tvarkytas, sklandžiai vykstantis ir valdomas procesas. tai solidus ir kruopštus bandymas pirmą kartą 
nuosekliai įvertinti, kaip sovietmečiu veikė minties kolektyvizacija.

arūnas streikus – vilniaus universite to is torijos fakulteto dėstytojas, Lietuvių kata likų mokslo akade
mijos akademikas. tiria bažny čios istoriją Lietuvoje XX amžiuje, sovietų reži mo kultūros politiką. kny
gų Sovietų valdžios an ti bažnytinė politika Lietuvoje 1944–1990 (2002), Diplomatas Stasys Antanas Bačkis 
(2007), Iš so vietinės patirties į laisvės erdvę: vienuolijos Lie tuvoje XX a. antroje pusėje (2015) autorius.
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Dariaus Viliūno sudaryta ir lietuvos kultūros tyrimų 
instituto išleista Mauricijaus Pranciškaus Karpio raštų 
rinktinė – Žemaitijos kunigaikštytės pasiuntinio rinkti-
niai raštai – yra puikus ginklas tiems, kurie kariau-
ja Kristinos Sabaliauskaitės įvardytuose „atminties ir 
užmaršties karuose“ (Kristina Sabaliauskaitė, „nepa-
togioji lDK: atminties ir užmaršties karai“, in: Nau-
jasis ŽidinysAidai, 2018, nr. 5, p. 27–35). Tai, žino-
ma, gink las tų, kurie siekia atminti lDK ir jos įvairovę, 
„kai, nežiūrint visų mūsų protėvių ir kunigaikštystės 
trūkumų, mes buvome laisvi savo šalies šeimininkai 
ir lygiaverčiai, kompleksų nekamuojami europos na-
riai, sukūrę pasaulinės vertės kultūros kūrinius“ (ibid., 
p. 35). Karpio raštai puikiai perteikia būtent tokį no-
rą – kurti ir išlaikyti laisvą ATr, reflektuojant ir as-
mens, ir valstybės tobulėjimo projektus. Pirmiausia, 
tai Apšvietos tekstai, „gal kiek egzotiški, bet ir sun-
koki tekstai mokslininkams istorikams, pirmiausia –  
XViii amžiaus, Apšvietos epochos žinovams“ (p. 7). 

XViii a. ATr atsilikimas neleido ignoruoti Vakaruo-
se vykstančios mokslo ir ekonominės pažangos. Su Sta-
nislovu Augustu Poniatovskiu atėjusių reformatorių 
naujoji karta, siekianti esminių valstybės reformų, ska-
tino permąstyti nusistovėjusią politinę tvarką, o nau-
jos mokymo tendencijos apeliavo į visuotinį švietimą ir 
moralines piliečių nuostatas. Šios idėjos reiškėsi skir-
tingais lygmenimis ir intensyvumu, tačiau pirmiausia 

veikė tradiciniame politinių bajorijos teisių ir laisvių 
diskurse. Jo esminės sąvokos išliko tos pačios – teisės, 
laisvės ir pilietiškumas – nors, veikiamos Apšvietos, jos 
ir keitė savo turinį. Karaliaus ar magnatų inicijuoja-
mas šalies politines reformas buvo sunku įgyvendinti 
dėl bajorijos griežtai ginamos laisvės kaip privilegijos 
samp ratos. nepaisant to, XViii a. antroje pusėje pilie-
čiams diegiamos moralinės nuostatos ir reformuotos 
mokymo programos mokyklose bei universitete kei-
tė dalies bajorijos politinį mąstymą. Šioje švietėjiškoje 
aplinkoje subrendęs Karpis parodė vieną tokios politi-
nės refleksijos pavyzdžių, dar jaunystėje surašęs „Pa-
šlovinimo kalbą Stanislovui Augustui Poniatovskiui į 
sostą jam įžengus“. Kalboje matyti ir jo respublikoniš-
kos nuostatos, kurių nuosekliai laikėsi ir kurias gynė 
visuose savo (vėliau rašytuose) politiniuose tekstuose. 

Ankstesnė šios serijos knyga (Dalius Viliūnas, Vy-
gandas Aleksandravičius, JeanasJacques‘as Rousseau 
ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Vilnius: lietuvos 
kultūros tyrimų institutas, 2016) leido pažinti „keis-
tuolį“ (linas Jokubaitis, „Jeano-Jacques‘o rousseau 
susitikimas su Abiejų Tautų respublika“, in: Knygų 
aidai, 2016, nr. 4), rousseau sekėją lDK – Mauricijų 
Pranciškų Karpį, išvertusį žymiojo filosofo veikalą Pas-
tabos Lenkijos valdymui ir jo numatomai reformai. Tad 
dabartinėje knygoje skelbiami rousseau sekėjo darbai 
suvoktini kaip apšviestojo respublikonizmo pavyzdžiai, 
kūrę alternatyvą vyraujančiam fiziokratizmui (p. 72).

rinktinių raštų knyga suskirstyta į dvi dalis. „Tyri-
nėjimai“ leidžia susipažinti su Apšvietos epochos ir jos 
tyrimų lietuvoje kontekstu bei pateikia Karpio dar-
bų anotacijas, jų kaip „nechrestomatinės, ne karaliaus 
rūmų diegtos uniformuotos Apšvietos“ (p. 91) įprasmi-
nimą. Antrojoje dalyje „Paminklai“ publikuojami Kar-
pio tekstų vertimai į lietuvių kalbą: pašlovinimo kalba 
karaliui, epigrafas rousseau, politinės esė, seimo kal-
bos, filosofinės esė ir sukilimo kalba. 

Viliūno teigimu, „yra lengva argumentuoti, kad visi 
iki vieno Karpio kūriniai [...] priklauso sentimentaliz-
mo pasaulėžiūros bei estetikos krypčiai“ (p. 86–87). 
Karpio kūryboje šalia proto argumentų išties dažnai 
pastebimas ir „širdies balso tiesos“ motyvas, kuriame 
juslės persipina su gamtos dėsniais. Šitaip jo darbai 
ne tik atliepia švietėjišką filosofiją, bet ir „skina ne-
pramintą kelią romantizmui“ (p. 92). O išverstos Jac-
ques-André naigeono veikalo Tikėjimo sunkumai, iš-
dėstyti tėvui Malenbrache‘ui ištraukos, pateikiančios 
„priekaištus krikščionių religijai“, Karpio aiškiai pasi-
rašytos, liudija jo pritarimą radikaliai laisvamaniškai 
minties krypčiai (p. 209–291).

XViii a. antros pusės ATr politinis laukas yra ne-
atsiejamas nuo laisvės kaip valstybės politinės siste-
mos pagrindo apmąstymo, užtikrinimo ir apsaugos. 
Toji laisvė turėjo užtikrinti bajorų respublikos politi-

gyvasis Apšvietos 
paminklas

ViliUS MAČKiniS

Mauricijus pranciškus Karpis,
žeMAiTiJOs 
KunigAiKšTysTės 
pasiuntinio rinktiniai 
raštai, sudarytojas ir vertėjas 
Dalius Viliūnas, serija Lietuvos 
filosofijos istorija. Paminklai ir 
tyrinėjimai, Vilnius: lietuvos 
kultūros tyrimų institutas, 
2017, 336 p., 300 egz.

Dailininkė skaistė Ašmenavičiūtė
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nę egzistenciją ir tęstinumą, apsaugant bajorijos poli-
tines teises ir privilegijas. XViii a. antros pusės politi-
niai debatai ir reformos pirmiausia turėjo persvarstyti 
šios laisvės ribas, kas neišvengiamai skatino bajorijos 
reakciją. Karpis šiuose debatuose laikėsi respubliko-
niškų nuostatų, atstovavo ir švietėjiškai sarmatizmo 
ideologijai (atitinkančiai rousseau požiūrį), pasisakan-
čiai už protingą laisvę, ir sentimentalistinei, su „širdies 
polėkiu ir aistringu spontaniškumu“ (p. 97) susijusiai 
laisvės koncepcijai. „racionalistinio pliuralizmo“ (p. 91) 
pozicijos laikęsis Karpis tikėjo seimelių bei seimo insti-
tucijos pirmumu. Politiniuose esė ir seimo kalbose teig-
damas, kad „kas norėtų panaikinti seimelius, tuo pačiu 
norėtų ir mūsų valstybės konstitucijos prigimtį iš es-
mės apversti“ (p. 152) ir kad „nerasime kitur laisvės, 
nerasime mūsų respublikos“ (p. 178), Karpis siekė sei-
meliuose išlaikyti respublikoniškos valdžios esminę sa-
vybę – „pačiai leisti įstatymus“. Kartu satyriškai teig-
damas, kad „ta kraupi, pasibjaurėtina baidyklė, kuria 
iki dabar buvo seimeliai, neturi nieko bendro su tuo, 
kuo jie turėtų būti“, jis pasisakė už jų reformų būtinybę 
ir niekino kišeninį patriotizmą pabrėždamas, kad pa-
stangos reformuoti politinį ATr kūną yra jos laisvės 
išsaugojimo pamatas – „kodėl veikti neturėtume? ne-
bent nežinotume laisvės vertės?“ (p. 140).

laisvės garantą Karpis matė ir Gegužės 3-iosios 
Konstitucijoje. Kaip didžiausią blogį įvardydamas be-
valdystę (p. 241), jis sveikino Konstituciją kaip geriau-
sią, pabrėždamas jos taikingą priėmimo procesą – „la-
šas kraujo nekaptelėjo“ (p. 247), o savo aistringa kalba 
uždegęs susirinkusiuosius Šiaulių seimelyje paskatino 
juos prisiekti Konstitucijai. Švietėjiškas politinis mąsty-
mas linko piliečių tarpusavio įsipareigojimus supriešin-
ti su savivale, kas leido bajorišką prigimtį ir jos teikia-
mą laisvę susieti su pilietine atsakomybe, taigi Karpis 

pabrėžė, kad Konstitucija nori pavaldumo, neatsiejamo 
nuo gero piliečio. Ši pilietiškumo samprata pabrėžė vi-
suomeninio būvio kuriamus įsipareigojimus, kritikavo 
savivalę ir kėlė protingos laisvės idėją. Apšvietos įta-
ka aiškiai reiškėsi ir per visuotinio švietimo palaiky-
mą (Karpis nuosekliai sekė rousseau manydamas, kad 
švietimas eina pirmiau politinių teisių suteikimo vals-
tiečiams), siekį ugdyti pilietiškumą, kuris lDK suvo-
kiamas ir aiškinamas kaip šalies gerovės siekimas ir 
tėvynės meilė. Šią suprasdamas kaip „visuotinį intere-
są, tampantį vieninteliu asmeniniu interesu“ (p. 125), 
Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinys Karpis pats ją 
puoselėjo savo veikloje. Suvokdamas pasiuntinišką at-
sakomybę ir save kaip visuotinės valios reprezentan-
tą, net ir remdamas Konstituciją Seime kritikavo se-
natorių galias, pakartodamas dar jaunystėje išmoktą 
citatą, kuri puikiai apibendrina jo politinę nuostatą: 
„nematomas dalykas valdantiesiems yra tautos laisvė“ 
(p. 198). respublikoniškai agituodamas už griežtą val-
džių atskyrimą, aiškindamas, kad „politinė laisvė es-
mingai priklauso nuo galios rašyti joms [valstybėms] 
pačioms sau įstatymus“ (p. 198), Karpis integravo poli-
tinės bajorų tautos (neretai sarmatiškus), švietėjiškus 
mokslo ir reformų bei preromantinius jausmo idealus.

Tyrėjai lituanistai liks neabejotinai dėkingi Daliui 
Viliūnui už visą triūsą išleidžiant Mauricijaus Pran-
ciškaus Karpio raštus lietuviškai. Karpio asmenybė ir 
jo rašytinis palikimas leidžia kalbėti ne tik apie teks-
tus, reprezentuojančius XViii a. antros pusės lDK, 
tačiau ir apie pliuralistinę Apšvietos koncepciją, ap-
rėpiančią net keletą mąstymo apie valstybę ir jos per-
tvarką pavyzdžių. Karpio apmąstymuose užfiksuotas 
gyvos, diskutuojančios ir reflektyvios politinės tautos 
vaizdinys, o pati diskusija yra neabejotinos vertės ir  
verta kovos. !
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nauja Giedriaus Subačiaus monografija Simono Dau-
kanto Rygos ortografija (1827–1834) – tai knyga apie 
mūsų „istorijos Koperniko“ Dnr, rengiantis rašyti ir 
rašant patį svarbiausią ir didžiausią veikalą Istorija 
žemaitiška (1831–1834; 1106 puslapių in folio). Mono-
grafijos autorius pratarmėje sako, kad dabartinė rašy-
ba visus suvienodino, o XiX a. kiekvieno autoriaus in-
dividuali „[r]ašyba buvo kaip Dnr – unikalus asmens 
kodas“ (p. 15). Deja, tas Daukanto rašybos unikalumas 
trukdė jo amžininkams ir vėlesniems tautos žadintojams 
jo veikalus suprasti ir dažniausiai jų dėl keisto, nenuose-
klaus rašomosios kalbos modelio, nesuprantamų žodžių 
niekas nenorėjo skaityti. Ši Subačiaus knyga yra „ban-
dymas suvokti, kodėl Daukanto rašyba yra tokia įvairi“ 
(p. 16) ir ką mums, Daukanto darbų tyrėjams ir skaityto-
jams, šios įvairovės aptarimas gali duoti. Mokslininkas 
sako, kad jam norėjosi atsakyti į štai tokius klausimus:

Kodėl Daukantas, pats mokėjęs bent keletą kalbų, 
kurių rašyba buvo gana stabili, nusistojusi, kodifi-
kuota ir netoleravo nenuoseklumų (lenkų, lotynų, 
prancūzų, rusų, vokiečių), savo labai žemaitiškuo-
se raštuose vartojo tiek daug ortografinių variantų. 
Kaip, kokią ortografiją, kuriais etapais Daukantas 
rinkosi – ir kodėl. Kodėl atsisakydavo ankstesnių 
pasirinkimų ir pereidavo prie kitų, kodėl vėl persi-
galvodavo, kūrė papildomų rašybos sprendimų, kodėl 
neretai negalėdavo pasirinkti, kodėl blaškėsi ir abe-
jojo, sprendė ir sprendimus keitė ar vėl prie jų grįžo, 

modifikavo, kodėl spręsdamas toleravo gausią tų 
pačių formų grafinės raiškos įvairovę? (p. 16)

Autorius primena, kad „Daukanto laiku lietuvoje 
vyraujanti katalikų rašyba buvo ta, kuria spausdintos 
religinės knygos Kėdainių apylinkių šiaurės vakarų 
aukštaičių patarme, tradicija, užčiuopiama dar nuo 
pirmųjų žinomų rankraštinių lietuviškų glosų XVi a. 
pradžioje“ (p. 33), tačiau tiek istorikas, tiek ir kiti „to 
meto pasauliečiai žemaičiai, pavyzdžiui, Dionizas Poš-
ka, Antanas Klementas, Simonas Stanevičius, neretai 
drąsiau elgėsi su rašyba, nesijautė turintys derintis 
prie tradicinių katalikiškų raštų“ (p. 33). Žodžiu, ne tik 
Daukantas tuo metu buvo apimtas rašybos moderni-
zavimo idėjos, bet ir kiti, tik, žinoma, ne tokiu mastu, 
kaip pirmasis, ir tik apie jį galima pasakyti:

Tokia rašyba – tai tarsi nestabili, mutuojanti Dnr. ir 
kaip tik tokia ypatinga įvairove pasižymėjusi buvo Si-
mono Daukanto (1793–1864) ortografija. Galbūt pati 
nenuosekliausia ne tik tarp XiX a. lietuvių autorių, 
bet ir visoje lietuvių kalbos rašto istorijoje. (p. 15)

Vis dėlto iš karto būsimam skaitytojui pasakytina, 
kad Subačių, jau daug metų atsidėjusiam istoriko rašy-
bos tyrimams, šį kartą domino ir:

[b]endresnis klausimas – ką ortografijos istorija aps-
kritai gali papasakoti kitiems, ne rašybos istorikams. 
Visų pirma, raidės, jų parinkimas apie žmogaus mintis 
neretai gali pasakyti daugiau nei jų šešėlyje likę gar-
sai, tik įsivaizduojami, neišlikę, vien rekonstruojami 
iš raidžių. Antra, raidžių parinkimas ir modifika vimas 
padeda tiksliau rekonstruoti ir suprasti asmens  lin-
gvistines pažiūras, politines ir kultūrines nuosta tas,   
motyvus, aspiracijas, pasidavimą įtakoms ar jų ven-
gimą, prioritetus, pastangų lygį ir pobūdį, ideologiją, 
politinius orientyrus, veiklos strategiją (p. 16)

Taigi ši knyga – ir specialistams, ir besidomintiems 
Daukanto ar lietuvių raštijos naujienomis. Autoriaus 
pasirinktas palyginti originalus objektas, tikėtina, pa-
teiks naujų tyrimo rezultatų ne tik apie Daukanto ry-
gos laikotarpio kūrybos pobūdį: ortografijos pokyčius, 
transformacijų impulsus, redagavimo motyvus, bet ir 
palies bendresnes mūsų istoriko kultūrines ir politines 
to laikotarpio nuostatas. Autoriui į klausimus atsakyti 
padeda gana naujos mokslo srities – istorinės socioling-
vistikos – prieigos, kurias jis aiškiai ir trumpai aptaria 
įvade (p. 30–32).

Subačius dar 1990 ir 1991 m. straipsniuose („Simo-
no Daukanto žodynai“, in: Lietuvių Atgimimo istorijos 
studijos, t. 1: Tautinės savimonės žadintojai: nuo as-
mens iki partijos, 1990, p. 20–32; „Simonas Daukan-

simono Daukanto Dnr

rOMA BOnČKUTė

giedrius subačius,
simono Daukanto 
rygOs OrTOgrAFiJA 
(1827–1834), 
Vilnius: lietuvos istorijos 
institutas, 2018, 472 p., 
300 egz.

Dailininkė elona Marija ložytė



72 nAuJAsis žiDinys-AiDAi   2018  /  8

tas: rašybos ir kūrybinių interesų kitimas“, in: Iš Lie-
tuvos istorijos tyrinėjimų, Vilnius: Academia, 1991, p. 
58–64) paskelbęs originalų metodą Daukanto rankraš-
čių datavimui, remiantis jo rašybos kaita, dabar jį pa-
demonstruoja beveik Istorijos žemaitiškos apimčiai pri-
lygstančioje knygoje (474 p.). Skaitytojas greičiausiai 
„iš prigimties“ žino apie Daukanto atliktų darbų didu-
mą, bet kad jam paaiškėtų jo rašybos tyrėjo heraklio 
ryžtas, reikia pabrėžti, kad mokslininkas reikalingus 
pavyzdžius iš rankraščių rinko rankiniu būdu (sic!). iš 
viso jis atidžiai ne kartą turėjo perskaityti 1845 pusla-
pius. Pats autorius apie tai kukliai pasako: „Kitų kalbų 
tyrėjai neretai savo tyrimams naudoja duomenų bazes, 
bet lietuvių kalbai tirti daugiausia parengti tik XVi–
XVii amžiaus šaltiniai. Daukanto rankraščiai tiesiog 
tebėra rankraščiai, su kuriais ir reikia dirbti“ (p. 32). 

Tad knygoje Subačius analizuoja 10 Daukanto (iš jų 
2 rašyti nežinomo nurašytojo) lietuviškų rankraštinių 
tekstų, kuriuos jis motyvuotai skiria rygos periodui ir 
patikslina datas:

apie 1827 m. – Išrašai iš knygų (iK);
apie 1827–1828 m. – Canticula Lithuanica (Cl);
apie 1828 m. ar vėlėliau – Išrašai iš knygų apie 
etnografiją ir istoriją (iKei);
apie 1828 m. ar vėlėliau – Danieliaus Kleino grama-
tikos nuorašas (DaKlG);
apie 1831 m. – „Dikcionar. Milke. Patarles letuwi sz-
kas“ (DicM);
apie 1831 m. – „De Duplicitate substantivi“ (DDS);
apie 1831–1834 m. – Istorija žemaitiška (iƵ) (4 dl apie 
1833 m. pirmąją pusę, 5–6 ra apie 1833–1834 m.);
apie 1833 m. pirmąją pusę ar vėlėliau – „O niewoli 
Łotiskiey“ (OnŁ);
apie 1833–1834 m. – Rubinaičio Peliūzės gyvenimas 
(rPG);
apie 1833–1834 m. ar vėliau – Gyvatos didžiųjų kar
vaidų (GDKr). (p. 436)

Deja, kartu su autoriumi tenka apgailestauti, kad, 
matyt, ir šį kartą visuomenė, populiarindama Daukan-
to darbus ir jo nuopelnus, nepanorės remtis naujausiu 
tyrimu, ir, pavyzdžiui, Istorijos žemaitiškos datą žymės 
paėmę iš senųjų visokio plauko žinynų – 1838 m., nors 
Subačius jau gerokai anksčiau patikslino ir šį kartą itin 
argumentuotai nurodė 1831–1834 m. datą.

Knyga sudaryta iš penkių dalių, iš kurių penktoji – 
„Pabaiga“ (išsamus apibendrinimas, išvados; p. 421–
442). Pirmoji dalis „Pradžios lūžiai: Išrašai iš knygų 
(iK), Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių (DArB, DAr), 
Canticula Lithuanica (Cl) ir Išrašai iš knygų apie 
etnografiją ir istoriją (iKei)“ yra skirta įvairių mažes-
nių tekstelių iki Istorijos žemaitiškos parašymo rašybos 
rekonstrukcijai ir rygos rašybos lūžio aptarimui. Šioje 

dalyje tiriami Vilniaus periodo Darbai senųjų lietuvių 
ir žemaičių ir jau rygoje lietuviškai rašytų ir išliku-
sių įvairių įrašų tekstai. Tyrėjas bando paaiškinti, ko-
dėl istorikas apie 1827–1828 m. ėmė atsisakinėti Vil-
niuje vartotos rašybos. Pirmiausia, žinoma, veikė kita 
kultūrinė rygos aplinka, kurios supamas, jis pirmiau-
sia ėmė atsisakinėti lenkiškųjų rašmenų. Kita galėju-
si būti svarbi permainos priežastis – 1828 m. gegužės 
15 d. naujame Vilniaus universiteto statuto projek-
te pateiktas sumanymas dėstyti lietuvių kalbą. Kaip 
tik tais metais Daukantas atostogavo lietuvoje ir tai 
taip pat galėjo „skatinti norą tobulinti savo rašybą (p. 
93). Vis dėlto „svarbiausias impulsas Daukantui galė-
jo būti Kristijono Donelaičio ir jo Metus išleidusio rė-
zos autoritetai“ (p. 94). Tyrėjas pastebi, kad Daukantas 
ne tik Donelaičio, bet ir rėzos darbus vertino, žinojo jo 
1825 m. išleistas Dainas, o kai „[a]utoritetai susidvigu-
bino“, istoriko dėmesys pakrypo į rytų Prūsijos litera-
tūrą, kuri išaugino Metus: „Daukantas rašė, jog lietuvių 
ir žemaičių kalba yra kitą kartą buvusi taip išdailinta, 
kad ja galima rašyti, tik reikia proto ir aukso plunksną 
turėti ir kad tai savo poemoje įrodė Donelaitis (p. 94). 
Subačius ir parodo, kaip Daukantas savo rašybos pro-
jektui rinkosi raides iš Donelaičio, iš kitų rytų Prūsijos 
tekstų ir jungė su lietuvos tradicija.

Čia, o ir kitur knygoje, aš pasigedau platesnių kon-
tekstų, kurie paaiškintų rašybos lūžį, kažkodėl įvyku-
sį rygoje, ne Vilniuje, kur jis susipažino su Donelai-
čio Metais. Mokslininkas pasitenkina konstatavimu, 
kad jį veikė vokiška ir latviška rygos miesto aplinka 
(p. 96), neliečia Daukanto rygos lektūros, kuri turėjo 
įtakos požiūrio į tradicinių raštų kalbą kaitai. ypač mi-
nėtinas 1764–1769 m. rygoje gyvenęs Johannas Gott-
friedas herderis (1744–1803), kurio darbus Daukantas 
skaitė ir perėmė jo požiūrį į kalbą. herderis akcenta-
vo gimtosios kalbos reikšmę, kritikavo dirbtinę moky-
tų vyrų, gramatiškai sutvarkytą, bet negyvą literatū-
ros kalbą. herderis sakė, kad gyvojoje kalboje yra kur 
kas daugiau garsų negu juos gali perteikti 20 raidžių. 
Daukantas šias herderio mintis buvo išsirašęs, ir jis į 
tai atsiremdamas ieškojo kuo tikslesnio garso ir raidės 
atitikimo. Subačius labai įdomiai pastebi:

Vis dėlto neretai jo [Daukanto] taisyklių apibendri-
nimas mažas, kartais siejamas tik su konkrečia lek-
sema ar leksemų grupe, o ne su platesne fonetine iš-
raiška. Kitaip sakant, rašmenys kartais parenkami 
konkrečiam žodžiui, o kito žodžio tas pats garsas ar 
dvibalsis gali būti užrašytas kitaip. (p. 32)

Tačiau daugiau mintis apie Daukanto rašybos ryšį su 
konkrečiu žodžiu neplėtojama. Jeigu atsiverstume patį 
Daukantą, Subačiaus pastebėjimą patvirtintų auto-
rius, kuris Istorijoje žemaitiškoje rašo:
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Jei to dar kas nenori tikėti, tegul pasako, dėl ko dar 
šiandien lietuvių kalboj žodžiai Dievas, tėvas, vyras 
etc. etc. randami yra balsė į balsę sanskrito kalboj: ne 
vien tie žodžiai, bet jos būdas nė su vienos kalbos už-
mirštos ir kalbančios būdu taip didžiai nesutinka, kaip 
su būdu lietuvių. (Simonas Daukantas, Istorija Žemai-
tiška, t. 1, parengė Birutė Vanagienė, įžangos straipsnį 
parašė Vytautas Merkys, Vilnius: Vaga, 1995, p. 41)

Daukanto senųjų kalbų žodžių ir jų lietuviškų atitik-
menų išrašai iš to meto orientalistų, sanskritologų, in-
doeuropeistų darbų rodo, kad jis sąmoningai ieškojo kuo 
daugiau analogijų. Daukanto rašyba, nors ir savitas 
reiškinys, bet jos idėjinis ar net politinis pamatas remia-
si į to meto europos kultūrą ir mokslą, siauriau – filolo-
giją. Monika Baár knygoje Historians and Nationalism: 
EastCentral Europe in the Nineteenth Century (2013) 
lyginamuoju požiūriu tyrusi XiX a. istoriografiją penkio-
se nacionalinėse tradicijose (Čekijos, lenkijos, lietuvos 
[Daukantas], rumunijos ir Vengrijos), priėjo prie išva-
dos, kad ji išaugo iš Apšvietos ir romantizmo kolizijos, 
iš herderio ir Škotijos Apšvietos veikėjų idėjų. Tad nėra 
abejonės, kad ne tik šiais aspektais Daukantas turi būti 
įrašomas į XiX a. europos mokslo kontekstą.

Antroji knygos dalis „Transformacijų kreivės: Istori-
ja žemaitiška (iƵ)“ yra pati svarbiausia ir didžiausios 
apimties (p. 101–352). Ši dalis gerai argumentuota, pa-
gyvinta gausiomis rankraščio nuotraukų iliustracijo-
mis, lentelėmis, diagramomis, kas atspindi puikų auto-
riaus kompiuterio programų įvaldymą, o moksliškam 
naratyvui suteikia žaismės. Subačius, daug metų tyręs 
rankraštį, antrojoje dalyje papasakoja ne tik rašybos 
kaitos dinamiką, bet aptaria veikalo genezę, esančius 
amžininkų prierašus, svarsto veikalo rašymo intencijas 
ir pan. labai įdomi mintis rašybos nenuoseklumą sieti 
su autoriaus estetinėmis tendencijomis. Jis rašo:

Vadinasi, grafika, tam tikras jos harmonizavimas pa-
gal brėžių ilgumą buvo sudedamoji Daukanto įvairo-
vės dėliojimo dalis. Tam tikras eksperimentavimas, 
bandymas atrasti grafikos simetriją, derinti diftongo 
štrichų ištęstumą su prieš jį einančio priebalsio verti-
kalės ilgiu tęsėsi maždaug nuo iƵ rankraščio vidurio 
iki l. 547r (tačiau nuo l. 547r vidurio iki rankraščio 
pabaigos antrasis su trečiuoju tipu vėl sulietas – 
tada ne tik po ilgųjų, bet ir po trumpųjų priebalsinių 
raidžių buvo įsivestas ilgasis <ij>). 

Taip pat reikia pridurti, kad priebalsių ir dvibalsių 
brėžių ilgumo derinimas nebuvo visai nuoseklus. (p. 225)

Mokslininkas primena, kad europoje „kalbos rašybai 
jau esant maždaug nusistojus, autoriai rankraščiuose 
dar specialiai išlaikydavo kai kuriuos rašybos variantus 
ir tai laikė estetiniu, savotišku rankraščio ornamentikos 

ženklu, lyg jie būtų tapatūs kokiems nors raidės elemen-
to užrietimams ar nutęsimams“ (p. 226). Gali būti, mano 
Subačius, kad Daukantas „taip pat patyrė malonumą or-
namentuodamas savo rankraščio rašybą“, juk apie tam 
tikrą istoriko pomėgį vaizdu reikšti mintį byloja jo rank-
raščių paraštėse pasitaikantys paišinėjimai. Subačius, 
svarstydamas tokio didžiulio rankraščio „materišku-
mą“ labai gerai pastebi, kad „[t]am tikra prasme iƵ yra 
lietuvių kalbos galybės propaganda: svarbi rankraščio 
išvaizda, ji labiausiai ir pabrėžia tą menamą galybę, 
o konkreti šnekta ir ortog rafija lieka šešėlyje kaip antra-
eilis kalbos ideologijos dalykas. Pačių skaitytojų porei-
kiai nebuvo Daukanto prioritetas, ideologiniai tikslai jo 
neskatino siekti ortografinės tvarkos“ (p. 273).

Trečioji knygos dalis „Paralelių pėdsakai: „Dikcionar. 
Milke“ (DicM), „De Duplicitate substantivi“ (DDS) ir 
„O niewoli Łotiskiey“ (OnŁ)“ (p. 355–372) – tai tarsi 
antrosios dalies išvadų patvirtinimas, Daukanto kūry-
binio proceso detalizavimas ir jo rašybos kaitos atspin-
džiai kituose tekstuose. Čia prisimenamas ir jo artimas 
ryšys su Jurgiu Plateriu.

Ketvirtojoje knygos dalyje „nuorašų projekcijos: 
Rubinaičio Peliūzės gyvenimas (rPG) ir Gyvatos di-
džiųjų karvaidų (GDKr)“ (p. 375–418) analizuojami ne-
išlikusių originalų rankraščiai, kurie mums žinomi tik 
nuorašais, perrašytais vieno ir to paties asmens. Su-
bačius atkreipia dėmesį, kad nuorašų rašyba atitinka 
rygoje istoriko prisiimtą, bet yra įspūdinga, nes „nu-
rašytojas itin tiksliai kopijavo Daukanto rankraščių 
rašybą. Tik preciziškas kopijuotojas galėjo išlaikyti 
tokią specifinę Daukanto įvairovę“ (p. 383).

Pabaigai aukščiau Subačiaus išsakytą mintį dar norė-
tųsi sustiprinti pastebėjimu, kad tokia nurašytojo atida, 
kai perrašant tiksliai kopijuota kiekviena raidytė, nors 
Daukanto viename ir tame pat pasikartojančiame žodyje 
galima sutikti skirtingą rašybą, daug pasako apie kopi-
juotojo požiūrį į Daukantą. Tik iš didžiulės pagarbos au-
toritetingam istorikui nurašytojas galėjo pademonstruo-
ti tokią kantrybę, kurią pakartoti beveik po 200 metų 
buvo pajėgus kalbininkas Giedrius Subačius.  Autorius 
atsargiai spėja, ar iƵ rankraščio pabaigoje atsiradusios 
<y> (sutampančios su dabartinės bk) nebus įtakojęs Pla-
teris, 1833 m. lankęsis rygoje ir po kelionės į Karaliau-
čių pasiryžęs sekti rytų Prūsijos raštais (p. 363–364). 
Toliau Subačius pastebi, kad Daukantas iƵ perrašė la-
bai greitai, „greičiau nei per ketverius metus“ (p. 365). 
Mokslininkas ir stebisi, ir randa paaiškinimą, mat „Vil-
niaus universiteto absolventai rašymą laikė ypač svar-
bia veikla“ (p. 365). Tačiau tam nereikėjo būti, kaip 
mano autorius, Joachimo lelevelio mokiniu. reikia vėl 
prisiminti kitus XiX a. europos kūrėjus, intensyviu dar-
bu sudeginusius save, dažnai net nesulaukusius 60-ies,   
bet palikusius keliasdešimties tūkstančių puslapių pali-
kimą: honoré de Balzacą, Charlesą Dickensą ir kt.
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Dvitomė monografija Dailės istorikas ir kritikas Mika-
lojus Vorobjovas (1903–1954), sudaryta dailės istorikės 
Giedrės Jankevičiūtės, visapusiškai atskleidžia aprašo-
mą intelektualą. Šios knygos formatas – gana unikalus 
reiškinys lietuvių dailėtyros istoriografijos kontekste.

lietuvos meno tyrėjams įprasta parengti ir išleisti 
solidžias monografijas apie dailininkus, tačiau knygos, 
skirtos dailėtyrininkų gyvenimui ir menotyrinei veiklai, 
tikrai retos. Menotyrininkė linara Dovydaitytė yra pa-
stebėjusi, kad meno istoriografijos sritis – viena mažiau-
siai tyrinėtų temų lietuvos menotyroje (tai ypač matyti, 
kai lygini, pavyzdžiui, su estijos meno istoriografijos ty-
rimų situacija). Todėl monografija apie dailės istoriką ir 
kritiką Vorobjovą tampa reta ir džiuginančia išimtimi.

Kaip sudarytojos žodyje rašo Jankevičiūtė, „Mikalo-
jus Vorobjovas (1903–1954) – vienas iš talentingiausių 
tarpukario lietuvos intelektualų, siekusių suartinti 
mūsų šalies kultūrą su Vakarais. Kartu jis – dar viena 
tragiško likimo asmenybė, kurią palaužė politinio emi-
granto dalia“ (t. 1, p. 9). Tad šis dailės istorikas iš tiesų 
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yra vertas atidaus tiek meno lauko veikėjų, tiek ir pla-
tesnės visuomenės dėmesio. leidinys apie Vorobjovą 
dėl įspūdingos apimties (du tomai sudaro 790 puslapių) 
gali pasirodyti aktualus tik nišiniam dailės specialis-
tų ratui. Tačiau, ėmus skaityti, netrukus tampa aišku, 
kad tai – meno žinovams privaloma, bet ir platesnei 
audi torijai prieinama, įkandama ir patraukli knyga.

Tokios monografijos poreikis buvo suprastas 2013 m., 
kai lietuvos dailės muziejus inicijavo Mikalojaus Vorob-
jovo 110-ųjų gimimo metinių minėjimą. Jankevičiūtė ir 
muziejaus atstovė rima rutkauskienė tuomet kuravo 
Vorobjovui skirtą parodą. ruošdamos eksponuoti muzie-
jaus bibliotekos rankraštyne saugomus dokumentus, ku-
ratorės suprato, kad parodos nepakaks visiškai atskleis-
ti daugiabriaunės šio intelektualo asmenybės ir veiklos. 
Beveik dvejus metus Jankevičiūtės vadovaujama tyrėjų 
grupė ieškojo, atrinkinėjo, tyrė ir spaudai rengė Vorobjo-
vo gyvenimo ir veiklos šaltinius, atliko šaltinių ir isto-
riografinės medžiagos kritinę analizę, interpretaciją ir 
įkontekstinimą. Projekto rezultatas – šis dvitomis.

Pirmas tomas Portreto eskizas pasakoja apie Vorobjovo 
asmenybę ir jo gyvenimo peripetijas. nedaugžodžiaujan-
tys Vorobjovo portreto štrichai ryškiai charakterizuoja 
svarbų XX a. vidurio lietuvos intelektualinio gyveni-
mo veikėją. Jo portretui nutapyti pasitelktas chronologi-
nis biografinių faktų išdėstymas, palydimas iškalbingų 
nekrologų, asmeninių ir dalykinių susirašinėjimų frag-
mentų bei sakytinės istorijos būdu gautos medžiagos – 
pokalbių su mūsų amžininkais, kurie (ne)tiesiogiai buvo 
paveikti Vorobjovo asmenybės ir jo veiklos palikimo.

Į poskyrius suskirstyta biografinė dalis atsklei-
džia Vorobjovo gyvenimo maršrutą. Vorobjovas gimė 
Šiauliuose, rusakalbėje šeimoje, augo Kaune. Pirmo-
jo pasaulinio karo metais gyveno Maskvoje. Po karo 
mokyklą baigė Kaune ir trečio dešimtmečio pabaigoje 
išvyko studijuoti į Vokietiją, kur ir susiformavo kaip 
dailės istorikas ir kritikas. Karjeros pradžią Kaune 
žymėjo bendro pobūdžio ir specializuotoje spaudoje 
spausdinti straipsniai. Čia jis gavo vienos didžiausių 
lietuvos leidybos įmonių užsienio knygų skyriaus 
vadovo vietą ir išleido svarbiausius savo veikalus 
apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir Vilnių. Persi-
kraustęs į Vilnių, jis įgyvendino savo svajonę – tapo 
universiteto ir dailės akademijos dėstytoju. Artėjant 
sovietinei okupacijai, Vorobjovas emigravo į Austriją, 
vėliau – į Vokietiją ir galiausiai į JAV, kur, negavęs 
galimybių toliau savęs realizuoti, skaudžiai išgyveno 
atskirtį ir pasitraukė iš gyvenimo.

Antrą tomą Įžodinto vaizdo meistras sudaro Vorobjo-
vo menotyrinė veikla – jo tekstai, į kuriuos įveda, pa-
deda suprasti ir interpretuoti profesionalios šių dienų 
menotyrininkų įžvalgos ir komentarai. Knyga pradeda-
ma Severijos l. Kubilius tekstu, parodančiu, kaip Vo-
robjovo dailėtyros sampratą yra paveikęs jo mokytojas 
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Wilhelmas Pinderis. Tekstą tarsi papildo pirmą kartą 
publikuojamas Vorobjovo disertacijos apie Dominyko 
Zimmermanno statytų bažnyčių langų ornamentiką iš-
traukos vertimas. Antra tomo dalis skirta atskleisti Vo-
robjovo indėlį į čiurlionistiką, o trečią sudaro Vorobjovo 
recenzijų apie to meto dailės aktualijas rinkinys, pri-
statantis jį kaip drąsų, bekompromisį kritiką. Paskuti-
nėje dalyje randame tekstus, kuriuose Vorobjovas atsi-
skleidžia kaip Vilniaus paminklus ir jo dvasią tiriantis, 
bet kartu ir svajingas stebėtojas.

Abu knygos tomus praturtina, pagyvina ir papildo-
mos informacijos suteikia iliustracijos. Biografinėje 
dalyje išvystame Vorobjovą, jo šeimą, draugus, paties 
Vorobjovo darytas menines fotografijas. Dokumentų, 
laiškų reprodukcijos atskleidžia XX a. kalbos specifiką. 
ypač įdomūs yra psichologinį Vorobjovo portretą re-
konstruojantys efemerai – smulkiosios dokumentikos 
pavyzdžiai. Tai – Vorobjovo eskizai, užrašai ant vokų, 
popieriukų, cigarečių pakelių. Tokios smulkmenos ža-
dina skaitytojo istorinę vaizduotę. Pavyzdžiui, maisto 
kortelės išduoda nelengvą penkto dešimtmečio pradžios 
buitį. Apskritai visoje knygoje, abiejuose tomuose, kar-
tu su herojaus portretu skleidžiasi ir laikmečio gilesnis 
pažinimas. Tarkime, vokišką dailėtyros mokyk lą išėju-
sio Vorobjovo talentą fašizmui prijaučiantieji vis bandė 
panaudoti propagandiniais tikslais.

Amžininkų prisiminimuose išryškėja, kad Vorobjo-
vas buvo puikus oratorius. iškalba, žodžio meistrystė 
atsiskleidžia ir jo tekstuose. Kaip rašo Jankevičiūtė, 
„apie reikšmingiausias mūsų kultūros paveldo verty-
bes – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailę ir Vil-
niaus istorinę architektūrą – Vorobjovas prabilo taip, 
kaip niekas iki jo dar nebuvo kalbėjęs: vaizdžiai, įtai-
giai, patraukliai, kartu giliai, nesiderindamas prie nai-
vaus skaitytojo lūkesčių“ (t. 1, p. 9). Šį taiklų vertinimą 
pagrindžia pačių Vorobjovo tekstų ištraukos.

1935 m., minint Čiurlionio šešiasdešimtmetį, paste-
bėta, kad žavimasi šio menininko genijumi, tačiau visiš-
kai apleistas lieka jo kūrybos mokslinis tyrimas. Todėl 
1938 m. kone vienu metu pasirodė Pauliaus Galaunės 
sudarytas straipsnių ir atsiminimų rinkinys, vertintas 
kaip gana fragmentiškas, ir Vorobjovo knyga M. K. Čiur-
lionis: lietuvių tapytojas ir muzikas. Vokiečių kalba pa-
rašytas veikalas susidūrė su kalbos barjeru. Vėliau, so-
vietmečiu, knyga apie formalistu išvadintą Čiurlionį 
buvo oficialiai neprieinama, tačiau ją skaitė ir citavo 
vietiniai ir rusų menotyrininkai. Vakarams ši knyga iki 
nepriklausomybės atgavimo buvo vienas iš nedaugelio 
žinių šaltinių apie savitą lietuvių simbolistą.

Menotyrininkė rasa Žukienė pastebi, kad vertingiau-
si šios Vorobjovo knygos bruožai yra „integralus Čiur-
lionio asmenybės, biografijos ir kūrybos nagrinėjimas, 
nuoseklus svarbiausių šio dailininko tapybos problemų 
tyrimas, ryškus ir įtikinamas sąryšių tarp dailės ir mu-

zikos kūrinių atskleidimas, europinio konteksto pajau-
ta ir sugebėjimas jį perteikti taupiais sakiniais“ (t. 2, 
p. 101). Anuomet Vorobjovas pakeitė požiūrį į Čiurlio-
nį – atsisakė rusų įtvirtintos misticizmo paradigmos ir 
neapsiribojo Čiurlionio kūrybos tautišku aspektu. Jis 
taip pat sukūrė terminą „optinė metafora“, kuris api-
būdina neretai Čiurlionio naudotą meninę priemonę – 
ne poetinę, o grynai formalią asociaciją, reginių dau-
giaprasmiškumą. Vorobjovo knyga ir šiandien išlieka 
turtingo žinių bagažo, jautraus dailės objektų išgyveni-
mo ir taiklaus įžodinimo lydinio idealu.

1940 m. pradžioje Vilniaus atgavimo proga pasirodė 
Vorobjovo knyga Vilniaus menas, kur jis rašė, kad sos-
tinė yra „ne prislėgtas prie žemės didmiestis, pasken-
dęs kasdienių reikalų triukšme, o maldų ir relikvijų, 
sapnų, stebuklų ir tikėjimo vizijų šventovė“ (cit. iš: t. 2, 
p. 305). Jankevičiūtės teigimu, „Vorobjovas sutaurino 
Vilniaus vaizdinį, jo tekstas kaskart atveria mums kaž-
ką naujo ir unikalaus, ko kasdienybės nutrintu žvilgs-
niu nepajėgiame išplėšti iš subanalėjusios aplinkos“ 
(t. 2, p. 305). Jo knyga apie Vilniaus architektūros pa-
minklus žavėjo intelektualumu ir estetiniu išrankumu 
pasižymėjusius amžininkus. Vieni atrado šią knygą iš 
karto, kiti – jau po karo ar tik po Vorobjovo mirties.

Pokario skaitytojams dailės istorikas ir kritikas pa-
siūlė romantiško ir šviesaus Vilniaus viziją, kurią buvo 
galima išvysti, nepaisant karo žaizdų, paliktų urbanisti-
niame peizaže, ir sovietinės architektūros invazijų. Daug 
XX a. antros pusės kultūros tyrinėtojų Vilniaus meną 
prisiminė kaip kertinį leidinį sostinei pajusti. Čia tyrė-
jas atsiskleidė kaip Baroko gerbėjas ir rusų imperinio 
istorizmo skeptikas. Savo knygoje jis didelę svarbą su-
teikė iliustracijoms – Jano Bułhako nuotraukos papildė 
Vorobjovo žvilgsnį. Dailės istorikas mokė patirti miestą, 
pamilti jį per tiesioginį santykį, akistatas su pastatais, 
apsiginklavus teorinėmis žiniomis apie jų reikšmę. Ar-
chitektūrinę formų kalbą Vorobjovas paversdavo dina-
mika, judėjimu, kone formų gyvenimo siužetu. Tam pa-
sitarnaudavo vaizdingos ir originalios metaforos.

Dvitomės knygos sudarytojai parodė Vorobjovą kaip 
labai ryškią ir įvairiapusišką asmenybę, kuri gebėjo de-
rinti dailės istoriko, kritiko, paveldosaugininko ir dailės 
populiarintojo vaidmenis. Vorobjovas ir jo kolegos nema-
žai nuveikė, kad dailės istorija įsitvirtintų kaip reikš-
minga kultūros sritis ir visuomenei reikalinga discipli-
na. Jo dėka lietuvos dailės kritika ir istorija ėmė artėti 
prie vakarietiškų standartų. Jis stipriai prisidėjo prie to, 
kad nacionalinė kultūra susisietų su tarptautiniu kon-
tekstu. O ši Giedrės Jankevičiūtės ir kolegų parengta 
knyga vertinga tuo, kad Vorobjovas ir jo veikla pagaliau 
tampa suvokta visuma. Šio dvitomio dėka galime ne tik 
žavėtis jo tekstais, bet ir suprasti, kokia kultūrinė aplin-
ka supo autorių, kokie veiksniai darė jam įtaką ir kaip 
jis veikė tuometinę visuomenę ar, tiksliau, jos elitą.

K n y g ų  A i D A i
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Kartais, visai kaip šiuo atveju, skaitymas prasideda dar 
neatvertus knygos. Monografijos viršelis suteikė kažin 
kokią pirminę emociją, impulsą skaitymui. nuotrauko-
je matyti pilka siena, ties viena vieta aptrupėjusi. ne-
pasižymiu gebėjimu analizuoti vaizdus, tačiau vizuali-
nėje semiotikoje akcentuojama, kokia svarbi pirminė, 
intuityvi ir neapgalvota pagava, sukelta matomo vaiz-
do. Taigi knygos viršelis maloniai pakurstė vaizduotę 
apie galimą jos turinį. norėjosi pradėti ieškoti atsaky-
mo, kas slepiasi už mįslingo cenzūros instituto arba ką 
surandi, pakrapštę paviršinį tinko sluoksnį?

Kiekvienas knygos skyrius taip pat prasideda pana-
šia aptrupėjusios sienos nuotrauka, tad išlaikomas vie-
ningas ir apgalvotas knygos apipavidalinimas. Jis dar-
niai susijungia su nagrinėjama cenzūros tema. Taigi 
sakytum, kad viršelis skaitytoją įkontekstina ar bent 
jau nuteikia intriguojančiam skaitymui.

Autorius pratarmėje įtraukiančiai pasakoja, kad min-
tis išleisti monografiją puoselėta ilgiau negu dešimt-
metį. Galiausiai 2015 m. prasidėjo intensyvus, trejus 
metus trukęs dokumentų nagrinėjimo ir knygos rašy-
mo etapas. iš tikrųjų nesunku pastebėti ir maloniai nu-
sistebėti, kaip kruopščiai ir apgalvotai ši knyga pareng-
ta. Sklandus dėstymas, aiški knygos struktūra, gilios 
įžvalgos ir apibendrinimai bei – retas dalykas moksli-
nėse monografijose – įtraukiančiai kuriamas pasakoji-
mas. Sakytum, kas čia ypatinga? Vis dėlto greičiausiai 
patiems ne kartą teko susidurti su atvejais, kai moks-
liniame tekste pastebi neišbaigtumą, skubėjimą, o kar-

tais neatidumą ar supaprastinimą? Šiuokart turėjau 
retą skaitymo malonumą mėgautis kruopščiu, argu-
mentuotu ir stipriu tekstu. O tokios monografijos nepa-
sirodo taip jau dažnai.

iš pažiūros cenzūros klausimas dažnai linksniuoja-
mas istorikų, literatūrologų, sociologų, menotyrininkų 
ir kitų sričių specialistų tyrimuose. Pavyzdžiui, Alma 
Bajoraitė yra aptarusi sovietinių plakatų ypatumus, 
irina Černeckaitė – sovietinę kino dokumentiką, Goda 
Dapšytė – cenzūros ir teatro santykį, Giedrė Jankevi-
čiūtė – dailę kaip propagandos įrankį, Vilius ivanaus-
kas – literatų ir cenzorių santykį, Vidas Poškus – foto-
grafiją ir cenzūrą. Šį sąrašą galima tęsti, nes temų ir 
tyrėjų spektras gerokai platesnis.

Jeigu jau paprastai, tai Arūno Streikaus monografija 
išsiskiria plačiu ir giliu požiūriu į cenzūrą. Cenzūra su-
prantama ne siaurąja prasme; tai yra ne kaip rutininė 
tekstų ir vaizdų draudimo praktika. ideologinė kontrolė 
sovietų lietuvoje analizuojama kaip reiškinys, apiman-
tis įvairias viešojo gyvenimo sritis: periodiniai leidiniai, 
televizija, radijas, literatūros kūriniai, kinas, teatras, 
muzika, vaizduojamasis menas, komunikacija su Va-
karais. Knygoje aiškinamasi, kaip visi šie viešosios 
erd vės segmentai buvo veikiami ideologinės kontrolės. 
Auto rius, pasitelkdamas gausius archyvinius šaltinius, 
imasi narstyti situacijas, kaip buvo priimami sprendi-
mai dėl meno, masinių medijų ar kitų intelektinės raiš-
kos formų cenzūravimo. Kiekvienas knygos skyrius ati-
dengia vis naujus cenzūros veikimo sluoksnius, kurie 
padeda suvokti, koks daugialypis, iš skirtingų pakopų 
susidedantis buvo ideologinės kontrolės institutas. Ši-
tame viešosios erdvės disciplinavimo mechanizme buvo 
svarbu ne tik oficialūs nutarimai ir pot varkiai, bet taip 
pat cenzorių priimti sprendimai ar netgi toks sunkiai 
apčiuopiamas dalykas kaip politinė uoslė.

Tiesa, mėginant aprėpti visus šiuos dėmenis, kai ku-
rios viešojo gyvenimo sritys aptariamos giliai ir išsa-
miai, o kitos – aptakiau. Pavyzdžiui, radijo ir televizijos 
veikloje nubrėžiami svarbiausi ideologinės kontrolės 
momentai, o grožinės literatūros laukas narstomas pa-
vydėtinai kruopščiai. nuošalyje lieka vertimai, muzi-
kos kūrinių atlikimas ir kiti smulkesni niuansai.

Platus, visa apimantis požiūris lemia, kad cenzūra 
nėra sutapatinama (kaip neretai nutinka) su Glavlito 
veikla. Streikaus surinkti duomenys ir atliktas tyrimas 
atskleidžia, kad lietuvoje Glavlitas viešojo diskurso 
kontrole daugiausia rūpinosi 1944–1947 m. laikotar-
piu. Tada, kai partinis aparatas ir represinės struk-
tūros buvo užsiėmusios kitais reikalais. Tuo tarpu po 
to Glavlitas „nuolankiai grįžo prie įprastinio kuklaus 
vaid mens, t. y. laiku ir teisingai informuoti lKP CK va-
dovus apie pastebėtus ir netoleruotinus nukrypimus“ 
(p. 384). Tiesa, dar galima išskirti 1972–1978 m. laiko-
tarpį, nes tuo metu Glavlitas vėl tapo kiek aktyvesnis.

patiuninta monografija 
apie cenzūrą
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Tai kas tada toji cenzūra? Autorius, nagrinėdamas 
minėtas viešo gyvenimo sritis atskleidžia, kaip SSrS 
CK nutarimai, lKP CK ir kitos žemesnės cenzūros 
grandys (žurnalų, laikraščių ir kitų įstaigų partinės or-
ganizacijos, redakcinės kolegijos) kontroliavo ideologinį 
diskursą. O ten jau – tikra dinamika ir painiava, nes 
kartais nemažai dalykų tiesiog priklausydavo nuo as-
menybių ir jų statuso. Apgalvota knygos struktūra tu-
rėtų padėti nepasimesti tarp visų situacijų vingrybių 
ir informacijos gausos. Pirmoje monografijos dalyje pa-
rodoma, kokia buvo cenzūros institutų raida. Detaliai, 
bet kartu aiškiai ir koncentruotai paaiškinama, kaip 
cenzūros institutai buvo diegiami 1940–1941 ir 1944–
1947 m. Po to nuosekliai dėstoma, kaip keitėsi viešosios 
erdvės kontroliavimo ribos po Stalino mirties, atlydžio 
metais ir galiausiai vėlyvuoju sovietmečiu. Taigi ši da-
lis skaitytojui padeda suvokti bendras institucinės rai-
dos tendencijas, pavaldumo klausimus. Po tokio aptari-
mo daug paprasčiau gilintis į minėtus viešosios erdvės 
segmentus, kurių ideologinė kontrolė analizuojama to-
lesniuose skyriuose.

Knygoje išryškėja svarbi mintis, kad vėlyvuoju so-
vietmečiu „galima įžvelgti didėjantį valdžios institucijų 
pasitikėjimą ekspertų rekomendacijomis dėl vieno ar 
kito teksto tinkamumo/aktualumo viešai vartosenai“ 
(p. 96). Kaip savitas cenzūros įrankis tapo vidinės re-
cenzijos, o akademinėje srityje – konkrečios mokslo sri-
ties specialistų ekspertinės išvados. Kitaip sakant, eili-
niai cenzūros lauko dalyviai vienu metu pasidarė netgi 
svarbesni negu pačios institucijos. Pasitraukus Genri-
ko Zimano, Vlado niunkos ir Antano Barkausko kartos 
asmenims, lKP CK ideologiniuose skyriuose ėmė dirb-
ti tie specialistai, kurie turėjo didžiulį pripažinimą ir 
autoritetą savo veiklos srityse. Tai buvo naujoji karta, 
kuri viešosios erdvės kontrolę palaikė visai kitais bū-
dais. Kai kurie įtakingesni laikraščių ir žurnalų redak-
toriai netgi imdavo ignoruoti Glavlito pastabas (p. 97).

nepaprastai įdomus momentas, kad „septintame de-
šimtmetyje tarp viešosios erdvės [...] dalyvių ir kontro-
lierių susiklostė nerašytas kontraktas. Mainais už es-
minių viešo kalbėjimo taisyklių paisymą ir toliau buvo 
toleruojama gana plati raiškos formų įvairovė, kūrybi-
nio elito atstovams sudaromos sąlygos aktyviai daly-
vauti nustatant režimo interesus atitinkančio diskurso 
turinį“ (p. 384–385). Vadinasi, vėlyvuoju sovietmečiu 
bendras, kolektyvinis veikimas tarsi tapo nusistovė-
jusia cenzūros praktika. netgi dar daugiau, instituci-
jų įsikišimas darėsi mažiau svarbus, nes patys viešojo 
lauko dalyviai stengėsi apsidrausti nuo galimų nema-
lonumų. Kai kuriais atvejais tai, kas būdavo publikuo-
jama Maskvoje, dėl pernelyg didelio įsibaiminimo/mė-
ginimo apsidrausti, nepraeidavo ideologinės kontrolės 

lietuvoje. Galbūt tik norėjosi, kad autorius šiam mo-
mentui skirtų daugiau dėmesio ir tą aspektą išnagri-
nėtų kur kas nuodugniau. Pavyzdžiui, atskleistų galios 
žaidimus tarp cenzorių, turėjusių didelį kultūrinį ka-
pitalą.

Be viso to norėtųsi dar vieno dalyko – nuodugniau 
pažvelgti į cenzūros grandyse dirbusius žmones. nors 
auto rius bendrais bruožais aptarė cenzorių amžių, iš-
silavinimą, lytį, materialinę padėtį (p. 48), tačiau no-
rėtųsi daugiau negu pateikia statistinė informacija. 
Juk cenzūra yra ne tik tai, kas cenzūruojama, bet ir 
tie, kurie cenzūruoja. norėtųsi šių asmenybių charak-
teristikų su visais vidiniais ir keistais cenzoriaus darbo 
ypatumais, vidiniais užkulisiais. nedaug kalbėta apie 
tuos atvejus, kai cenzoriai susilaukdavo papeikimų ir 
kitų drausminių nuobaudų. nedaug tokių momentų, 
kai parodoma, dėl kokių priežasčių ginčydavosi ir tar-
pusavyje nesutardavo cenzoriai arba kaip/kada pasi-
naudodavo gudrybėmis padėdami, kad vienas ar kitas 
kūrinys būtų išspausdintas. lrT radijo laidoje „litera-
tūros akiračiai“ Streikus laidos vedėjo rimanto Kmi-
tos paklaustas, kokia buvo vidutinė Glavlito darbuoto-
jo per dieną perskaitomų tekstų apimtis, minėjo, kad 
greičiausiai tai sudarydavo nemažą romaną. Panašių 
detalių, kurios padėtų pamatyti ne tik institucijų vei-
kimo principus, bet ir juose dirbusius žmones, norėtų-
si daugiau. Suprantu, kad pernelyg dažnai čia kartoja-
mas pageidavimas, bet turbūt tai kiekvieno skaitytojo 
lūkestis.

Apskritai negalima nesimėgauti tuo, kaip puikiai 
auto rius valdo medžiagą. Viena vertus, monografijoje 
dominuoja faktai, pastabumas detalėms ir gilus, ati-
dus situacijų narstymas. Kita vertus, ten, kur netiks-
linga, Streikus nesileidžia į smulkesnius paaiškinimus 
ir nenukrypsta nuo nagrinėjamos temos (pavyzdžiui, 
neaiškinama, kas yra „ždanovščina“, o su skaitytoju 
kalbamasi tikintis, kas jis tai žino). Skaitymo malonu-
mą taip pat teikia autoriaus parinkti įvairūs, įdomūs 
šaltiniai ir net įtraukianti knygos kalba ir stilius. Kaip 
galima nesigrožėti tokiais sakiniais: „rakauskienė ne-
suvokė, kad ji jau seniai gyvena kosmose, kad visiems 
jau vienodai švilpia jos patiuninta cenzūra“ (p. 124), 
„tai buvo meškos paslauga, sukūrusi palankias sąlygas 
bujoti betvarkei ir bezpridielui, dariusiam sovietinę ar-
miją monstru su molinėmis kojomis“ (p. 149), „lSSr 
Glavlitas ir lKP CK PA skyrius nė necyptelėjo dėl šių 
publikacijų ideologinio turinio“ (p. 226), „Glavlitą dras-
kė organizaciniai nesklandumai ir kompetencijos sto-
ka, o atsakingi partijos aparatčikai turėjo svarbesnių 
reikalų nei skaityti knygas“ (p. 520). Apibendrinimas? 
Galbūt jo nei nereikia, nes turbūt supratote, kad skai-
tyti šią knygą buvo velniškai įdomu ir pavydu.

K n y g ų  A i D A i

!
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Knygų Mugė

Anušauskas, Arvydas, Aš esu Va-
nagas, Vilnius: Dominicus lituanus, 
2018, 272 p., 3000 egz. 

Skaityti partizanų dienoraščius ar 
net atsiminimus man visada nemalo-
nu. Užvertęs paskutinį puslapį darkart 
suvoki, kad knyga neturi pabaigos: au-
torius nespėjo jos užrašyti, nes nieka-
da nežinojo, kuris įrašas bus paskuti-
nis. Adolfo ramanausko prisiminimai 
ne visai atitinka šią taisyklę, tačiau 
juose taip pat daug nutylėjimų, nieko 
nesužinome apie partizanų vado gy-
venimą jam ėmus slapstytis. Džiugu, 
kad atsirado knyga, užpildanti šį neži-
nojimo vakuumą: Anušauskas nenuėjo 
lengviausiu keliu, kurį kartais renkasi 
biografai, t. y. nepateikė „mokslinės“ 
ramanausko atsiminimų analizės, bet 
koncentravosi į istorijos dalį, likusią už 
atsiminimų ribų. Pratarmėje autorius 
teigia siekęs, kad skaitytojui skaudėtų 
dėl kito žmogaus istorijos, ir jam tai 
pavyko. Jautresnis skaitytojas ne kar-
tą padės knygą į šalį, nes istorikas nė 
kiek nesicackindamas žiaurias detales 
analizuoja ir aprašo kruopščiai. Skai-
tymo nelengvina ir Anušausko rašymo 
stiliui būdinga chronologiška faktogra-
fija ir smulkmeniškumas, pavardžių, 
slapyvardžių, datų gausa, kurią buvo 
galima sumažinti. netgi sužinome, 
kad į paukštvanagį lotyniškai kreip-
tis derėtų accipiter nisus. nepaisant 
priekabių prie rašymo stiliaus, tokios 
knygos reikėjo, neabejoju, kad ji taps 
bestseleriu.

Antanas Terleckas

Gombrowicz, Witold, Filosofijos 
kursas per šešias ir ketvirtį valandos, iš 
prancūzų kalbos vertė Greta Štikelytė, 
Vilnius: Odilė, 2018, 157 p., 1200 egz. 

Ši knyga įdomi dviem požiūriais, to-
dėl gali taikyti į dvi labai skirtingas 
auditorijas. Pirmoji, savaime supran-
tama, gombrovičininkai, perkantys 

ir skaitantys viską, ką tik iš šio au-
toriaus kūrybos galima gauti lietu-
vių kalba. na, o antrąją apibūdinti 
sunkiau, tačiau įmanoma apibrėžti ją 
sudominsiantį objektą. Ši Gombrowi-
cziaus knyga, padiktuota jam jau sun-
kiai sergant, yra įdomi kaip mirštan-
čio žmogaus (rašytojo ir intelektualo!) 
filosofijos paguoda. Konspektiškai ir 
šmaikščiai Gombrowiczius apžvelgia 
tai, kas jam atrodo kaip svarbiausi 
modernieji filosofai (nuo Kanto iki 
heideggerio ir Sartre‘o) ir egzistencia-
listinio mąstymo genezė. Tai, greta 
jo Dienoraščių, yra neblogas raktas į 
Gombrowicziaus mąstymą ir galiau-
siai tik patvirtina, kad jo didžioji gy-
venimo aistra, kelianti pyktį, teikiantį 
džiaugsmą ir paguodą, vis dėlto buvo 
filosofija. Knyga taip pat palydėta ne-
bloga ir daug ką paaiškinančia italų 
rašytojo ir filosofijos mylėtojo Frances-
co Matteo Cataluccio pratarme.

Laurynas Peluritis 

Gulago partizanai, sudarytojai Pau-
lius Saudargas ir Goda Karazijaitė, 
Vilnius: Petro ofsetas, 2018, 244 p., 
4000 egz. 

Visai neblogą atsiminimų rinktinę 
apie sukilimus norilsko, Vorkutos ir 
Kengyro lageriuose kiek apsunkina 
lėkštoki įvadiniai tekstai, kuriuose plė-
tojama pseudoistorinė mitologija. Pau-
liaus Saudargo ir Virginijaus Savuky-
no tekstuose daug retorinių klausimų 
(kuriuos sustiprina dvasingi daugtaš-
kiai) apie laisvę, Tautą, Prasmę, Kovą 
ir pan. Pagirti sudarytojus reiktų už 
tris dalykus: gausią ir įdomią vaizdinę 
medžiagą, kurios kokybę, deja, numu-
ša pigi knygos leidyba; temos aktualu-
mą ir sprendimą apsiriboti konkrečia 
Gulago kalinių istorijos tema, t. y. su-
kilimais. Dėl šio apsiribojimo daugu-
ma atsiminimų (knygoje pateikiami 23 
žmonių pasakojimai) lengvai skaitomi 
ir neprailgsta, be to, džiugu, kad visuo-

menėje vis augant susidomėjimui par-
tizanų gyvenimais, nelieka užmiršta 
tremties ir lagerių istorija.

Antanas Terleckas

Kolbert, Elisabeth, Šeštasis išny-
kimas. Ne vien gamtos istorija, iš an-
glų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Ber-
notienė, Vilnius: Baltos lankos, 2018, 
320 p., 2500 egz. 

Šiemet lietuvių kalba pasirodė ne 
viena knyga apie ekologijos istoriją. Ši, 
ko gero, ryškiausia, mat tiesiai kalba 
apie prasidėjusį ir ateityje išaugsiantį 
šeštąjį didžiausią pasaulio rūšių iš-
nykimą. Knyga parašyta amerikiečių 
žurnalistės, sudėta iš trylikos skyrių, 
dalis jų buvo publikuoti kaip atskiri 
straipsniai, todėl juos galima skaityti 
kaip atskirus kūrinius, bet pasigesti 
vientisumo, aiškumo, apibendrinimo. 
Apskritai tekstą galima padalinti į dvi 
dalis – į istorinę (pasakojimas apie pa-
leontologijos mokslo atsiradimą ir žmo-
nių vykdytą rūšių naikinimą XiX a.) ir 
įvairių dabar nykstančių ar neseniai 
išnykusių rūšių aprašymą. Knyga 
turėtų patikti ekologijos klausimus 
vertinantiems skaitytojams, kitiems 
išsamus jau išnykusios šikšnospar-
nių ar koralų rifų rūšies aprašymas 
gali pasirodyti kiek monotoniškas, 
tačiau naujos įdomios informacijos 
galėtų surasti daugelis. nors autorė 
šmaikščiai reiškia antihumanistines 
mintis, tai nėra kaltinanti ir smer-
kianti pozicija. Beje, lietuviška redak-
cija kiek skubota, yra sunkiai supran- 
tamų vietų. 

Titas Krutulys

Levitsky, Steven, Daniel Ziblatt, 
How Democracies Die: What History 
Reveals About Our Future, Crown 
Pub lishing Group, 2018, 320 p.

Pavargusiems nuo šiemet pasiro-
džiusio knygų apie Donaldą Trumpą 
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tvano, savotiška atgaiva šiandieninės 
pasaulio politikos lauke galėtų būti ši 
dviejų politologų studija apie demo-
kratijų žlugimo priežastis. Matydami 
realią grėsmę demokratijai JAV, auto-
riai apžvelgia gausybę variantų, kaip 
demokratija gali būti pakeista kita 
santvarka, paprastai – autoritarizmu. 
Daugiausia dėmesio skiriama hitlerio 
ir lotynų Amerikos diktatorių atėjimo 
į valdžią būdams pristatyti, tačiau ne-
pamirštami ir kiti europos pavyzdžiai, 
įvertinamos šiandieninės Vengrijos, 
lenkijos, rusijos situacijos. Knygo-
je truputį ignoruojama sociokultūri-
nė šalių padėtis ir beveik neskiriami 
skirtingų tipų autoritariniai režimai. 
Be to, nepaisant pavadinimo, tekstas 
aiškiai skirtas JAV skaitytojui ir šios 
šalies tikrovei paaiškinti, o istoriniai 
pasažai sąmoningai fragmentiški, ne-
išsamūs. Vis dėlto tai vertinga knyga, 
kuri gali padėti suvokti demokratijos 
trapumą XXi amžiuje.

Titas Krutulys

Milerius, Nerijus, Žiūrėti į žiūrin-
tįjį: kinas ir prievarta, Vilnius: Jonas ir 
Jokūbas, 2018, 304 p., 500 egz.

Šiek tiek šokiruojančio viršelio ir ma-
žiau šokiruojančio turinio monografija. 
Konservatyvesniam skaitytojui gal 
kiek paįkyrės žiūrovo įtraukimo į be-
galinę smurto grandinę akcentavimas 
ir kiek nuvils perdėm techniška kalba. 
Vis dėlto ir jam teks pripažinti, kad 
tai lietuvoje retas profesionalaus filo-
sofinio kalbėjimo apie kiną pavyzdys.

Jonas Naujokas

Mishra, Pankaj, Age of Anger: A His 
tory of the Present, new york: Farrar, 
Straus and Giroux, 2017, 416 p.

Tarp gausybės knygų, bandančių 
paaiškinti pasaulio situaciją po Šaltojo 
karo, atskiro dėmesio reikalautų viena 
naujausių indų rašytojo hipotezių apie 
naująjį, masiškesnį nei bet kada reak-
cingų politinių judėjimų iškilimą. Skir-
tingai nei daugelis alternatyvių požiū-
rių, Mishra pozicija išsiskiria tuo, kad 
didesnį dėmesį skiria Azijos šalių radi-
kaliems judėjimams, juos jungdamas 
su panašiais procesais Vakaruose, be 
to, čia svarbų vaidmenį atlieka isto-
rija. Knygos centre – chrestomatinių 
Apšvietos ir modernybės mąstytojų 
idėjų analizė, teigiant, kad dabartinio 
pasaulio pavojai slypi pačioje moder-
nizacijos idėjoje. reakcijos į moderni-
zaciją pirmoji banga buvo tarpukariu, 
ji apėmė tik europos šalis, dabar ji 
sugrįžta ir apims visą pasaulį. nepai-
sant įdomių įžvalgų, knyga parašyta 
kiek chao tiškai, autorius beveik nekal-
ba apie augančio pykčio priežastis ir 
pobūdį, šiandieninių politinių įvykių 
analizė skurdoka, didesnė dalis kny-
gos – XiX–XX a. intelektinė istorija su 
pretenzija, kad ateitis pakartos praei-
tį. Vis dėlto tai įdomi atsvara pasenu-
sioms civilizacijų ir istorijos pabaigos 
teorijoms.

Titas Krutulys 

Petkūnas, Darius, The Second Re-
formation in GermanSpeaking Lands, 
Klaipėda: Klaipėdos universiteto lei-
dykla, 2018, 702 p., 200 egz.

Kiek netikėta, kaip lietuvis autorius 
lietuvoje ryžtasi peržengti lituanisti-
nę tematiką. Tai knyga apie „antrą-
ją reformacijos bangą“ vokiškuose 
kraštuose, kai evangelikai reforma-
tai (kalvinistai) stengiasi reformuoti 
liuteroniškai, jų nuomone, per mažai 
radikaliai reformuotą krikščionybę. 

Knyga, retas daiktas, parašyta ne tik 
su istorine, bet ir su teologine kompe-
tencija. norinčiam susigaudyti šiek 
tiek plačiau negu lietuviško kiemo rei-
kalai – labai rekomenduotina.

Vytautas Ališauskas

Seferis, Giorgos, Giannis Ritsos, 
Odysseas Elytis, Nikos Gatsos, Do-
vana sidabro eilėraštis: Graikų poezi-
ja, sudarytoja Kristina Svarevičiūtė, iš 
graikų kalbos vertė elžbieta Banytė, 
Diana Bučiūtė, rūta Burbaitė, Kris-
tina Svarevičiūtė, Vilnius: Klasikų 
asociacija (Societas Classica), 2018, 
208 p., 400 egz.

Keturi graikų klasikai. iš esmės – 
visi vienos kartos (tik Seferis dešim-
čia metų vyresnis), į literatūros lauką 
įsirašę praėjusio amžiaus penktame 
dešimtmetyje. Graikijos modernizmo 
kūrėjai, du iš keturių – nobelistai. 
Turint omenyje tai, kad poezijos ver-
timai pastaruoju metu apskritai retai 
beįgauna knygų pavidalus, poezijos 
skaitytojams ši knyga – ne tik dovana, 
kaip implikuoja jos pavadinimas, bet 
ir metų desertas. Juolab kad pasirink-
ta poetų plejada tokia skirtinga ir taip 
įvairiai rašanti, jog knyga tikrai nėra 
vienam ir konkrečiam literatūriniam 
skoniui: nuo siurrealistinių žaidimų 
iki žvilgsnio per petį į homerą, nuo 
asmeninės istorijos iki mito ir istorijos 
kontempliacijų. O šiaip – visai malo-
nu, kai ne tik žiemos, bet ir lietuvių 
poetų sniegu, lietum ir tamsa nuka-
muota akis nuslysta Graikijon. net jei 
tarp uolų, salų ir alyvmedžių aptinka 
panašias jausenas. Gera knyga. Pats 
tas žiemai – visomis prasmėmis.

Mantas Tamošaitis

K n y g ų  M u g ė
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Užsklanda

Ateina metas suskaičiuoti visas klaidas

SKArUTiS DAlGė

Vėlinių vakarą atgyja visa lietuva. 
nelieka neaplankytas nė vienas žemės 
kauburėlis, nė vienas pilkapis. Skubu 
ir aš. Į Klaipėdą. Uždegti žvakelės ant 
paminklo išnykusiems lietuvių kalbos 
žodžiams atminti. Čia, prie miesto 
viešosios bibliotekos, kaip ir kasmet, 
esu ne vienas. Droviai šypsosi pažįsta-
mi kalbos paminklosaugininkai, kiti 
sąjūdiečiai. Jiems už nugarų spiečia-
si ir būrelis mokinių. Jų glėbiuose – 
eglišakiai, viltingo susitikimo anapily 
ženklas. nejučiomis susikimbame už 
rankų ir pusbalsiu skaitome: atlėšys, 
bukštinas, čiūpukai, daras, purtelis, 
rangalas, varvas, verkšnaitis, žužu-
lys... Darosi jauku ir gera, rankos ne-
bestyra nuo šalčio, kojos tarsi suauga 
su žeme, aprimsta kraujospūdis. Aki-
mirksniu suvoki, kad jie jau čia. Tie žo-
džiai. Kad nebereikia laukti nė Kūčių 
nakties stebuklo, nes jie ir vėl mums 
byloja, teikia stiprybės... Gaila, kad ne 
visiems...

Kai kam kur kas maloniau ir pato-

giau (o gal ir labiau apsimoka) klausy-
tis po lietuvą šiomis dienomis paskli-
dusių netikrų pranašų, klastingų vilkų 
avinėlių kailiu... regis, nieko naujo. iš 
istorijos atpažįstame tuos, kurie ka-
daise patikėjo jėzuitiškais kryžiuočių 
pažadais apie aukso kalnus aname 
pasaulyje, arba tuos, kuriuos papirko 
liublino ar europos unijinės vilionės. 
Visus šiuos sandėrius lydėjo prara-
dimai. Dvasingumo ir žemės, kraujo 
ir orumo netektys. Šiandien ant pre-
kystalio klojama kalba. Brangiausias 
turtas už kažkam prieinamą kainą. 
O kas mainais? Vergų ir baudžiaunin-
kų puskalbė. nors, regis, turėtų būti 
akivaizdu, kad parduodami kalbą, 
parsiduodame patys... 

nūdien daug prišnekama apie lais-
vę. laisvę keliauti, laisvę pasirinkti, 
laisvę kalbėti ir rašyti kaip nori. Ka-
žin kodėl užmirštame, kad jokia lais-
vė nėra neribota? Paklauskime vai-
ko, argi laisva gyvatė skraidyti? Argi 
laisvas girtuoklis išpilti butelį, o par-

sidavęs valdininkas atstumti kyšį? 
Kiekvienu atveju reikia specialistų 
pagalbos. negi manome, kad ir dvasios 
ligonis pats įstengs išsirašyti ramina-
mųjų? Kodėl tuomet kalbos luošiams 
norime palikti laisvę kankintis, užuot 
pamokę juos, kaip patiems atsistoti  
ant kojų? 

Prieš tris dešimtmečius padarėme 
rimtą klaidą. Pasidavę laisvės svaigu-
liui, ne tik atleidome, bet ir visai pa-
metėme kalbos vadžias. Kalbos įsta-
tymai, komisijos ir inspektoriai taip ir 
nepriaugo iki marškinių kalbos dark-
noms sutramdyti. Užtenka įsijungti 
radiją, pereiti Pilies gatve ar pavartyti 
abiturientų rašinius, kad suvoktume, 
kaip toli yra pažengusi toji gimtosios 
kalbos negalia...

nors ir užgeso Vėlinių žaltvykslės, 
negęsta blausi viltis, kad dar nepa-
lūšim, atsitiesim. naujaisiais metais 
aplankykime laisvės karį – uždekime 
ir čia žvakeles, kad kalbinė sauvalė pa-
galiau sulauktų deramo atkirčio. !
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miKucKytės-mateiKienės 
publikacijas

remia aKVilės rėKlaitytės, linos 
BuiVidaViČiūtės ir Giedriaus 
tamašeViČiaus parengtą 
publikacijas

remia žurnalo leidybą

VilniAUS 
KlUBAS

remia edmondo KelmicKo 
publikaciją



86 naujasis židinys-aidai   2018  /  8
9 771932 684002 80081

82018

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

KAINA 3,00 €INDEKSAS 5063

ISSN 1392-6845

www.nzidinys.lt

82018

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

KAINA 3,00 €INDEKSAS 5063

100
Atkurtai Lietuvai


