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Miela Redaktore,

Kaip laikotės, kaip sveikata? Tikiuosi, kad Jums viskas gerai, ko nuoširdžiai ir 
linkiu.

Ką tik grįžau iš kelionės po Išorinį Pasaulį. Žinau, kad jaudinatės, tad skubu Jus 
nuraminti, jog kelionė buvo sėkminga, nieko blogo man nenutiko, esu gyvas ir svei-
kas. Šįkart su savo ištikimu kelionių palydovu, šuniuku Šiba, lankėmės Stadione. 
Tai tokia apleista, žolėmis ir kiečiais apaugusi vietovė, kurioje lankosi pareigūnų 
akių vengiantys laisvūnai, stalkeriai ir šunų vedžiotojai. Čia iš tiesų kadaise buvo 
stadionas – po žolių kilimu kai kur dar galima ižvelgti plytų spalvos bėgimo tako 
likučius, kairiajame krašte reikia saugotis užžėlusios šuolių į tolį duobės. O deši-
niojoje pusėje tebekėpso sukrypę futbolo vartai. Sutikome keletą šunininkų, iš tolo 
matėme vieną stalkerį, o atokiau prie garažų stoviniavo trys laisvūnai. Mačiau, 
kad jie buvo be kaukių ir dalinosi vienu dezifektanto buteliu, nesilaikydami sau-
gaus atstumo. Bet pareigūnai Stadione lankytis vengia – ypač po to, kai jaunasis 
laisvūnas Dovydas akmeniu numušė jų droną. Tad manoji kelionė įvyko be dides-
nių incidentų. Beje, žmonės šneka, kad mūsų vietiniai kirai, kurių kasdien mieste 
vis daugiau, puldinėja ir naikina tuos dronus, gindami savuosius lizdus, kuriuos 
jie dabar suka tiesiog ant stogų. Nežinau, ar tai tiesa, bet nė vieno drono jau keletą 
dienų nemačiau. Tad bevaikštinėdamas su Šiba atsipalaidavau ir netgi leidau sau 
trumpam nusiimti kaukę. Paveiktas saulės ir vėjo, net pradėjau niūniuoti sau po 
nosimi – kažkodėl „O, du lieber Augustin“, tokią kadaise visoje Europoje populia-
rią vaikišką dainelę. Net patsai kinų Imperatorius iš Hanso Kristiano Anderseno 
„Lakštingalos“ turėjo muzikinę dėžutę, grojančią tą neįmantrų motyvą.

Beje, ar Jums teko girdėti tikrąją šios dainelės istoriją? Iš tiesų tai ji visai ne 
vaikiška. Net anaiptol, sakyčiau. Dainelę sukūrė toksai jaunas austrų poetas ir 
muzikantas Augustinas, tuomet labiau žinomas kaip legendinis girtuoklis, gana 
neįprastomis aplinkybėmis. Kai Vienoje 1678 m. prasidėjo maro epidemija, Augus
tinas nusprendė, kad tokia proga nieko protingiau nesugalvosi, kaip gerai pasi-
gerti. Ir pradėjo pilti į save, o po kažkurių gertynių naktį išėjo iš smuklės namo 
ir beeidamas įkrito į duobę, iškastą masiniam mirusiųjų nuo maro laidojimui. 
Galvoju, gal tada ir atsirado posakis „prisigerti iki žemės graibymo“? Išlipti pats 
nesugebėjo, duobė gili, tad šaukėsi miestelėnų pagalbos. Pagalba atėjo tik ryte – 
tad jaunajam Augustinui teko praleisti įsimenančią naktį tarp lavonų. Tą naktį ir 
gimė dainelė „O, du lieber Augustin“. Dainos žodžiai, kurių nesutrumpintą versiją 
retai kas žino, visai ne vaikiški. Tai tokia ką tik užgimusio naujojo Jobo raudelė, 
kurioje jis vardija, kad viskas dingo ir viskas pražuvo – pinigai pražuvo, žmogus 
pražuvo, turtingoji Viena pražuvo, šventės ir džiaugsmas pražuvo. Ir skrybėlė pra-
žuvo, ir lazdelė pražuvo. O mielasis Augustinas guli purve. Ir visa, kas liko – tik 
maras. Nieko daugiau nebėra.

Bet Augustinas, jei leisite pastebėti, turi savyje to naivaus šventumo, būdingo 
vaikams ir girtuokliams. Jis nesiskundžia ir nieko nekaltina. Ir ta jo daina – na, 
tikrai negali pasakyti, kad ji liūdna. Ji šviesi, makabriškai juokinga ir vaikiška. 

Laiškas RedaktoRei

Gintaras Grajauskas
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Augustinas negrąžo rankų ir nemanipuliuoja klausytojais – teisybės dėlei, jo klausosi tik 
lavonai, o tokiais objektyviais vertintojais nelabai ir pamanipuliuosi. Ir tas šviesumas, 
naivumas ir vaikiškumas labiausiai ir graudina. Gal sugraudina net patį Viešpatį – jei 
Jis yra. Nes Augustiną ryte išgelbsti duobkasiai, ir jis nesuserga ne tik maru, bet ir sloga. 
Ir netgi staiga beprotiškai išpopuliarėja – jo naująją dainelę nori išgirsti visa Viena, pini-
gai ir šlovė pilte pilasi ant mielojo Augustino galvos.

Žinoma, Augustino istorija baigiasi taip, kaip ir turėtų. Scenaristas mėgsta netikėtus 
posūkius, bet logikos iš jo neatimsi: po septynerių metų Augustinas visgi miršta – padau-
ginęs prasto alkoholio. Ir staiga išaiškėja, kad niekas visoje Vienoje nežino velionio pa-
vardės – visiems jis buvo „lieber Augustin“. Tad jį palaidoja, o į bažnytines knygas įrašo: 
Augustin N., kaip ir prie kiekvieno nežinomo mirusiojo.

Ką aš čia norėjau pasakyti ta Augustino istorija? A, prisiminiau. Norėjau pasakyti, kad 
ta mūsų epidemija, tas mūsų COVID19, yra visgi anaiptol ne maras. Ir net ne dėmėtoji 
šiltinė, kuri XX a. pradžioje vien Rusijos imperijos ir Lenkijos teritorijoje nusinešė pusket
virto milijono gyvybių. Mūsiškė pandemija, palyginus, labai rami ir net komfortabili, bent 
jau kol kas. Na taip, truputį erzina, žinoma, – lyg būtumėm amžinai įstrigę nesibaigiančio-
je sekmadienio popietėje. Bet iš esmės tai toks be galo keistas karantinas, kuriame abso-
liučiai nieko netrūksta. Kai kuriems net dūminio viskio su Serano kumpiu. Tie, kuriems 
teko matyti anų laikų epidemijas, iš mūsų tikriausiai tik pasijuoktų. Gal net ir per ausį kai 
kam duotų už isterikavimą. Net ir tie, kurie matė tikrą skurdą mūsų Nepriklausomybės 
pradžioje, mūsų tikrai nesuprastų. Jie turi su kuo palyginti. Su tuo laiku, kai jokios epi-
demijos nebuvo, bet pinigų užtekdavo tik bulvėms, aliejui ir pigioms cigaretėms. Kartais 
per šventes – buteliui klaikaus pigiausio džino, pavadinimu „Liberty“. Tokio skonio buvo 
tie pirmieji laisvės gurkšniai.

Pandemija apskritai nėra kažkoks išskirtinis reiškinys. Žmonijos istorijoje – tai eilinė 
ekstremali situacija. Ir jei norisi ką nors suprasti apie ją, apie tai, kas būtų, jei ji rimtai 
sustiprėtų ir užsitęstų, reikia žiūrėti, kaip žmonės elgiasi ekstremaliose situacijose. Per 
karus, per katastrofas. Uždaryti į lagerius. Kai išsijungia daugybė papildomų faktorių, 
o įsijungia vienintelis – išgyvenimo mechanizmas. O elgiasi jie gana nuspėjamai. Bene 
tiksliausiai tai apibūdina tie, kuriems patiems teko pabuvoti komunistų ar fašistų konc
lageriuose. Jie pasakoja apie ten nutinkančius žmogaus sąmonės pokyčius. Tas plonytis 
kultūrinis sluoksnis, skiriantis žmogų nuo gyvulio, nusitrina per keletą dienų. O va to-
liau lieka tik pati žmogaus esmė – ir va čia atsiranda skirtumai: geri žmonės tampa dar 
geresni, o blogi – dar blogesni. Ir gerieji dažniausiai išgyvena nepalyginamai trumpiau 
už bloguosius. Blogieji visai neblogai prisitaiko prie gyvenimo pragare ir tampa pragaro 
katilų operatorių vyresniaisiais asistentais.

Mums tekę ekstremalumai kol kas nepalyginamai švelnesni, tad iki tokios situacijos tik
riausiai ir neprieisime. Faktai rodo, kad net jeigu ir prieinama, tai žmonių civilizacija ga-
liausiai vis tiek kažkokiu keistu būdu laimi, ir katilų operatoriai keliauja į Niurnbergą.

Kiekvienai žmonių kartai duota savo kailiu pajusti, ką iš tikrųjų reiškia blogai gyventi – 
ir kad visada gali būti ir dar blogiau. Daug blogiau. Kad neinkštų dėl niekų, ir susidarytų 
aiškesnę koordinačių sistemą. Kad sužinotų, jog negauti mėgiamos rūšies glotnučio – dar 
ne visai pasaulio pabaiga.

Pandemija pasibaigs – anksčiau ar vėliau bus sukurta vakcina ar bent jau tinkami vais-
tai gydymui. Tada atsiras dar kitas, naujas virusas. Taip jau nutinka šiame pasaulyje. 
Visada. Keista, bet taip nutikdavo dar gerokai iki 5G ryšio atsiradimo.

Iš tikrųjų kur kas įdomiau, kaip mūsų pasaulis atrodys po pandemijos. Kiek savo lais-
vės ir privatumo būsime delegavę visokioms priežiūros institucijoms. Higienos policijai ir 
Privataus judumo inspekcijai.

Apie tą postkarantininę ateitį jau daug rašoma. Dažniausiai bauginama – kad pasaulis 
jau niekada nebebus toks, kaip anksčiau. Tokius tekstus įdomu skaityti – jie intriguoja 
kaip gera detektyvinė istorija. Manipuliuoja skaitytojo emocijomis, suteikia gerą dozę 
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adrenalino. Suprantu tų tekstų autorius. Jei turėčiau tikslą parašyti populiarų tekstą, 
kuriuo visi dalinsis Facebooke, ir aš rašyčiau lygiai taip pat. Bet kad labai neįdomu rašyti 
tuos populiarius tekstus, rimtai sakau. Nes kažkokia mažutėlių piktinimo atmaina toks 
rašymas.

O kai ekstremalios, gyvybei gresiančios situacijos nebėra, žmogus natūraliai gravituoja 
didžiausio komforto kryptimi. Kai tik reali grėsmė atsitrauks, vitališkumas ir komforto 
pomėgis nugalės. Natūraliai, be didelių pastangų. Kaip ten sako rusai – chorošo žit ne 
zapretiš.

Pasaulį išgelbės ne žmonių dorybės, o jų ydos. Ydos pastovesnės, jų nereikia specialiai 
ugdyti ir sąmoningai laikytis. Todėl pasaulis pamažu grįš prie senosios tvarkos. Deja – 
o gal laimei – pasaulis liks toks, kaip buvęs. Nes liks tie patys žmonės, tik gal kiek piktesni 
ir skurdesni.

Ko būsim išmokę? Kad žmogaus gyvenimas trapus ir laikinas, o aš esu toks pat trapus ir 
laikinas, kaip visi kiti žmonės? Vargu bau. Vietoje to greičiausiai bus toks negudrus slap-
tas pasipuikavimas: aš išgyvenau pandemiją, nes esu labai gudrus ir stiprus. Kai kurie 
gal supras: mes negalime išgelbėti viso pasaulio. Per silpni. Beveik bejėgiai. Bet gal galim 
pabandyti apsaugoti savo artimuosius. Ir tai jau bus labai didelis supratimas, nenorėkime 
iš žmonių pernelyg daug.

Galima, labai pasistengus, išmokyti žmones plautis rankas. Bet vargu ar galima juos 
išmokyti iš esmės pasikeisti.

O dabar leiskite atsisveikinti – šuniukas Šiba jau tampo man klešnę, kviečia vėl keliauti 
su juo į Išorinį Pasaulį. Einu, pažiūrėsiu, kaip ten laikosi kirai.

Sveikatos ir ištvermės Jums,

Klaipėda, 2020 m. balandžio 22 d.
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nepriklausomybės gatvės arkados prasidėjus karantinui. 2020. autoriaus nuotraukos

Kovo 1 d. kaip ir kasdien pastarąjį mėnesį atsikėliau, 
susiruošiau ir išėjau išgerti rytinio puodelio espreso. 
Tiesą pasakius, jau kurį laiką beveik negėriau kavos, 
bet Italijoje tai būtų keista. Kava čia yra kultūros ir 
civilizacijos apskritai apraiška. Be to, (prieš tai saky-
davau, kad tai tik Italijos šarmo sąlygojimas) net jos 
skonis čia kitoks – kiekvienas puodelis tarsi priartina 
prie Michelangelo, tarsi paverčia kasdienybę dar vienu 
juodai baltu Fellinio filmu. Bet užteks apie kavą. Kovo 
1 d. kaip ir kasdien pastarąjį mėnesį atsikėliau, susi-
ruošiau ir išėjau pasivaikščioti po Bolonijos arkadomis, 
kurios tądien dengė pavasarėjantį dangų. Kasdienis pa-
sivaikščiojimas iki kardinolo Gabriele Paleotti pradėtos 

MiRtis BoLonijoje

Tomas Riklius

Dienoraštis 

perstatyti katedros, o po to iki to paties Paleotti išrūpin-
to senojo universiteto pastato – l’Archiginnasio1 – tu-
rėjo būti motus meus animi continuus. Kava šio marš-
ruto pusiaukelėje turėjo įkvėpti dar vieną darbingą 
doktoranto dieną skaityti ir žiūrėti į freskomis išpieš 
tas lubas.

Kaip jau dukart minėta, buvo kovo pirma diena, po 
vėsios itališkos žiemos pagaliau grąžinusi saulę ir kvie-
tusi pasidžiaugti gyvenimu kavinių lauko terasose. Pri-
simenu, kad tai buvo ausytės2 su kažkokiu padažu ir 
keletas butelių vyno, kurie palydėdavo daugumą susiti-
kimų su draugais. Bet vynas čia yra kultūros ir civiliza-
cijos apraiška. Vynas tąvakar padėjo greičiau užmigti, 

bet ne jis kaltas, kad atsikėliau 
kiek kitokiame pasaulyje. 

Kovo 8 d. buvo sekmadienis. 
Gatves užpildė žmonės su mimo-
zomis. Skamba lyg puikus vėly-
vųjų pusryčių anonsas, tačiau 
mimozos, įsuktos į pūstas celofa-
no suknias, dovanojamos Moters 
dienos proga. Mimozas tądien 
siūlė ant kiekvieno įprasto marš-
ruto iki katedros kampo nuo pat 
popiežiškųjų Galieros vartų iki 
rūstaus žvilgsnio Neptūno, taš-
kančio purslus Didžiojoje aikštė-
je. Visa Nepriklausomybės gatvė 
priminė ateinančio pavasario pa-
garbinimo ritualą, kuriame pag
rindinį vaidmenį atliko mimozų 

1 senąjį ir pirmąjį centrinį Bolonijos uni-
versiteto pastatą Bolonijos arkivyskupas 
kardinolas Gabriele Paleotti popiežiaus Pi-
jaus iV pavedimu pradėjo statyti 1562 m. 
ir užbaigė 1563 m. spalį. Pastate buvo su-
burti visi legisti (kanonų ir civilinė teisės) 
ir artisti (filosofija, medicina, matemati-
ka, gamtos mokslai ir t. t.) profesoriai bei 
studentai, iki tol išsibarstę po visą miestą. 
1803 m. universitetas perkeltas į Palazzo 
Poggi, o nuo 1838 m. l’Archiginnasio vei-
kia Bolonijos miesto biblioteka. 

2 itališkų makaronų tipas – orecchiette.
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Manieristinis neptūno fontanas Piazza del Nettuno aikštėje. 2020

šakelės ir braškinamo celofano garsas. Lėtai slenkan-
čios procesijos dalyviai judėjo pirmyn atgal, tai sustoda-
mi pasišnekučiuoti, tai pasižvalgyti į parduotuvių vit
rinas. Vis aplenkdamas kokį nors pavasario garbintoją 
lėtai broviausi savojo tikslo link. Pakėlus akis, tikriau-
siai pasivaideno, bet pasirodė, kad tolumoje greta biblio
tekos išdidžiai stovintis Neptūnas ironiškai šyptelėjo ir 
vėl nusisuko. Biblioteka, kaip ir visos viešosios įstaigos, 
vyriausybės įsaku nedirbo. Didžioji dalis Šiaurės Itali-
jos nuo šiandien paskelbta raudonąja zona. Gal apsvai-
ginti mimozų ar užburti celofano traškėjimo pavasario 
garbintojai atrodė atsisakantys pripažinti artėjančią 
negandą ir toliau mėgavosi saulėtu sekmadieniu.

Kovo 9 d. pradedu įtarti, kad Neptūnas savo ironiš-
ku šypsniu norėjo pasakyti būtent tai: „Mėgaukitės, kol 
galite“. Savo maršrute nutariau padaryti lankstą ir pa-
klausti vandenų valdytojo, gal jis žino ką nors daugiau. 
Gal jis ir šv. Petronijus, stovintis po Dante’s aprašytais 
dviem Bolonijos bokštais, galės pasakyti, kas iš tikrųjų 
vyksta ir kur dingo pavasario garbintojai. Naktį minist
ras pirmininkas paskelbė, kad nuo rytojaus visa Italija 
bus karantino zonoje.

Kovo 11 d. rytą už lango pastebėjau besiskleidžian-
čią visteriją. Tiltas virš geležinkelio bėgių, Galieros var-
tai ir arkadomis dengti platūs Nepriklausomybės gat
vės šaligatviai iki pat Šv. Petro katedros. Maršrutas 
kasdien buvo toks pat, kartais skirdavosi tik gatvelė, 
kuria pasukdavau link savo kavinės. Tądien pasirin-
kau platesnę, vedančią palei katedros šoną, varpinę, 
du senosios Bolonijos didybę menančius viduramžinius 
bokštus ir atvedančią beveik iki pat senojo žydų kvarta-
lo. Baltos durys su stiklu vedė į siaurą patalpą su baltu 
akmeniniu baru per visą ilgį ir trimis siaurais aukštais 
apvaliais staliukais prie sienos. Prie kavos aparato sto-
vėjo ta pati kavos meistrė, kuri kasdien išsišiepdavo pa-
mačiusi kurį nors iš nuolatinių klientų, kuriuo spėjau 
tapti ir aš. Tik tąkart mažą balto porceliano puodelį su 
trečdaliu juodo eliksyro gavau prie staliuko. Sakė, kad 
naujas įstatymas draudžia aptarnauti prie barų, o prie 
staliuko galėjo būti daugiausia du žmonės. 

Gal aš nesupratau Neptūno. Gal jo šypsnis būtent tai 
ir reiškė, kad dabar visi nuolat turės, kaip kad jis stovi 
ištiesęs kairę ranką į Šv. Petronijaus baziliką, laikytis 
vienas nuo kito per rankos atstumą.

Kovo 12 d. naktį ministras pirmininkas pranešė, 
kad bent dvi savaites nedirbs niekas, išskyrus būtinųjų 
prekių parduotuves. Nebuvo aišku, kas yra būtinosios 
prekės, todėl nusprendžiau vis vien eiti išgerti rytinio 
puodelio espreso pakeliui į paštą. Nes juk kava Italijoje 
yra kultūros ir civilizacijos apraiška. Prieš pat baltas, 
šįkart užrakintas, duris žengiau skersgatviu, seniau ve-

dusiu į žydų getą. Jobo skersgatvis – taip iki šiol vadi-
nasi siauras vingiuotas praėjimas, kuriam lygiagrečiai 
eina senosios Skaistyklos ir Limbo gatvelės. Po truputį 
apėmė jausmas, kad reikėjo rinktis paskutiniąją, bet 
Jobo skersgatvis taip pat tiko. Kai blogos naujienos pa-
sipila beveik kasdien, viltinga prisiminti, kad Jobas iš-
kentė ir dar daugiau. Jobas neteko beveik visko, tačiau 
neprarado tikėjimo. 

Pragaro gatvėje, į kurią atvedė Jobo skersgatvis, gal-
būt šešerių metų vaikas, matydamas užrakintą žais-
lų parduotuvę ir nesuprasdamas karantino prasmės, 
trankė, spardė durų grotas, jas klibino šaukdamas, kad 
taip neteisinga. Mažasis triukšmadarys buvo iš dalies 
teisus. Man taip pat labiau patiko žiūrėti į freskomis 
ištapytas bibliotekos, o ne baltas savo kambario oranži-
nėmis sienomis lubas.

Kovo 14 d. vidurdienį į duris pasibeldė buto šeimi-
ninkė. Jos veidą dengė kaukė, rankas – pirštinės, pra-
vėrus duris liepė laikytis atstu. Dėl viso pikto. Specialiai 
atvažiavo, kad duotų savideklaracijos lapų. Liepė užpil-
dyti ir, jei tik kur išeisiu, būtinai turėti su savimi. Kas 
esi, kur eini ir kodėl eini. Tokią informaciją reikėjo pa-
teikti tuose vyriausybės patvirtintuose lapuose. Nieka-

MiRtis BoLonijoje



6 naujasis židinys-aidai   2020  /  3

da nemaniau, kad išėjimas į lauką gali tapti baudžiama 
veika. Kiekvienas judėjimas turi būti pateisintas, bet 
gatvėse nedaug judančiųjų. Per pastarąsias dvi dienas 
viskas užsidarė ir miestas ištuštėjo. Tie, kas neišvažia-
vo, užsidarė tarp keturių sienų. Išeiti galima tik į par-
duotuvę arba jei miršti. Ironizuoju kaip man šyptelėjęs 
Neptūnas, kurio jau pradedu pasiilgti. Iš tiesų, jei mirš-
ti, išeiti negalima. Reikia skambinti specialiu pagalbos 
numeriu, kuris nukreips skambinti kitu, kuris nukreips 
skambinti kitu, kuris nukreips skambinti kitu, kol ga-
liausiai atsidursi toje senojo žydų geto Limbo gatvėje.

Kitos dienos po truputį ėmė panašėti, po truputį 
užimti ir nujautrinti vis naują juslę. Kasryt neatpažin-
to paukščio čiulbėjimas už lango, kasryt per visą dieną 
skambantis traukinių stoties įrašas „Dėmesio. Trauki-
niui atvažiuojant pasitraukite nuo geltonos juostos...“ 
Geltona juosta dabar atrodė apibrėžta visa Italija. Kau-
kės ant veido, pirštinės, įtarūs žvilgsniai į visus, esan-
čius arčiau nei du metrai, būriai karabinierių ir kitokių 
rūšių policijos pareigūnų gatvėse net blaiviai mąstant 
kėlė lengvą paniką. Tik puodelis espreso kasdien vis 

išdavė, kad tikrai nebesapnuoju. Ne iš mažo balto por-
celiano puodelio, be malonaus pasisveikinimo ir geros 
dienos palinkėjimo išeinant, bet taip pat kultūringai – 
trečiame Bolonijos dailės mokyklos protagonistų Kara-
čių vardo gatvės namo prieš traukinių stotį aukšte.

Kovo 21 d. buvo šeštadienis, baisesnis už visus buvu-
sius. Iš tikrųjų žmogus gimsta vargti, lygiai kaip žiežir-
bos spragsėti (Job 5, 7) – šeši su puse tūkstančio patvir-
tintų naujų viruso atvejų per vieną dieną. Jau beveik 
keturiasdešimt du tūkstančiai sergančiųjų ir beveik 
penki tūkstančiai mirusiųjų (A+A). Vis prisimenu tą 
vaiką Pragaro gatvėje, tuos pavasario garbintojus ir 
save, nerūpestingai bandžiusį gyventi maro akivaizdoje. 

Laetare sekmadienis kovo 22 d. išaušo ne toks džiu-
gus. Kasdienis maršrutas jau kurį laiką buvo virtęs 
rutina: lova, vonia, virtuvė, kompiuteris. Nuo vieno 
prie kito, nebūtinai šia eilės tvarka. Tarsi skaistyklos 
ratu, kol ateina metas miegoti, o kitą rytą – viskas iš 
naujo. Visgi išmokau gyventi su savo sienomis. Balto-

se lubose ir jų nelygumuose matau 
prasiskverbiantį Michelangelo, be-
sikartojanti traukinių stoties infor-
macija dabar kasdienybę paverčia 
tarsi spalvotu Fellinio siurrealizmu. 
Už lango jau pilnai prisirpo visteri-
jos žiedų kekės. Sunku, bet dabar ne 
metas bijoti. Metas džiaugtis ir būti 
linksmam.

Kovo 30 d. buvo džiaugsmo ir 
vilties ketvirtadienis. Naujų atve-
jų skaičius nukrito beveik trečdaliu 
per dieną. Daugėja sveikstančiųjų 
ir po truputį mažėja mirštančiųjų 
skaičius. Vyriausybė paskelbė, kad 
pasiekėme ligos piką. Laiko klausi-
mas, kada vėl galėsime grįžti prie 
civilizuoto gyvenimo su mažais bal-
to porceliano puodeliais su trečdaliu 
juodo eliksyro. Labiausiai pasiilgau 
to ironiškai man šyptelėjusio Neptū-
no, kurį Bolonijai padovanojo šv. Ka-
rolis Borromeo. Būtent jis gelbėjo 
Milaną per marą, kol buvo gyvas, ir 
užtardamas Viešpačiui darkart po 
beveik penkiasdešimties metų.

Didįjį ketvirtadienį, 
2020 Viešpaties metais

toMas RikLius

nepriklausomybės gatvės pabaiga netoli neptūno fontano ir sala Borsa bibliotekos. 2020 !
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Siaučiant koronavirusui, valdžia skelbia vis daugiau 
nurodymų ir įsakymų, smulkiai reguliuoja žmonių 
veiksmus. Uždaromos mokyklos, barai ir sporto centrai, 
privaloma dėvėti kaukes, draudžiama burtis, vyresnio 
amžiaus ir kiti „rizikos grupei“ priklausantys asmenys 
raginami neišeiti iš namų. Visa tai sietina su pastango-
mis sustabdyti užkrato plėtimąsi. Yra karantino taisy-
klių pažeidimų, bet ne itin daug. 

Piliečiai paklūsta valdžiai, bet ar jie turėtų tai dary-
ti, ar valdžia turi dorovinę teisę reikalauti paklusimo? 
Daugelis į abu klausimus teigiamai atsakytų. Lyg sa-
vaime suprantama, kad reikia vykdyti valdžios įsaky-
mus. Paklusimas esąs būtinas, nes tik valstybė galinti 
užtikrinti bendruomenės stabilumą ir piliečių saugu-
mą, be kurių gyvenimas būtų sunkesnis ir mažiau ma-
lonus, nors ir ne „vienišas, skurdus, baisus, žvėriškas 
ir trumpas“, kaip mano Thomas Hobbesas. Valstybė, 
kurios nurodymų nepaisoma, būtų paralyžiuota ir ne-
galėtų atlikti savo esminių funkcijų. Valdžia nuolat kar-
toja, kad geras pilietis yra drausmingas, – nesvarbu, ar 
ji nuoširdžiai siektų skatinti pilietiškumą, ar sąmonin-
gai plautų piliečių smegenis. Žmonės yra linkę paklusti 
įstatymams ne tik dėl to, kad jie nuo mažens indoktri-
nuojami arba bijo būti baudžiami, bet ir dėl to, kad jie 
įsitikinę turintys teisinę ir dorovinę pareigą tai daryti. 
Bet plačiai paplitęs paklusimas įstatymams dažnai nėra 
pageidautinas. Sovietų okupacijos metais didžioji dau-
guma drausmingai vykdė valdžios nurodymus, net kai 
jie nederėjo su sąžine ar gilesniais įsitikinimais. Galima 
tik apgailestauti, kad Lietuvoje paklusnumas didėjo, 
mažėjant priespaudos griežtumui ir apimčiai. Stalino 
metais proporcingai daugiau inteligentų rodė dorovinį 
stuburą. Kad ir kokie būtų kuriami mitai apie 
vadinamąją savaimią visuomenę, jos nariai 
nedrįso atvirai palaikyti tų, kurie atvirai prie-
šinosi represiniams įstatymams. Vokiečiams 
priekaištaujama, kad jie pakluso naciams, 
su mažomis išimtimis vykdė ir barbariškiau-
sius įsakymus. Nors ir nereikėtų paklusti ne-
teisėtiems represinės valdžios potvarkiams, 
taip elgiamasi siekiant išvengti represijų.

Laisvos ir teisingos demokratijos turi tvir-
tesnį pagrindą reikalauti paklusimo, bet ir jų 

piliečiai perdėm linkę aklai paklusti valdžiai. Ameri-
kiečiai ramiai toleravo vergiją, vėliau palaikė juodao-
džius diskriminuojančius ir žeminančius įstatymus. Bet 
esama ir tų, kurie principingai priešinasi kai kuriems 
įstatymams. Jehovos liudytojai atsisako tarnauti ka-
riuomenėje bei prisiekti bet kurios valstybės valdžiai, 
nes jie esą tarnauja Dievo karalystei. Lietuvos teismai 
negerbia jų įsitikinimų (tad ir sąžinės laisvės), verčia jų 
diakonus tarnauti kariuomenėje. Pacifistas gali nemo-
kėti dalies savo mokesčių, skirtų, jo nuomone, pertekli-
niam Pentagono biudžetui, kuriuo apmokamos milita-
ristinės avantiūros. Principais grindžiamų nepaklusimo 
atvejų nesti daug. Paprasti piliečiai dažnai pažeidinėja 
įstatymus dėl kasdieniškesnių priežasčių. Jie nepaiso 
eismo taisyklių, nuslepia dalį pajamų, nemoka PVM už 
santechnikų ar kirpėjų suteiktas paslaugas, rūko žolę 
ir geria naminę. Ir tai daro ramia sąžine, nemanydami, 
kad savo veiksmais kenkia valstybei ir jos pastangoms 
įgyvendinti teisingumą, mažina jos suteikiamą saugu-
mą, piktnaudžiauja kaimynų gera valia. Utilitaristas 
net gali teigti, kad toks elgesys privalomas, nes sukelia 
geriausias pasekmes. Smulkus įstatymo pažeidėjas iš to 
gauna daugiau naudos negu kiti patiria žalos – tie pen-
kiasdešimt į iždą nepervestų eurų neturės poveikio nei 
valstybės biudžetui, nei kaimynų kišenėms.

Mažai kas galvoja, kad atskiri įstatymų pažeidimai 
sugriaus valstybės pamatus, bet nuogąstaujama, kad, 
nepaklusdami įstatymams smulkūs pažeidėjai užkre-
čia kitus savo pavyzdžiu, skatina juos panašiai elgtis, 
taip sudarydami sąlygas įsitvirtinti ilgainiui žalingam 
nepagarbos įstatymams mentalitetui. Tad valdžia ir 
sąžiningi piliečiai negali būti abejingi įstatymų pažei-

dimams, turi užtikrinti, kad jie bus gerbia-
mi, net jei tai reikalautų griežtų priemonių. 
Tokios nuostatos grindė 1980–2010 m. JAV 
paplitusią „nulinės tolerancijos“ politiką, 
pagal kurią žmonės buvo sulaikomi ir bau-
džiami net už menkiausius nusižengimus, 
pavyzdžiui, grafiti paišymą, gatvės šiukšli-
nimą, važiavimą „zuikiu“, langų daužymą. 
Drakoniškos priemonės neva užkerta kelią 
rimtesniems nusikaltimams. Nors programa 
sulaukė palaikymo iš politikų ir gyventojų, 

PakLusiMas įstatyMaMs

Kęstutis K. Girnius

Paieškos
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Paieškos

naujausi tyrimai kelia abejonių dėl jos veiksmingumo. 
Nusikaltimų skaičius ženkliai sumažėjo, nes tais me-
tais būta mažiau 15–26 metų bernų, sudarančių pagrin-
dinę smurtautojų kohortą. Būta ir kitų nepageidautinų 
pasekmių, antai griežtos priemonės buvo nukreiptos 
prieš jau ir taip skriaudžiamas mažumas.

Nors esama pagrindo manyti, kad nepaklusdamas 
įstatymams žmogus nei sukelia žalos, nei skatina nesu-
skaičiuojamą kiekį kitų elgtis panašiai, sunku atsikra-
tyti įsitikinimo, kad jis elgiasi neteisingai. Visiems turi 
būti taikomos tos pačios taisyklės ir normos, tad reikia 
klausti, kas būtų, jei visi taip elgtųsi. Pavieniai pažei-
dimai gal neturi reikšmingo poveikio, bet jei visi nepai-
sytų eismo taisyklių, nuslėptų dalį savo pajamų, pirktų 
kontrabandines cigaretes, tai keliai taptų mažiau sau-
gūs, valstybei pritrūktų lėšų, atsirastų kitų neigiamų 
pasekmių. Jei dar galima pro pirštus žiūrėti į atskirus 
įstatymo nepaklusimo atvejus, toks elgesys būtų nepri-
imtinas ir draustinas, jei taip elgtųsi visi. Tai esą rodo, 
kad privalu paklusti visiems įstatymams. 

Kai klausiama, kas būtų, jei visi elgtųsi taip pat, rei-
kia tiksliau apibrėžti, kas konkrečiai yra draustinas el-
gesys. Ko aš negaliu daryti, jei visi darytų tą patį? Prieš 
daugiau negu 50 metų buvo nurodyta, kad daug kas 
priklauso nuo elgesio apibūdinimo. Tarkime, kad norint 
apsaugoti veją, draudžiama per ją eiti. Nors veja būtų 
išmindžiota, jei visi nepaisytų draudimo per ją eiti, aš 
nieko blogo nedarau, nepaisydamas draudimo, kai veja 
vešli. Padėtis būtų kita, jei visi, gal net mano veiksmų 
skatinami, pradėtų vaikštinėti po veją. Aš vaikštinė-
jau, kai žolei nekenkiau, kiti per veją vaikštinėdami ją 
ištrypia. Ką aš dariau, tas nebuvo kenksminga, ką jie 
daro, tas yra žalinga, tad jie nedaro to, ką aš dariau. 
Tad jei visi elgtųsi, kaip aš elgiuosi, žolė liktų neištryp-
ta. Ji sužalojama, kai kiti per ją vaikštinėja kitomis 
aplinkybėmis. Šią įžvalgą galima apibendrinti. Šiuo 
metu sėdžiu prie kompiuterio ir rašau skiltį. Niekas dėl 
to nenukenčia. Bet jei visi Lietuvos gyventojai elgtųsi, 
kaip aš dabar darau, kiltų nepageidautinų pasekmių. 
Gydytojai nebegydytų koronavirusu sergančiųjų, vil-
kikų vairuotojai nevežiotų prekių, sustotų darbas par-
duotuvėse. Ar tai reiškia, kad niekas negali sėdėti prie 
kompiuterio ir rašyti? Ne. Reikia tik tiksliau apibūdinti, 
ką aš darau – aš rašau skiltį, kai kiti dirba savo įprastus 
darbus. Pagal tokį apibūdinimą elgesys yra priimtinas, 
nes pasaulis nesugriūtų, jei visi taip elgtųsi. Jei aš ne-
išreikalauju kasos kvito iš kirpėjos, valstybė nenuken-
čia. Nors aš nepaklūstu įstatymui, mano elgesys nėra 
smerktinas, nes daugelis kitų jam paklūsta, ir to gana, 
kad valdžia normaliai veiktų. Platesnės apimties nei-
giamų pasekmių nėra. Bet jei mano elgesys stebuklin-
gu būdu skatintų visus, net stambius prekybininkus, 
nemokėti PVM, padėtis būtų kita ir gal reikėtų kitaip 
elgtis. Bet ši padėtis negalioja, ir atitinkamomis aplin-

kybėmis eiliniai  piliečiai gali elgtis, kaip elgėsi lig šiol.
Pastaruoju metu populiarėja vadinamasis filosofinis 

anarchizmas, įsitikinimas, kad nesame įpareigoti palai-
kyti savo valstybės ir paklusti jos įstatymams. Filosofas 
Jasonas Brennanas siūlo skirti valstybės legitimumą 
nuo jos autoritetingumo. Valstybė yra legitimi, kai jos 
valdžia savo veiksmais, ypač nuostata piliečių atžvilgiu, 
nusipelno moralinę teisę skelbti įstatymus ir potvarkius 
bei užtikrinti jų vykdymą, reikalui esant, pasikliauda-
ma prievarta. Valstybė yra autoritetinga, kai jos pilie-
čiai turi moralinę pareigą palaikyti ir paklusti jos įsta-
tymams, potvarkiams ir kitiems teisiniams aktams. 
(Ankstesniuose pasisakymuose apie politinį įsiparei-
gojimą nepakankamai aiškiai atskyriau legitimumą ir 
autoritetingumą.) Legitimumas suteikia valstybei teisę 
priversti piliečius paklusti, autoritetingumas įpareigoja 
piliečius paklusti. Tai ne tas pats. Legitimi valstybė turi 
teisę apmokestinti savo piliečius, jei ji yra dar autorite-
tinga, tai piliečiams nevalia jų nemokėti. Tuo atžvilgiu 
autoritetingos valstybės piliečiai įgyja naujų moralinių 
pareigų, kurių neturi neautoritetingų šalių gyventojai. 
Reikia įsisąmoninti, kad žmogus paklūsta įstatymui, 
kai jis daro, ką įstatymas nurodo, ir kaip tik dėl to, kad 
įstatymas nurodo. Jei žmogus elgiasi lygiai taip pat, 
kaip nurodo įstatymai, bet ne dėl to, kad įstatymai tai 
liepia, jis formaliai nepaklūsta įstatymams. Aš nežu-
dau, nesmurtauju, nevaginėju, neskatinu neapykantos, 
padengiu savo skolas, gal net moku mokesčius, nes tai 
veiksmai, kurie dera su dorove, ir aš noriu būti doras 
žmogus. Aš šitaip daryčiau, net jei įstatymai to nenuro-
dinėtų. Čia ne įstatymai, o doroviniai įsitikinimai turi 
lemiamos reikšmės. Bet aš paklusčiau autoritetingai 
valstybei, jei vykdyčiau jos įstatymą dėvėti kaukę. Kau-
kės dėvėjimas nėra moralinė pareiga. Paprastai demo-
kratijos yra legitimios, diktatūros ne. Bet demokratijos 
nėra autoritetingos. Nors jos turi teisę skelbti įstatymus 
ir prievarta juos įgyvendinti, jos neturi moralinės galios 
įpareigoti piliečius jiems paklusti. Piliečiai arba nuo-
latiniai gyventojai lieka laisvi paklusti ar nepaklusti, 
tai jų pasirinkimas. Gana dažnas moralinių pareigų ir 
teisinių reikalavimų sutapimas užtikrina, kad nepaklu-
simas teisiniams nurodymams nesukels didesnių prak-
tinių padarinių, nepakirs piliečių saugumą ir valstybės 
stabilumą užtikrinančių priemonių. Praktinis filosofi-
nio anarchizmo poveikis nėra itin radikalus.

Tik įstatymų fetišistai mano, kad reikia paklusti rep
resiniams represinės valdžios įstatymams. Daugelis 
juos vykdo, siekdami vengti bausmių. Nėra konsensuso, 
ar reikėtų elgtis, kaip reikalauja šitokios valdžios „nor-
malūs“ įstatymai, kurie nepažeidinėja žmogaus teisių, 
neįtvirtina represinių struktūrų, bet reguliuoja preky-
bą, sveikatos priežiūrą, susisiekimą ir t. t. Spėju, kad 
šalies gyventojų dauguma veikiausiai sakytų „taip“, nes 
laisvės siekiui postūmio nesuteikia eismo avarijos ar 
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šlubuojanti sveikatos sistema. Aš neturiu tvirtos nuo-
monės šiuo klausimu. Bet veikiausiai jų pažeidinėjimas 
nesilpnintų valdžios, neskatintų jos demokratėti ar la-
biau rūpintis gyventojų gerove, taigi liktų be poveikio, 
tad veikiausiai neverta rizikuoti valdžios rūstybe, juo-
lab kai nėra dorovinės pareigos tai daryti.

Ne visos demokratiškos valdžios, kurios užtikrina 
aukštą gyvenimo lygį ir gerbia savo piliečių teises, turi 
legitimumo. Tarkime, kad SSRS būtų pasukusi demok
ratijos linkme, panaikinusi represines struktūras, užtik
rinusi gyventojų žmogaus teises ir materialinę gerovę. 
Ar šitaip pertvarkyta SSRS turėtų moralinę teisę Lietu-
voje skelbti įstatymus ir užtikrinti jų vykdymą, reikalui 
esant pasikliaudama prievarta? Gana aišku, kad ne. 
Nors ji ir neprieštaringai valdytų, ji neteisėtai okupavo 
Lietuvą ir tą okupaciją toliau vykdo, tad neturi mora-
linės teisės valdyti Lietuvos, juolab prievarta primesti 
savo įstatymus. Panaši padėtis galiotų, kaip nurodė 
ne vienas filosofas, jei JAV okupuotų ir inkorporuotų 
Meksikos ar Kanados ruožą, o visiems jo gyventojams 
suteiktų pilietybę ir visas teises, kurias turi piliečiai 
senbuviai. Šis pavyzdys rodo, kad šalis gali būti legitimi 
daliai gyventojų, bet nelegitimi kitiems sluoksniams.

Įvairiais būdais siekiama paaiškinti, kodėl žmogus 
įsipareigoja ar būna įpareigotas paklusti valstybei. Vie-
nos teorijos pabrėžia asmens veiksmus ir laisvą pasirin-
kimą, antros – prigimtinę pareigą puoselėti visuotines 
vertybes ar pareigas, kurios sieja mus su visais kitais. 
Kadangi eiliniai piliečiai tik išimties tvarka oficialiai 
prisiekia valstybei, antai per pilietybės priėmimo iškil-
mes ar gaudami įvažiavimo vizą, pagrindinis dėmesys 
skiriamas tyliajam pritarimui (tacit consent), kuris daž-
niausiai reiškiamas gyvenant valstybėje, dalyvaujant 
rinkimuose ir dar kitais būdais. Bet ar galima rimtai 
teigti, kad žmonės, kurie gyvena diktatūrose, iš kurių 
negali išvykti, joms tyliai pritaria? Ar žmogus, atsisa-
kęs emigruoti, kad galėtų priešintis represinei valdžiai, 
tyliai įsipareigoja jai paklusti? Jei dalyvavimas rinki-
muose reiškia pritarimą, tai ar nedalyvavimas reiškia 
nepritarimą arba pritarimo atšaukimą? Kitos teorijos 
pabrėžia dėkingumą, abipusiškumą (reciprocity) ar abi-
pusį paslaugumą. Esą valstybė suteikia mums įvairiau-
sių gėrybių, praturtina mūsų gyvenimą, tad turėtume 
atsidėkoti. Jei kas nors gera valia mums padeda, tai 
turime atsidėkoti. Bet mes patys laisvi nutarti kaip, ge-
radaris negali nurodyti, ko iš mūsų laukia, ką turėtume 
duoti. Vieni gal atsidėkotų įsipareigodami valstybei, bet 
kiti gali remti vertingas valstybės programas, kaip an-
tai kovą su socialine atskirtimi, bet atsisakyti paklusti 
įstatymams. Kiti teoretikai pasikliauja abipusiu pa-
slaugumu, arba tuo, ką Johnas Rawlsas ir kiti vadina 
sąžiningumo principu. Kai žmonės įsijungia į visiems 
naudingą bendrą veiklą, kurios taisyklės apriboja visų 
laisvę bendram labui, ir paklūsta šioms taisyklėms, jie 

gali reikalauti tokios pat drausmės iš tų, kurie gauna 
naudos iš jų ir kitų klusnumo. Vien tai, kad jie gauna 
naudos, esą pakankamas pagrindas įpareigoti dalyvius 
bendradarbiauti net be jų formaliai išreikšto pritari-
mo. Tuo galima abejoti. Paprastai įsitraukiame į bend
radarbiavimo projektus sąmoningai ir savarankiškai. 
Bet žmogus nepasirenka, kurioje valstybėje gimsta, ir 
itin daug naudos gauna ne iš valdžios, bet iš nepriklau-
somų nevalstybinių organizacijų. Jei abipusiškumas ir 
sąžiningumas dar gali įpareigoti sutikusius bendradar-
biauti žmones (daug kas tuo abejoja), šiuo pagrindu ne-
galima kitiems šalies gyventojams primesti dorovinės 
pareigos paklusti valdžiai. 

Prigimtinių pareigų teorijos teigia, kad žmonės turi 
pareigą užtikrinti teisingumą, didinti žmonijos gerovę, 
vieni kitiems padėti bėdos atveju, ir, nors šios pareigos 
yra universalios, jų įgyvendinimas sietinas su įsipa-
reigojimu savai valstybei, kuri sudaro sąlygas jas įgy-
vendinti. Bet ne vienas filosofas, ypač A. Johnas Sim-
monsas, yra argumentavęs, kad net jei turime šitokių 
pareigų, jos tiesiog nesieja mūsų su valstybe, tad neįgy-
jame pareigos paklusti jos įstatymams. Svarbu puose-
lėti teisingumą ir kovoti su skurdu savo valstybėje, bet 
kodėl suteikti jai pirmenybę, jei kitose šalyse teisingu-
mas labiau pažeidinėjamas, jų gyventojai gyvena ant 
bado ribos? Kodėl neskirti daugiau paramos toms ša-
lims, kurioms parama gyvybiškai svarbi? Užuot mokė-
jus mokesčius į savo šalies iždus, ar neturėtume perves-
ti jų kitoms valstybėms ar savo šalies organizacijoms, 
kurios rūpinasi nuskriaustaisiais? Prigimtinės pareigos 
esą įpareigoja visus, nepriklausomai nuo jų tautybės, 
pilietybės, lyties ir kitų bruožų bei savybių, tad veiks-
mai, kurie privalomi visiems, yra vienodai taikytini vi-
siems. Jei mūsų pareiga – rūpintis teisingumu, tai tu-
rime juo rūpintis visur, o ne tik savo šalies teritorijoje. 
Šis visuotinumas sunkiai dera su pirmenybės teikimu 
savai valstybei ir saviesiems.

Filosofija yra diskusija be pabaigos. Galime atpažin-
ti klaidingas teorijas ir silpnus argumentus, bet nege-
bame jų pakeisti tokiais, kurie būtų visiškai atsparūs 
kritikai. Nors filosofinis anarchizmas ir verčia abejoti, 
ar turime dorovinę pareigą paklusti įstatymams, sun-
ku neigti valstybės svarbą, ypač kritiniais atvejais, pa-
vyzdžiui, kai priešas kėsinasi į jos suverenumą. Norė-
tųsi pilietinės drausmės ir paklusimo, jei kiltų rimtas 
pavojus, kad Rusija puls Lietuvą. Pandemija – kitas 
atvejis, kai šalies gyventojai turėtų vieningai ir koor-
dinuotai veikti, o tai didele dalimi lems valdžios veiks-
mai ir gyventojų reakcija į juos. Daugelis pasaulio val-
džių iš pradžių neįvertino koronaviruso pavojaus – JAV 
prezidentas Donaldas Trumpas aiškino, kad jis greitai 
išnyks, Madride daugiau negu 120 000 žmonių dalyva-
vo eitynėse Tarptautinės moters dienos proga, Lietu-
va neatšaukė Kaziuko mugės, o į „Žalgirio“ rungtynes 
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atė jo beveik 14 000 sirgalių. Kai valdžios susigaudė, 
jos griebėsi drakoniškų priemonių pandemijai įveikti. 
Priemonės buvo ypatingos dviem atžvilgiais. Pirma, 
apribojimai savo apimtimi neturi precedento. Antra, 
jie buvo taikomi, aplenkiant įprastas procedūras. Nor-
maliomis aplinkybėmis nebūtų galima drausti važiuoti 
į kitus miestus per Velykas, viešumoje burtis didesnė-
se nei 2–5 asmenų grupėse, nebūtų įsakoma žmonėms 
dėvėti kaukes, verslui nutraukti savo veikimą. Nebūtų 
ir primygtinų rekomendacijų vyresniems nei 60 metų 
ir kitiems „rizikos grupei“ priklausantiems žmonėms 
neišeiti iš savo butų. Vykdomoji valdžia savo nuožiū-
ra skelbė potvarkius, įsakus, įvairias taisykles, dažnai 
nesitardama su parlamentu, iš esmės ignoruodama ir 
prezidentą. Kitos institucijos uoliai sekė valdžios pavyz-
džiu, kartais persistengdamos. 

Apskritai žmonės buvo drausmingi, pakluso valdžios 
nurodymams, nors sunkiau nustatyti, kodėl. Vieni gal 
tai darė pirmiausia siekdami apsaugoti savo sveikatą, 
antri – iš solidarumo su bendrapiliečiais ir rūpinimosi 
jų gerove, treti – siekdami išvengti bausmės dėl potvar-
kių pažeidimo, ketvirti – dėl pagarbos valdžiai ir įsitiki-
nimo, kad reikia paklusti įstatymams. Būta ir kitų prie-
žasčių, ir daugelį veikė ne viena, bet kelios, gal net visos 
išvardytos priežastys. Poveikį turėjo ir šalies tradicijos. 
Azijos šalyse, kaip ir Rytų Europoje, visuomenės draus-
mingesnės, JAV dešinieji ir Prancūzijos kairieji – gero-
kai mažiau. Bet klusnumas nėra užtikrintas. Kuo ilgiau 
tęsis karantinas, tuo daugiau žmonių nerimaus, pro-
testuos prieš potvarkius, kuriuos laikys neteisėtais ir 
pertekliniais. Tuo atveju gali sumažėti pagarba įstaty-
mams ir padidėti praktinių, ne tik filosofinių anarchistų.

Piktinimaisi gali kilti dėl savavališkų, gana kvailų 
apribojimų. Mičigano valstijos gubernatorė įsakė dide-
lėms parduotuvėms uždaryti zonas, skirtas kilimams, 
grindims, baldams, sodo centrams, augalų daigynams 
ar dažams. Taigi gyventojai gali nusipirkti butelį degti-
nės, bet ne dažų ar sėklų. Ji taip pat draudė žmonėms 
keliauti į vasarnamius arba burtis kartu, jeigu jie ne-
gyvena kartu. Kitais atvejais piktinamasi, kad potvar-
kiai pažeidžia Konstitucijoje garantuotas teises. Kan-
zaso gubernatorė uždraudė daugiau negu 10 žmonių 
dalyvauti religinėse apeigose ar kitokiame bažnyčios 
renginyje. Federalinis teisėjas anuliavo šį apribojimą 
nurodydamas, kad įsakas veikiausiai pažeidžia religijos 
ir žodžio laisvę. Pasak teisėjo, visuomenės saugumas ir 
sveikata svarbūs, bet svarbi ir pagarba Konstitucijai. 
Jis nurodė, kad maldininkai gali rinktis bažnyčioje, bet 
privalo išlaikyti saugų atstumą tarp dalyvių. Turiu pri-
pažinti, kad nesupratau, kodėl Lietuvoje Katalikų Baž-
nyčia nutarė atšaukti viešas pamaldas, užuot tik reika-
lavusi, kad tikintieji laikytųsi privalomo atstumo. Jei 

pasitikima, kad alkoholio pirkėjai parduotuvėse gerbs 
socialinio atstumo taisykles, kodėl reikia manyti, jog pa-
rapijiečiai negebės to daryti? Man taip pat lieka mįslė, 
kodėl Vyskupų Konferencija nutarė mėgdžioti valdžią 
ir karantino švelninimo sąlygomis ragino tikinčiuosius, 
priklausančius rizikos grupei, nesilankyti bažnyčiose, 
taip saugant save ir kitus, o mišias stebėti per televiziją 
ir internetu. Ribojimas būtų priimtinas, jei senukai kel-
tų ypatingą pavojų kitiems, kokiu nors ypatingu būdu 
platintų virusą, stiprintų jo poveikį. Kiek žinau, tokio 
pavojaus nėra, bent jo nenurodė vyskupai. Virusas yra 
gerokai pavojingesnis patiems senjorams, bet jie patys 
turi teisę spręsti, kiek yra pasiryžę rizikuoti, o ne kokie 
nors pasiskelbę geradariai. 

Spaudimas pašalinti karantino apribojimus tik didės. 
Ir politiniais sumetimais, artėjant rinkimams įvairiose 
šalyse, ir dėl ekonominių priežasčių, paplitus nedar-
bui ir smukus gyvenimo lygiui. Pasipiktinimą valdžia 
didele dalimi sukelia veiksmai, įkūnijantys tas vals-
tybės savybes, kurios itin atgrasios anarchistams. Pir-
ma, tai valdžios pomėgis smulkiai reguliuoti ir riboti 
žmonių laisvę be rimto pagrindo. Tik mažas įstatymų 
nuošimtis susietas su valstybės egzistavimą pateisi-
nančiomis funkcijomis, kaip nacionalinis saugumas, 
vidaus saugumo užtikrinimas, gerovę ugdančios ūkio 
ir susisiekimo priemonės. Prastumiami nereikšmingi 
įstatymai, už kurių pažeidimą gresia baudos, net įka-
linimas. Ką bend ro su esminėmis valdžios funkcijomis 
turi „valstiečių“ užgaida drausti jaunesniems negu dvi-
dešimties metų žmonėms pirkti alkoholį? Antra, ryškus 
valdžios pomėgis primesti savo įstatymus iš viršaus, 
neįsiklausyti į piliečių nuomones, nesistengti pateisinti 
savo veiksmų ar pradėti dialogą, kuriuo būtų siekiama 
laimėti piliečių pritarimą ir įtikinti juos paklusti įstaty-
mams. Taigi esama per daug laisvę ribojančių pertek
linių įstatymų ir per mažai nuoširdžių mėginimų juos 
paaiškinti ir pateisinti. Tegul masės paklūsta!

Pastarųjų mėnesių Lietuvos valdžios veiksmai atsi-
duoda tuo, ką praktiniai ir filosofiniai anarchistai pa-
grįstai laiko chrestomatiniais valstybės savavaliavimo 
pavyzdžiais. Poreikis kuo greičiau sustabdyti Covid19 
plėtrą iš dalies pateisina skubotus vyriausybės veiks-
mus, bet ne arogantišką kitų valdžios šakų nepaisymą. 
Tačiau krizė kontroliuojama didele dalimi dėl papras-
tos sėkmės. Nesunku įsivaizduoti, kas būtų nutikę, jei 
užkratas jau būtų paplitęs Kaziuko mugės metu. Pri-
brendo laikas vyriausybei savo ankstesnius sprendi-
mus įstatyti į teisines vėžes ir siekti visuomenės prita-
rimo tolesniems žingsniams. Veikiausiai tokių žingsnių 
nebus ir potvarkiai nebus autoritetingi. Bet kai kurių 
jų reikia laikytis, nes jie prisideda apsaugant žmones 
nuo ligos. 	
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Karantino metu ne vienas politikas ar ekspertas kal-
bėjo apie tai, kad nebegyvensime taip, kaip buvo iki 
krizės. Dažniausiai turėti galvoje asmeniniai, buitiniai 
ar socialiniai apribojimai: reikės dėvėti kaukes, laiky-
tis distancijos, kuriam laikui nedalyvauti masiniuose 
renginiuose ir panašiai. Vis dėlto krizė gali turėti daug 
rimtesnių, nei sunkumas kvėpuoti per kaukę, pasekmių 
kiekvieno mūsų gyvenimui. Viena tokių pasekmių, besi-
reiškiančių įvairiais lygiais, yra faktas, kad krizė sustip
rins stipriuosius, susilpnins silpnuosius ir atvers tarp jų 
prarają. Krizė jau dabar veda pasaulį į tam tikrą nau-
jąją barbarybę, hobsišką politinę, ekonominę ir sociali-
nę tvarką, kurioje didelės žuvys suryja mažas, stiprieji 
klesti, silpnieji dar labiau vargsta, mažėja žmoniškumo, 
teisingumo, laisvės ir demokratijos. Tai paliečia valsty-
bių suverenumą, ekonomiką ir socialinį gyvenimą, kiek
vieno profesinį gyvenimą ir demokratijos vertinimą.

Pirma, krizė labai susilpnino tarptautines organiza-
cijas ir sustiprino nacionalines valstybes ir konkurenci-
ją tarp jų. Kyla didelė grėsmė, kad tokios mažos šalys 
kaip Lietuva, kurių politinė įtaka pasaulyje yra silpna, 
taps labai pažeidžiamos. Krizė išryškino, kaip menkai 
veiksnios, kilus rimtiems išbandymams, yra Jungtinės 
Tautos, kurių veikla iki šiol tarsi panirusi į paralyžių. 

Kartu paaiškėjo, kad ES pagrindinės veikėjos yra na-
cionalinės valstybės, o pati Sąjunga – labai trapi. Są-
jungos mastu nepavykus, o gal ir nesistengiant, 
operatyviai susiderėti dėl bendrų veiksmų, nacio
nalinės valstybės pačios ėmėsi veikti greitai, už-
darė sienas, įvedė skirtingo griežtumo ribojimus. 

Tarptautinėms organizacijoms veikiant ne
efektyviai, pasaulyje ima didėti stipriųjų valsty-
bių konfrontacija, pavyzdžiui, tarp JAV ir Kini-
jos. Konfrontacija ES krizės pradžioje pasireiškė 
gana komiškais būdais, kai šalys viena iš kitos ne 
visai sąžiningais būdais „perėmė“ kaukių ar ap-
sauginių priemonių siuntas. Tačiau tai yra stip
rus ženklas, kad tereikia nedidelio impulso, jog 
būtų aktyvuoti galios ir agresijos svertai, prasi-
dėti priemonių nepaisanti tarpusavio kova, o pa-
saulis nugrimztų į bekompromisę stipriųjų kovą.

Tikėtina, kad kai reikės dorotis su ekonominėmis 
krizės pasekmėmis, Europos Sąjunga veiks aktyviau. 
Tačiau gali būti, kad ši krizė bus pernelyg didelis iš-
bandymas Sąjungai, ir ji atsakomybę tvarkytis su pa-
sekmėmis paliks pačioms šalims narėms. Stiprios, iki 
šiol didelę įtaką Sąjungoje turėjusios šalys gali imti dar 
labiau konkuruoti tarpusavyje dėl galios ir įtakos, Są-
junga gali tapti į aiškius konkuruojančius galios centrus 
pasidalijusi bendrija. Tokioje numanomoje situacijoje 
mažai galios ir įtakos turinčios šalys kaip Lietuva tos 
įtakos turės dar mažiau, ir joms teliks šlietis prie kurios 
nors iš didžiųjų, atsisakant dalies iki krizės turėto suve-
renumo. Būtent tokį hobsišką scenarijų Europos Sąjun-
gai nelabai rinkdamas spalvas nupiešė Alvydas Joku-
baitis kriziniame interviu bernardinai.lt: „Laikas tyliai 
pradėti galvoti, kas bus po ES pabaigos, ir pamažu pra-
dėti koketuoti su Vokietija. Turime aiškiai žinoti, kas 
mus valdo, kas yra didysis brolis, kas daro biznį ir mus 
įtraukia. Po kelių amžių ES gal suras sau naują politi-
nę formą, kurios dabar neturi ir tik vaidina spektaklį. 
Lietuviams geriau aiškiai žinoti, kam ir kodėl aukoja 
suverenitetą, o ne tauškėti apie tuščius principus“.

Antra, krizė stiprina stiprius verslus, korporacijas ir 
silpnina silpnus bei smulkius. Tai reiškia, kad veikiau-
siai didės socialinė atskirtis ir darbo išnaudojimas, o kai 
kurios ekonomiškai silpnos šalys dar labiau nuskurs. 

Per pastarąjį mėnesį apie ekonomiką rašyta 
turbūt daugiausia nei apie kitas problemas. 
Dažniausiai pabrėžiama, kad jei vyriausybės 
nesiims išskirtinių priemonių, versis ir didės 
praraja tarp tvirtai besilaikančių ir bankruta-
vusių verslų, tarp galingųjų ir bebankrutuojan-
čių valstybių, tarp turtingųjų ir vargšų žmonių. 
Šios prarajos gali sukelti įtampų, vesiančių į di-
delius susipriešinimus. Prognozuojama ir karų 
galimybė. Todėl turtingos valstybės nusiteiku-
sios negailėti lėšų ekonominėms pasekmėms 
savo viduje švelninti. Tačiau kartu mažėja dė-
mesys neturtingoms šalims, ir įtampos pasau-
lyje yra neišvengiamos. 

Pokriziniu metu verslai nuožmiai kovos dėl iš-
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roliuoti pats. Ši volteriškai kandidiška laikysena susi-
telkti į savo daržo kultivavimą iš tiesų ramina nervus. 
Nemažai kas tai praktikuoja ir tiesiogine prasme. Prasi-
dėjus pavasariui ir šiltnamį reikia pataisyti, ir pomido-
rų sodinukus prižiūrėti, kad gerai augtų, o ir veją reikia 
gerai patręšti. Žmonių atsiribojimas nuo reikalų, kurie 
nėra vien asmeniniai, yra viena didžiausių tokio meto 
grėsmių. Mat laukas sprendimų, nuo kurių visuomenė 
atribota, tačiau kurie ją tiesiogiai liečia, labai išsiplėtė.

Stiprieji čia priima sprendimus, kokių reikia priemo-
nių kovoti su krize, kada (ne)galime išeiti į gatvę, tuš-
čiame miške bėgioti be kaukės, kokia mums priklauso 
ar ne valstybės parama. Ir šiuos „stipriuosius“ krizė dar 
labiau sustiprino. Vienašaliai Vyriausybės sprendimai, 
jų nediskutuojant su kitais politikais ar visuomene, 
Lietuvoje tapo norma. Visų mūsų pinigai, kurie turė-
tų būti skiriami pajamas per karantiną praradusiems 
žmonėms, neretai gyvenantiems nuomotuose butuose, 
turintiems vaikų, skiriami pensininkams. Ir net nesi-
varginama paieškoti rimtų argumentų, kaip tai tiesio-
giai susiję su krize. „Silpnieji“ šiuo atveju yra pilietinė 
visuomenė, žmonių balsas, pastangos daryti įtaką poli-
tiniams sprendimams. Esama nemenko pavojaus, kad 
po krizės ši perskyra tarp sustiprėjusios Vyriausybės ir 
susilpnėjusios politinės visuomenės Lietuvoje išliks ir 
labai lėtai mažės, nes demokratijos įpročių ir tradicijos 
požiūriu Lietuva yra būtent „silpnoji“, lyginant su kai 
kuriomis kitomis šalimis. Lietuvoje demokratija gali ne-
greit atsistatyti į buvusį lygį. O ir daugeliui žmonių gal-
būt smagiau rūpintis pomidorų derliumi ir džiaugtis, kai 
kas nors išvaduoja nuo rūpesčio priiminėti sprendimus.

Nuo pomidorų lysvės stebėti, kaip skeldėja pasaulis, 
iš tiesų nėra pati saugiausia pozicija, nes tokiame pa-
saulyje viskas yra nesaugu. Esame silpni ir kaip vals-
tybė, ir kaip žmonės, lengvai nupučiami nuo žemės pa-
viršiaus sustiprėjus ir nedideliam globaliam vėjeliui. 
Galima šlietis prie stipriausiųjų ir taip mėginti išlikti, 
perimant jų veikimo būdus, numojus ranka į civiliza-
ciją. Mums istorija yra davusi daug pamokų, iš kurių 
esame šio to išmokę. Tikėtina, kad ir šioje krizėje daug 
ką pralaimėsime ir prarasime, ir tai bent kurį laiką 
mus dar labiau silpnins. Vertingiausias ir sunkiausias 
dalykas yra stiprinimas to, kas mus vienija: solidaru-
mo valstybėje, solidarumo tarptautinėse organizacijose, 
kas silpnus, kaip mes, daro kiek stipresniais. Taip pat 
ir stiprinimas bendrumo, kuris silpnųjų gyvenimą daro 
pakenčiamesnį. Krizės ir katastrofos naikina žmogiš-
kumą, žmogiškus santykius, pagalbą ir paramą kitam, 
ypač silpniausiam. Su šiomis pasekmėmis kiekvienas 
ir galime savaip kovoti, net jei ir negalime sunaikinti 
viruso. Tai būtų ne vien išlikimo, bet ir krikščioniška 
pozicija. 	

likimo ir sustiprėjimo. Tai reiškia, kad stipriosios korpo-
racijos stengsis net užuomazgos stadijoje naikinti kon-
kurentus, atsiras daugiau monopolijų, diktuojančių ir 
savo kainas. Daug žmonių atsidurs anapus ekonominės 
veiklos, susiaurės jų galimybės vartoti. Apžvalgininkas 
Simonas Mairas svarsto keturis galimus ekonomikos 
scenarijus: barbarybė, valstybinis kapitalizmas, radika-
lus valstybinis socializmas ar visuomenė, remta tarpu-
savio pagalba. Nemažai kas viltųsi paskutiniojo, tačiau 
tikėtiniausias antrasis scenarijus. O gal net trečiasis.

Lietuvoje stipriųjų kova su silpnaisiais jau vyko ir 
anksčiau. Tik tuo galima paaiškinti gana sudėtingą 
smulkaus ir vidutinio verslo padėtį iki krizės. Retai bū-
davo priimami politiniai sprendimai, kurie smulkiesiems 
būtų palankūs. Nesunku nuspėti, kad ta kova paaštrės. 
Šis paaštrėjimas matyti ir verslo rėmimo priemonėse 
krizės sąlygomis, kurias taiko dabartinė vyriausybė. 

Trečia, krizė stiprina profesiškai ir socialiai sėkmin-
gus žmones ir silpnina tuos, kuriems nesiseka. Stiprieji 
ir sėkmingieji, net jei savaitę ar kiek ilgiau paliūdėję ir 
pasijutę nedarbingi, galiausiai ne tik kaip šiaudo, bet 
ir kaip rąsto griebėsi posakio „never waste a crisis“. 
Jie šioje būklėje ieško galimybių ir, galime spėti, iš tie-
sų daug išmoks, pasieks, ir tikrai taps tais, kurie keis 
pasaulį. Pagyrų dėl to, ką žmonės išmoko ir nuveikė 
per krizę, jau dabar pilnas feisbukas. Pavyzdžiui, žymi 
pedagogė Austėja Landsbergienė taip įvardija savo pa-
tirtį: „Sudalyvavau daugybėje mokymų, vebinarų, savo 
mylimiausioje konferencijoje (turėjo būti Milane, bet 
buvo virtualioje erdvėje), perskaičiau dvigubai daugiau 
knygų (nes klausiau eidama ir skaičiau popierines:)) ir 
peržiūrėjau daugiau filmų, nei bet kada. Jaučiuosi labai 
daug laiko skyrusi ateičiai“. Žymūs atlikėjai kalba apie 
naujai kuriamas dainas ir albumus, galimybę esant ka-
rantino sąlygomis susitelkti į kūrybą. Lietuvoje gerai ži-
nomi The Tiger Lillies išleido albumą „COVID19“. Tai 
yra stipriųjų atsakas į krizę. 

Tačiau gausu žmonių, kurie šioje padėtyje pasirodo 
silpni. Ir tai ne turintieji psichologinių problemų, nega-
lintys nė tikėtis medikų pagalbos, nes ši per karantiną 
neteikiama. Lietuvos švietimo sistema iki šiol menkai 
stengėsi mažinti skirtumą tarp stipriųjų ir silpnųjų. 
Karantinas atvėrė tarp jų dar didesnį plyšį. Nemaža da-
lis vaikų mokytis nuotoliniu būdu neturi ne tik techni-
nių, bet ir buitinių galimybių. Galima ilgai kalbėti apie 
nuotolinio mokymo dalies plėtrą bendrame mokyme ir 
po krizės. Tačiau tai gresia dar didesne pasiekimų at-
skirtimi nei ji buvo iki šiol, jei nebus imtasi labai rimtų 
papildomų priemonių ir sprendimų. 

Ketvirta, krizė silpnina demokratiją. Sunkmečiu psi-
chologai rekomenduoja žmonėms nekovoti ir nepergy-
venti dėl to, ko negali pakeisti ir kas priklauso tik nuo 
kitų žmonių valios. Reikia susitelkti į tai, ką gali kont

kRitika
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oRatio inauGuRaLis
Vilniaus universiteto rektoriaus inauguracinė kalba

Rimvydas Petrauskas

akaDemija

Vilniaus universiteto Rektoriaus priesaiką duodu ir 
pradedu darbą pasauliui, šaliai ir Universitetui sunkiu 
laiku. 441ąjį Universiteto gimtadienį pasitinkame ne-
tikėto ir sudėtingo iššūkio, kuriam nebuvome pasiruo-
šę, akivaizdoje. Man jis primena mano pirmąją sesiją 
1991ųjų sausį, kai semestras perėjo į kovą už nepri-
klausomybės išsaugojimą, o Universiteto dėstytojai ir 
studentai staiga pakeitė susitikimo vietą – iš auditori-
jų teko išeiti į viešas erdves. Kaip ir tąkart, taip ir da-
bar Universiteto bendruomenė iššūkį priėmė deramai, 
pakrikimą keičia kūrybiškumas, o solidarumas padės 
įveikti nesklandumus ir nerimą. Dėstytojai taiko nau-
jas mokymo formas, studentai susitaiko su erdviniu ir 
socialiniu atstumu, administracijos darbuotojai visaip 
stengiasi, kad Universitetas toliau liktų funkcionalus. 
Norėčiau išskirti mūsų medikus, kurie kasdien suteikia 
atsakomybės ir pasiaukojimo pamokas. Bendruomenės 
nariai jau atsiliepė į prašymą prisijungti prie analitinio 
centro, kurį steigiame siekdami padėti Vyriausybei pri-
imti mokslinėmis žiniomis paremtus sprendimus. Gy-
venimas pats verčia prisiimti daugiau atsakomybės ir 
aktyviai įsitraukti į tai, kas vyksta aplinkui. Universi-
tetas turi rodyti integralios ir solidarios bendruomenės 
pavyzdį, taip prisidėdamas įveikiant mūsų visuomenei 
kilusią problemą.

Tačiau visuomet egzistuoja ir kita krizės pusė – metas 
pradėti tai, kam iki šiol neužtekdavo laiko ar ryžto. Ši 
krizė visų pirma aktualizavo tai, kas likdavo madingu 
akademiniu burtažodžiu – tarpdalykiškumą. Tai yra 
iššūkis ir galimybė Universitetui, nes esmines proble-
mas sprendžia ne izoliuoti mokslai, o jų darna. Pande-
miją pradedame apmąstyti ir tirti iš skirtingų disciplinų 
perspektyvų – medikų ir gamtos mokslų atstovų, fizikų 
ir matematikų, ekonomistų ir psichologų, filosofų ir is-
torikų. Taip galime ir sau, ir visuomenei atsakyti, kur 
esame, ką turime daryti ir kas mūsų gali laukti ateityje.

Universitetų pareiga šiandien nerimo ir informacijos 
pertekliaus akivaizdoje suteikti pasitikėjimo ir pati-
kimumo – visuomenei, valstybei, Europai. Akivaizdu, 
kad krizės pasekmių atskiros šalys neįveiks pavieniui. 
Solidarumas įgauna aiškią prasmę tik tada, kai vietoj 
prekių ir paslaugų pradedame kalbėti apie bendrą kul-

tūrinį pagrindą, bendras patirtis ir vertybes, tikslus ir 
įsipareigojimus. Universitetai čia galėtų stoti į pirmas 
gretas, nes jie visuomet būdavo bendras vertybes išpa-
žįstančių žmonių tinklai. Ir dabar girdime apie skirtin-
gų Europos šalių medikus, sutelktai ieškančius, kaip 
tvarkytis su ypač sunkiomis ligos apraiškomis. Įvairių 
dalykų mokslininkai specialiai sukurtose platformose 
dalinasi resursais skersai išilgai Europos. Į sudėtingus 
globalaus pasaulio iššūkius reaguojame mokslu parem-
tu žinojimu. Todėl Europos Unija turi dar labiau susi-
telkti ties mokslo ir technologijų inovacijomis ir energiją 
nukreipti į priešakinio mokslo bei verslo skatinimą.

Istorinė patirtis liudija, kad Universitetas išlieka net 
ir sudėtingiausiose situacijose. Jau pirmieji į Vilnių at-
vykę jėzuitai patyrė išmėginimą maru. Dalis akade-
minės bendruomenės traukėsi į saugią vietą, tačiau 
kiti liko padėti miesto gyventojams. Su panašiu iššūkiu 
susidūrė XVII a. viduryje Maskvos okupaciją pasitikęs 
rektorius istorikas Albertas VijūkasKojalavičius. Tokie 
pavyzdžiai įkvepia, kad „trečioji Universiteto misija“ – 
būti kartu su visuomene ir savo žinias bei gebėjimus 
panaudoti bendram labui – nėra tik banalus šūkis. Kaip 
dar universitetų aušros laikotarpiu pasakė Paryžiaus 
teologijos profesorius Jeanas Gersonas, „mokomasi ne 
tik tam, kad pats žinotum, bet kad atskleistum kitiems 
ir atitinkamai veiktum“.

Naujas iššūkis tik sustiprino mano kaip rektoriaus ti-
kėjimą kertiniais programiniais principais – Universite-
tu kaip bendruomene ir Universiteto atsakomybe prieš 
visuomenę ir valstybę. Kartu su komanda esame pasi-
rengę klausti ir įsiklausyti į bendruomenės nuomonę, 
inicijuoti diskusiją svarbiausiais klausimais, skatinti 
akademinių tinklų sąveiką. Universiteto struktūrinė ir 
dalykinė įvairovė yra stiprybė, nes didelė ir įvairialypė 
organizacija turi unikalią galimybę išmėginti skirtingus 
veiklos kelius, taip augindama institucijos potencialą. 
Universiteto žmones sieja žinojimas, kurio siekiama, 
kuris perduodamas, perimamas ir komunikuojamas. 
Universitete mes vienas kitą papildome, sustipriname 
privalumus ir įveikiame silpnybes, tęsiame tiesos paieš-
ką, kuri niekada nesibaigia.

Noriu padėkoti Universiteto bendruomenę reprezen-
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tuojančiai Tarybai, kuri patikėjo man eiti šias pareigas. 
Noriu padėkoti ligšioliniam rektoriui ir jo komandai už 
pradėtas reformas Universitete ir geranorišką pagalbą 
naujam rektoratui perimant vadovavimą. Institucijos 
sėkmės sąlyga visuomet yra tęstinumo ir naujų iniciaty-
vų samplaika. Nors šiomis dienomis situacija dramatiš-
kai pakito, tačiau mūsų pasiūlymo bendruomenei esmė 
tebelieka ta pati – pradėti atvirą pokalbį, aptariant pa-
grindines problemas, lūkesčius ar nuogąstavimus, ku-
rie kyla fakultetuose, mokslininkų ar studentų grupė-
se. Turime gerą progą konceptualiam įvertinimui – kas 
įvyko per pastarąjį laikotarpį, ką norime tęsti ir gilinti, 
kur strigome, o prie ko dar nepriėjome. Esminė rekto-
riaus užduotis – telkti ir vadovauti konsensuso, sutar-
tinių sprendimų paieškoms, reaguojant į kintančią si-
tuaciją ir žvelgiant į perspektyvą.

Kreipiuosi į studentus. Tikrai rasime sprendimus, 
kaip užbaigti šio semestro darbus, gal tai net taps mums 
visiems unikalia patirtimi. O tada noriu vėl matyti jus 
auditorijose, padėti įveikti studijų ir darbo derinimo 
problemą. Akcentuosime individualumą ir tarpdalykiš-
kumą, sudarydami galimybę studijuoti kelis dalykus, 
plėsime papildomų akademinių veiklų pasiūlą moty-
vuotiems ir iššūkių stokojantiems studentams. Uni-
versitetas iš kitų edukacinių pasiūlų išsiskiria indivi-
dualizuota studijų forma – mentorystė ir akademinis 

vadovavimas, darbas ir užduotys grupėse ugdo mąsty-
mo, argumentacijos savarankiškumą, pratina supran-
tamai ir kritiškai tirti bei rašyti. Universiteto prigimtis 
yra gilių asmeninių studijų projektas, derinant dalyki-
nio profesinio žinojimo ir universalaus analitiškai kriti-
nio mąstymo lavinimą. Neįmanoma perduoti visų žinių, 
galima perduoti tik įprotį žinojimo siekti, ugdyti „pama-
tinį instinktą“ – kelti klausimą ir tirti, atrasti ir perduo-
ti toliau. Niekas negali tiksliai atsakyti, kokių profesijų 
atstovai turės paklausą po penkerių ar dešimties metų. 
Bet universali tiesa yra ta, kad bet kokiose sąlygose 
reikalingi intelektualūs, platų išsilavinimą turintys ir 
iniciatyvos galintys imtis žmonės.

Kreipiuosi į dėstytojus ir mokslininkus. Įsipareigo-
ju lankstesniam darbuotojų skatinimui, iniciatyvos iš-
laisvinimui, noriu, kad Universitetas būtų geriausias 
darbdavys adekvataus atlyginimo, prestižo, laisvės ir 
socialinio saugumo prasmėmis. Esu tvirtas mokslo ir 
studijų dermės šalininkas, nes ko visų pirma išmokau 
iš savo Mokytojo profesoriaus Edvardo Gudavičiaus, tai 
įsitikinimo, kad save realizuojame tiek, kiek po savęs 
paliekame tradiciją ir erdvės naujai kartai. Moksle kur-
sime ekscelencijos centrus Universiteto gilaus įdirbio 
ir kompetencijos srityse, į kuriuos reguliariai kviesime 
pasaulinio masto mokslininkus ir kur bus koncentruo-
jamas akademinis potencialas. Mokslas yra išties imlus 

RiMVydas PetRauskas

Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas inauguracijos metu. 2020-04-01. Vilniaus universiteto nuotrauka



15naujasis židinys-aidai   2020  /  3

finansams. Todėl klausiame valstybės institucijų – ar 
toliau lėšas ir lengvatas nukreipsime į vakar dienos 
sritis, ar vystysime tai, kur mums šiuo metu sekasi ir 
gali sektis ateityje.

Kreipiuosi į neakademinius darbuotojus. Jūsų srityje 
vienodai svarbi lyderystė, vidinė iniciatyva, kūrybišku-
mas ir atsakomybė. Kaupkime žinojimą ir ugdykime 
administravimo kultūrą.

Galvodamas apie mūsų socialinę aplinką tvirtai tikiu, 
kad Universiteto kokybinės plėtros kelias yra partne-
rystės akademinėje, verslo, komunikacijos srityse – to-
lesnė universitetų ir institutų, ligoninių, verslo įmonių 
sąveika, naudojant įvairias bendradarbiavimo formas. 
Sukauptą patirtį ir infrastruktūras privalome efekty-
viai panaudoti naujos kartos akademikams ugdyti ir 
mokslo proveržiui pasiekti. Atsižvelgiant į situaciją 
bendrojo ugdymo srityje, Universiteto pareiga yra su-
telktai stiprinti pedagogines studijas ir prisiimti atsa-
komybę už švietimo raidą Lietuvoje.

Žvelgiant į Universiteto vietą europiniame ir globalia-
me universitetų žemėlapyje, skatinsime plataus masto 
tarptautinę tinklaveiką ir tarptautines akademines ini-
ciatyvas, kurių tikslas kelti Universiteto žinomumą ir 
reputaciją bei mokslo ir studijų lygį.

Kalbėdami apie tarptautiškumą, prisiminkime isto-
rinę Vilniaus universiteto vietą – ilgą laiką savo geog
rafine įtakos apimtimi didžiausias Europos universi-
tetas, „brėžęs ir plėtęs civilizacijos ribas“, ir dabar turi 
galvoti apie savo veiklos arealo plėtimą. Kalbėdami apie 
Universiteto vietą visuomenėje ir valstybėje, prisimin-
kime, kad universitetai Europoje gimė ir kaip laisva 
korporacija – universitas magistrorum et scholarium, 
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ir kaip valdžios instrumentas. Valdžiai nepakako bru-
talios karinės jėgos. Žinojimas tapo jėga. Todėl valdžios 
sampratą papildė raštai, patarimai, idėjos. Kaip kadai-
se universitetai parengdavo „išsilavinusius tarėjus“, 
kurie valdovams parūpindavo naujų idėjų, taip ir da-
bar turime stengtis ugdyti socialinį, politinį ir kultūrinį 
šalies elitą, taip pat ir naują kartą politikų bei admi-
nistratorių, kurie formuluotų ilgalaikę darbotvarkę ir 
mąstytų aukščiau ir toliau rinkiminių ciklų horizonto. 
Mūsų diskusijose toliau dominuoja aktualijos, gyveni-
mas mus išmokė reaguoti į gyvybiškai svarbius iššū-
kius, tačiau retokai mąstome vizijų ir perspektyvų, taigi 
ilgų distancijų matais. Šia prasme stiprus ir autoritetą 
visuomenėje turintis universitetas yra valstybingumo 
pamatas, keičiantis visuomenę, kuriantis istoriją ir tu-
rintis galią valstybėje.

Šie tikslai yra ambicingi. Jų galime siekti kaip bend
ruomenė, savita res publica, kurią palaiko taurumas ir 
orumas, pagarba ir draugystė. Universitetas keičiasi, 
reaguoja į naujus iššūkius, bet savo vertybiniu branduo-
liu išlieka tvirtas ekonominių, politinių, socialinių poky-
čių ar net suirutės fone. Baigti norėčiau britų profeso-
riaus Michaelo Oakeshotto žodžiais apie Universitetą 
kaip „mokymosi namus, vietą, kur mokymosi tradicija 
yra saugoma ir tęsiama, kur mokymosi procesui reika-
lingi įrankiai yra surinkti į vieną“. Žodžiai, kurie skam-
ba ypač aktualiai, šią vietą laikinai praradus. Kviečiu 
visą bendruomenę – dėstytojus, studentus, administra-
torius – puoselėkime šią vietą, didingą istorinę tradiciją. 
Kurkime mūsų Universitetą.

20200401 	

Slaptieji VilniauS 
klubo užrašai 
esė rinkinys 

Sudarytojas laurynas peluritis

nauja knyga apie Vilnių? per paskutinį dešimtmetį jų atsirado bent de-
šimt... Vis dėlto ji kitokia – tai šiame mieste gyvenančių filosofų, rašyto-
jų, architektų ir tiesiog miesto stebėtojų tekstai, provokuojantys klausti – 
kuo Vilnius mus taip pririšo? ko mes šiandien iš jo norime? ir kokį jį vis 
dar mylėsime, net jei jis keisis? kas apskritai yra Vilnius, mūsų Vilnius? 
ši knyga radosi kaip Vilniaus klubo sumanytas bandymas sučiupti laiką, 
kuris bando pabėgti – dabartį ir netolimą praeitį, taip pat prisiliesti prie 
artimos ateities – su viltimi ir tikėjimu.
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tRečiojo tūkstantMečio PoPiežius

Irena Vaišvilaitė

jonui Pauliui ii – 100

Pasakojama, kad 1978 m. rugsėjo 16 d. pavakare Siksto 
koplyčioje ką tik popiežiumi išrinktam Karoliui Wojtyłai 
Lenkijos primas, kardinolas Stefanas Wyszyńskis pasa-
kė: „Tau teks vesti Bažnyčią ir pasaulį į naują tūkstant
metį“. Jei toks pokalbis tikrai įvyko, abu iškilūs Lenkijos 
dvasininkai puikiai suprato vienas kitą. 1957 m. kardi-
nolo Wyszyńskio iniciatyva pradėta devynerių metų 
„novena“ – pasirengimas Lenkijos krikšto tūkstantme-
čio minėjimui tapo religiniu ir socialiniu virsmu, vardan 
kurio darbavosi ir Krokuvos vyskupas pagalbininkas, 
o nuo 1965 m. – Krokuvos arkivyskupas Karolis Wojtyła.

Iki trečiojo tūkstantmečio pradžios tą rugsėjį buvo 
likę kiek daugiau nei 22 metai, ir niekas negalėjo nu-
spėti, ką jie atneš jaunyvam popiežiui, Bažnyčiai ir pa-
sauliui. Tačiau, iš laiko perspektyvos žvelgiant į vieną 
ilgiausių pontifikatų Katalikų Bažnyčios istorijoje, ga-
lime pasakyti, kad ką tik priėmęs išrinkimą, naujasis 
popiežius jau turėjo savo tarnystės gaires, kurios jungė 
tiesioginių jo pirmtakų šv. Petro soste pradėtus darbus 
ir Bažnyčios Lenkijoje patirtį.

Nors plačiajam katalikiškam pasauliui nepažįstamas, 
Karolis Wojtyła nebuvo provincialus periferijos vysku-
pas – jis pažinojo Romą, žinojo, kuo gyvena Šv. Sostas 
ir aktyviai dalyvavo tame gyvenime. Tad jo išrinkimas 
po netikėtos Jono Pauliaus I mirties nebuvo atsitiktinu-
mas. Studijavęs ir apgynęs doktoratą Popiežiniame An-
gelicum Universitete, nuo 1962 m. kaip teologijos profe-
sorius Lenkijos episkopato delegacijos sudėtyje dalyvavo 
Vatikano II Susirinkime, kur dirbo rengiant du svarbius 
dokumentus – Gaudium et spes ir Dignitatis humanae. 
Šis darbas jį suvedė su įtakingais Susirinkimo teologais 
Henri de Lubacu ir Yves Congaru, leido susipažinti su 
daugeliu pasaulio vyskupų. Congaras savo dienoraš-
tyje apibūdino jauną lenką vyskupą kaip pasižymin-
tį ypatingu gyvybingumu ir įspūdinga vidine ramybe.

1964 m. Paulius VI pakėlė Karolį Wojtyłą Krokuvos 
arkivyskupu, o 1967 m. – kardinolu. Jam tada buvo 47. 
Tais pačiais metais popiežiaus pradėtuose šaukti vys-
kupų sinoduose jis dalyvavo kaip vienas iš vos kelių 
kardinolų iš komunistinių valstybių. 1974 ir 1977 m. 
sinodai svarstė evangelizaciją ir katechezę – klausimus, 
kurie ypač rūpėjo su komunistine valdžia dėl žmonių 
sielų besigalynėjančiai Lenkijos Bažnyčiai, tad jaunas 

kardinolas turėjo ką tais klausimais pasakyti ir buvo 
popiežiaus pakviestas prisidėti prie jo enciklikos Evan-
gelii nuntiandi rašymo. Pauliaus VI kvietimu kardino-
las Wojtyła vedė ir 1976 m. Romos kurijos Gavėnios re-
kolekcijas, kurių metu kalbėjo apie Kristaus stūmimą iš 
visuomenės – vartotojiškos ir sekuliarizuotos Vakaruo-

se, sistemingai ateizuojamos komunistinėse valstybė-
se – bei apie žmogaus teisę žinoti apie Dievą ir jo ieškoti. 
Prieš pusmetį, 1975 m. rugpjūčio 1 d., buvo pasirašytas 
baigiamasis Helsinkio Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos aktas. Jis ne tik pripažino pokarines Euro-
pos sienas, ką didžiule savo pergale laikė Sovietų Sąjun-
ga, bet ir Šv. Sosto diplomatijos dėka kalbėdamas apie 
pagarbą žmogaus teisėms kaip esminį taikaus sugyve-
nimo principą, įvardijo minties, sąžinės, religijos ir įsiti-
kinimų laisvę. Šv. Sostas tapo pilnateisiu ESBO nariu.

Po metų Lenkijoje prie darbininkų protestų prieš val-

Popiežius jonas Paulius ii. olandija, 1985. nuotrauka Rob Croes, 
ANEFO, iš commons.wikimedia.org
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džios ekonominę politiką prisijungė valstiečiai, o stu-
dentai išplėtė protestus, reikalaudami gerbti žmogaus 
teises. Bažnyčia Lenkijoje tuos protestus rėmė, smerk-
dama smurtą prieš protestuotojus, gindama žmogiškąjį 
ir tautinį orumą, pagarbą dvasinėms moralės ir kultū-
ros normoms.

1978 m. rugpjūtį mirus Pauliui VI, kardinolas Woj-
tyła pirmą kartą dalyvavo konklavoje. Konklava buvo 
trumpa, bet kardinolų svarstybos, jai rengiantis, apta-
rė karščiausius Bažnyčios gyvenimo klausimus. Aki-
vaizdus buvo noras išrinkti popiežiumi charizmatiš-
ką ganytoją, panašų į Joną XXIII. Nors Paulius VI ne 
tik pratęsė ir užbaigė Vatikano II Susirinkimą, tvirtai 
ėmėsi Romos kurijos pertvarkos, stiprino Bažnyčios val-
dymo kolegiškumą, daug padarė ekumenizmo srityje 
ir įtraukė Šv. Sostą į daugiašalę diplomatiją, netrūko 
manančių, kad jis buvo pernelyg intelektualus ir diplo-
matiškas, nepasiekė katalikų, besiblaškančių sparčiai 
kintančioje Vakarų kultūroje.

Išrinktas kuklus ir šiltas Venecijos patriarchas Al-
bino Luciani pirmą kartą popiežių istorijoje pasirinko 
dvigubą vardą. Pasivadindamas Jonu Pauliumi I jis 
pareiškė, kad tęs savo pirmtakų darbus, o prie vardo 
pridėdamas skaičių pabrėžė, jog bus tik „eilinis“ Vati-
kano II Susirinkimo popiežių sekoje ir net minėjo, kad 
jo valdymas būsiąs trumpas. Tai pasitvirtino labai grei-
tai – po 33 dienų nuo didžiulį entuziazmą sukėlusios 
pontifikato pradžios.

Iš antrosios savo konklavos kardinolas Wojtyła išėjo 
koridoriumi, vedančiu į Šv. Petro bazilikos lodžiją. Jis 
sulaužė tradiciją, pagal kurią nauji popiežiai iš karto po 
išrinkimo tik pasirodydavo, ir kreipėsi į minią aikštėje, 
pritilusią po pranešimo, kad išrinktas ne italas. Naujasis 
popiežius prisistatė kaip kardinolų „iš tolimos šalies pa-
šauktas“ Romos vyskupas, pavadino italų kalbą „mūsų 
kalba“ ir pabrėžė, kad jo tolima tėvynė visada buvo Ro-
mai artima savo ištikimybe tikėjimui. Ši subtili aliuzija 
į Polonia semper fidelis, iš karto su minia užmegztas 
ryšys, nuolanki, bet artikuliuota laikysena, aiškus ir 
įtaigus kalbėjimas su pauzėmis, leidžiančiomis suvok-
ti, kas pasakyta, rodė, kad šis popiežius yra talentin-
gas ir patyręs ganytojas, pasižymintis puikia savitvar-
da, aiškiu mąstymu ir turintis komunikacijos dovaną.

Simboliniai iškilmingos naujo pontifikato pradžios 
gestai stiprino tęstinumą su tiesioginiais pirmtakais, 
kurių kiekvienas savo tarnystę pradėjo daug komen-
tarų kėlusiomis naujovėmis. Jonas XXIII pirmiausia 
nustebino vardo pasirinkimu. Didžiosios Vakarų Baž-
nyčios schizmos metu vienas iš trijų popiežiais besiskel-
busiųjų vadinosi Jonu XXIII ir buvo Konstancos Susi-
rinkimo nušalintas. Kodėl pasirinko šį vardą, popiežius 
paaiškino per savo karūnavimo iškilmę pasakytame pa-
moksle ir taip sulaužė neatmenamų laikų tradiciją, mat 
per karūnacijas popiežiai pamokslų nesakydavo. Maža 

to, šiame beprecedentiniame pamoksle Jonas XXIII pri-
minė, kad popiežius pirmiausia yra ganytojas. Ne kitaip 
manė ir prieš jį valdžiusieji popiežiai, bet pasauliui ši 
žinia dėl šiltos Jono XXIII laikysenos ir „kleboniškos“ 
kalbėjimo manieros pasirodė labai nauja. Žinoma, pa-
mokslas dar buvo lotyniškas.

Trumpai valdžiusio, bet Bažnyčią ir pasaulį Vatika-
no II Susirinkimo sukvietimu sukrėtusio Jono XXIII 
pavyzdžiu pasekė po pirmos Susirinkimo sesijos išrink-
tas Paulius VI. Jis savo karūnavimo pamokslą pradėjo 
lotyniškai, tęsė itališkai, prancūziškai, angliškai, vokiš-
kai, ispaniškai, portugališkai, lenkiškai ir rusiškai, taip 
pabrėždamas tautinių kalbų Bažnyčioje vertę ir Bažny-
čios universalumą.

Jonas Paulius I atsisakė karūnuotis ir tradicinę pen-
kių valandų karūnavimo ceremoniją pakeitė šv. Petro 
įpėdinio Romos vyskupo soste tarnystės pradžios mišio-
mis. Labai trumpą pamokslą jis sakė lotyniškai, itališ-
kai ir prancūziškai.

Jonas Paulius II įtvirtino tiesioginio savo pirmta-
ko sprendimą nebesikarūnuoti triguba tiara, nors ir 
pastebėjo, kad gal ji klaidingai buvo interpretuojama 
kaip pasaulietinės popiežių valdžios ženklas. Tarnys-
tės pradžios mišių pamoksle jis lotyniškai nebekalbėjo, 
bet kreipėsi visomis Pauliaus VI vartotomis kalbomis. 
Į inauguracijos mišias naujasis popiežius atėjo pėsčias, 
taip įgyvendindamas Jono Pauliaus I norą atsisakyti 
ant patarnautojų pečių nešiojamo sosto. Taigi šiandien 
visame pasaulyje pažįstamą papamobilį Vatikano sau-
gumo tarnybai teko sukurti dėl Jono Pauliaus II nuola-
tinių kelionių ir noro būti tarp žmonių. Visuotinai žino-
mas jo pontifikato pradžios mišių kvietimas „atverkite, 
atlapokite duris Kristui“ buvo skirtas ne tik asmenims, 
bet valstybėms ir institucijoms, kultūrai ir civilizaci-
jai. Teigdamas, kad Kristus yra atsakymas į žmogų ir 
pasaulį kamuojančias problemas, popiežius sakytum 
reziumavo visą Vatikano II Susirinkimo mokymą apie 
ganytojinę Bažnyčios misiją – Kristus yra pasaulio švie-
sa, o Bažnyčia yra pašaukta tą šviesą atspindėti, liudy-
dama ją pasaulyje, pasiekdama visus žmones visame, 
kuo jie gyvena. Kartu Jonas Paulius II reziumavo ir 
savo pontifikato programą.

Daugybė iečių sulaužyta vertinant Jono Pauliaus II 
asmenį ir jo pontifikatą. Tie vertinimai dažniausiai 
remiasi kuria nors viena „popiežiaus lenko“ veiklos 
kryptimi ar net konkrečiais jo veiksmais. Iškeliantie-
ji pastangas ginti žmogaus gyvybę nuo pradėjimo iki 
natūralios mirties dažnai visgi nepastebi nusistatymo 
prieš mirties bausmę, aršaus pasipriešinimo karams 
Balkanuose, Irake, Afganistane, nuoseklaus pasisa-
kymo prieš gink lavimąsi ir kategoriško reikalavimo 
atsisakyti branduolinės ginkluotės. Matantys kovotoją 
su komunizmu ir pasaulinės komunistinės sistemos 
nugalėtoją nelinkę prisiminti, kad Jonas Paulius II tik
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rai nebuvo „dešinysis“ ar kapitalizmo apologetas ir tą 
aiškiai pasakė jau pirmoje savo enciklikoje, o vėlesnė-
se ryžtingai ir detaliai kalbėjo prieš žmogaus paver-
gimą bei sudaiktinimą kapitalizme. Linkę teigiamai 
ar kritiškai suabsoliutinti Jono Pauliaus II iniciatyva 
parengtą Katalikų Bažnyčios Katekizmą kaip galuti-
nį žodį doktrinos raidoje, nemato popiežiaus pagarbos 
liaudies pamaldumo tradicijoms bei formoms ir to, kad 
jis ne tik bendradarbiavo su moderniausiais savo kar-
tos teologais ir jais rėmėsi, bet ir pasirinko modernizmu 
kaltintą Josephą Ratzingerį Tikėjimo mokslo kongre-
gacijos vadovu. Sąrašą galima tęsti ir jis būtų ilgas, nes 
ilgame Jono Pauliaus II pontifikate buvo daug temų, 
ir dažna popiežiaus iniciatyva buvo kritikuojama tiek 
Bažnyčioje, tiek jos išorėje. Iš išorės į Bažnyčios vidų 
jau Pauliaus VI pontifikato metu pradėję sunktis „pro-
gresyvumo“ ir „konservatyvumo“ kriterijai Bažnyčios 
ir popiežiaus veiklos vertinime tik stiprėjo ir klostėsi į 
pačias įvairiausias konfigūracijas.

Minint, už ką įvairiuose kontekstuose šis popiežius 
buvo kritikuojamas ir sulaukdavo pasipriešinimo, rei-
kėtų pradėti nuo schizmos. Jono Pauliaus II siekis plės-
ti Vatikano II Susirinkimo pradėtą ekumeninį ir tarp
religinį dialogą bei atsisakyti antijudaizmo iššaukė 
galutinį Marcelio Lefebvre’o ir jo bendraminčių atsime-
timą, nors ilgai ir gana sėkmingai maskuotą ištikimybe 
ankstesnei liturgijai.

Opoziciją kėlė bažnytinių sąjūdžių, į kuriuos buvo žiū-
rima įtariai, o dažnai ir labai priešiškai, pripažinimas. 
Ištisą murmėjimo ir nepritarimo bangą Bažnyčios vidu-
je ir išorėje sukėlė popiežiaus Bažnyčios vardu išsakyti 
mea culpa dėl veiksmų, sprendimų ar laikysenos istori-
jos bėgyje. Buvo kritikuojamos konkrečios beatifikacijos 
ir kanonizacijos bei pati beprecedentė jų gausa. Pasau-
lio jaunimo dienos ir ganytojiniai vizitai sulaukdavo 
pasipriešinimo ne tik iš sekuliaristinių politikų, bet ir 
iš kai kurių valstybių vyskupų, o pats Jonas Paulius II 
buvo kaltinamas triumfalizmu. Popiežiaus Urbi et orbi, 
sistemingai apžvelgiantys pasaulio skaudulius, ir trum-
pi pasisakymai apie tragedijas konkrečiose šalyse po 
sekmadienio Viešpaties Angelo maldos su tikinčiaisiais 
Šv. Petro aikštėje versdavo įsitempti vyriausybes. Dėl 
Vatikano radijo laidų, nušviečiančių padėtį įvairiose pa-
saulio vietose, būdavo diplomatinių demaršų, diploma-
tai gaudavo instrukcijas įtikinti popiežių nepasisakyti 
vienu ar kitu klausimu.

Būta daugybės svarstymų dėl to, kaip Jonas Pau-
lius II tęsė savo pirmtakų pradėtą Vatikano II Susi-
rinkimo įgyvendinimą. Svarstymų išvados priklauso 
nuo to, kuriems Vatikano II Susirinkimo aspektams 
atiduoda pirmenybę svarstantieji ir kokie jų lūkesčiai, 
kaip jie vertina patį Vatikano II Susirinkimą ir Jono 
Pauliaus II pirmtakų veiklą. Tačiau žvelgiant į tai, ką 
savo pirmoje enciklikoje Redemptor hominis pasakė 

pats aptariamasis popiežius, plačiai pasiremdamas pir-
mąja Pauliaus VI enciklika Ecclesiam suam, galima 
teigti, kad jis stengėsi apimti visą Vatikano II Susirin-
kimo mokymą ir, remdamasis juo, vesti Bažnyčią ir pa-
saulį į naują tūkstantmetį. Kelią į trečiąjį Įsikūnijimo 
tūkstant metį jis pavadino naujuoju Bažnyčios adventu, 
kuriame „kartu su Susirinkimo išplėtota Bažnyčios sa-
vimone ir visomis tos savimonės apraiškomis veiklose, 
kuriose Bažnyčia save atpažįsta, save išreiškia ir įtvirti-
na – turime veržtis į Tą, „kuris yra Galva“, į Tą, „iš kurio 
yra visa ir jame esame mes“, kuris yra „kelias, tiesa ir 
gyvenimas...“ (RH, II, 7).

1983 m. lankydamasis Haityje, Jonas Paulius II, pa-
sitelkęs Pauliaus VI terminą, paskelbė naujosios evan-
gelizacijos erą, į kurią su nauju užsidegimu ir naujais 
būdais buvo raginami įsitraukti visi Bažnyčios nariai. 
Taip naujasis adventas tapo pirmiausia naująja evan-
gelizaciija. Savo raginimą popiežius kartojo ir plėtojo 
enciklikoje Redemptoris missio (1990), apaštaliniame 
laiške Tertio millennio adveniente (1994) ir apaštalinėje 
egzortacijoje Novo millennio inneunte (2001).

Trečiojo Įsikūnijimo tūkstantmečio adventas turėjo 
atnaujinti Bažnyčią ir jos misiją. Atnaujinimo sritis nu-
rodė Susirinkimas, o atnaujinimo būdai buvo išbandyti 
Lenkijoje, kuri devynerius metus (1957–1966) rengėsi 
savo krikšto tūkstantmečiui pagal kardinolo Stefano 
Wyszyńskio sudarytą išsamią ir apgalvotą tūkstantme-
čio novenos programą. Ja siekta sielovadą pritaikyti 
esamai tikrovei, pasiekti kiekvieną šeimą, kiekvieną 
tikintįjį. Visuotinės novenos iniciatyvos – lenkų tautos 
įžadų Čenstakavos Dievo Motinai atnaujinimas ir jos 
atvaizdo maldinga kelionė per visas Lenkijos parapi-
jas – telkė tikinčiuosius ir darė matomą įspūdingą jų 
dalį visuomenėje. Sąmoningo tikėjimo ir krikščioniško 
gyvenimo gilinimo buvo siekiama katecheze, bendruo-
meniškumo ugdymu, pamaldumo tradicijų puoselėjimu 
ir atnaujinimu. Novena apėmė ir susipažinimą su jos 
metu vykusio Vatikano II Susirinkimo svarstymais ir 
nutarimais, jaunimo ir intelektualų sielovadą, darbi-
ninkų dvasinio aprūpinimo iniciatyvas, kurių simbo-
liu tapo visą novenos laiką trukusi kova dėl bažnyčios 
statybos industriniame, 1949 m. įkurtame Nowa Huta 
mieste. Vėliau, pirmą kartą kaip popiežius lankydama-
sis Lenkijoje, Jonas Paulius II sakys, kad Nowa Hutoje 
prasidėjo naujoji Lenkijos evangelizacija.

Novena sukėlė valdžios reakciją, kuri paskelbė sa-
vąją „Lenkijos valstybės tūkstantmečio programą“, tu-
rėjusią konkuruoti su bažnytinėmis iniciatyvomis ir 
renginiais. Didžiulį valdžios puolimą iššaukė 1965 m. 
lapkričio 18 d. 65 Lenkijos vyskupų laiškas Vokietijos 
vyskupams, pakvietęs juos į krikščionybės tūkstant
mečio šventimą Lenkijoje. Laiške buvo apžvelgiamos 
šviesios ir tamsios lenkų ir vokiečių santykių pusės, 
bendra istorija ir susipriešinimai. Garsiausia vokiškai 



19naujasis židinys-aidai   2020  /  3

parašyto laiško frazė yra: „kaip krikščionys ir kaip žmo-
nės tiesiame Jums, besibaigiančio Bažnyčios susirinki-
mo suoluose greta mūsų sėdintiems, rankas, atleidžia-
me ir prašome atleidimo“. Valdžia, išgąsdinta vyskupų 
savarankiškumo santykiuose su vokiečiais, bandė or-
ganizuoti nacionalistinę isteriją ir laišką pasirašiusių 
vyskupų pjudymą, kaltindama istorijos klastojimu ir 
parsidavimu. Kardinolui Wyszyńskiui nebuvo leista da-
lyvauti tūkstantmečio minėjimo renginiuose užsienyje, 
o į tūkstantmečio minėjimo užbaigą Lenkijoje pakvies-
tas Paulius VI nebuvo įsileistas. Tačiau novenos rezul-
tatai buvo įspūdingi. Oficialiai komunistinėje valstybė-
je tapo matoma krikščioniška tauta, kurios gyvenimo 
orientyrai iš esmės skyrėsi nuo autoritarinės valstybės 
propaguojamo komunizmo. Novena įtraukė visus socia-
linius sluoksnius, visas kartas, patraukė prie Bažnyčios 
netikinčius. Atsirado vėliau sociologus stebinusi išskir-
tinai lenkiška apklausų dėl religinės priklausomybės 
kategorija „netikintis, bet praktikuojantis“. Taip save 
apibūdindavo asmenys, kurie Bažnyčioje rasdavo ne tik 
sąžinės laisvės erdvę veiklai, bet dažnai ir prieglobstį 
nuo valdžios persekiojimų – darbą ir pajamas, kai dėl 
represijų būdavo išmetami į gatvę. Ne vienas jų, nors ir 
neturėdami tikėjimo dovanos, bažnytiniame gyvenime 
dalyvaudavo iš pagarbos Bažnyčiai kaip institucijai.

Žvelgdami į gausias Jono Pauliaus II iniciatyvas vi-
suotinėje Bažnyčioje matome, kad daugybė jų yra įkvėp-
tos Vatikano II Susirinkimo gairių ir Lenkijos patirties. 
Gal tik ekumeninė ir tarpreliginė popiežiaus veikla yra 

mažiau grįsta Lenkijos tikrove, tačiau verta prisiminti, 
kad Lenkijos išeivijos ir opoziciniai intelektualai, darę 
įtaką Karoliui Wojtyłai, labai vertino Abiejų Tautų Res-
publikos daugiatautiškumą ir religinę įvairovę, pačioje 
ATR matydami vieningos Europos modelį. Tad apokri-
finis pasakojimas, kad išrinkimą konklavoje priėmęs 
Wojtyła norėjo pasivadinti Stanislovu, bet buvo įtikin-
tas prisiimti „įprastą“ popiežiaus vardą, kažkiek nurodo 
didžiulį „lenkiškos patirties“ vaidmenį Jono Pauliaus II 
pontifikate. Kita vertus, tame pasakojime gal daugiau 
atsispindi tai, kad Karolio Wojtyłos išrinkimą į šv. Petro 
sostą daugelis lenkų katalikų suvokė kaip Lenkijos mi-
sijos visuotinėje Bažnyčioje patvirtinimą. Tai labai įdo-
mi ir turtinga, bet jau kita tema, nes Jono Pauliaus II 
veikla nerodo jokių lenkiškojo mesianizmo bruožų.

Programinė naujojo pontifikato enciklika Redemptor 
hominis buvo paskelbta 1979 m. kovo mėnesį, bet jau 
sausį Jonas Paulius II leidosi į pirmąją savo kelionę. 
Jis tęsė Pauliaus VI pradėtą regimo ir modernaus Baž-
nyčios liudijimo visam pasauliui misiją. Per devynias 
tarptautines keliones Paulius VI aplankė visus žemy-
nus, vaizdžiai rodydamas, kad Bažnyčios misijai nėra 
geografinių, politinių ar socialinių ribų. Pirmoji jo ke-
lionė buvo į Šventąją Žemę, kur Jeruzalėje popiežius ir 
Konstantinopolio patriarchas Atenagoras viešai atšau-
kė abipuses XI a. paskelbtas ekskomunikas, taip pradė-
dami katalikų ir stačiatikių dialogą. Vėlesnių kelionių 
metu Paulius VI aukodavo viešas mišias arba dalyvau-
davo svarbiuose ir masiniuose religiniuose renginiuose, 
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tokiuose kaip nacionaliniai eucharistiniai kongresai, 
lankėsi tokiose iškiliose šventovėse kaip Fatima. Lan-
kydamas valstybes Paulius VI pradėjo susitikinėti su 
jose veikiančių kitų krikščionių ir religinių bendruome-
nių vadovais. Turkijoje jis susitiko su Armėnijos patri-
archu, Stambulo mufčiu ir vyriausiuoju rabinu. Paulius 
VI buvo pirmasis popiežius, apsilankęs Jungtinėse Tau-
tose Niujorke ir Ženevoje bendravęs su Pasaulinės Dar-
bo Organizacijos vadovybe. Be to, šiame Jeano Calvino 
mieste Šveicarijos katalikams jis aukojo mišias. Kaip 
minėta, 1966 m. Paulius VI norėjo pasiekti ir Lenkiją, 
bet geležinė uždanga tais metais popiežiui dar buvo neį-
veikiama. Ne visos valstybės ir sistemos norėjo atsiverti 
Bažnyčios skelbimui.

Būtent šitam nenorui, panaudodamas savo tėvynės 
patirtį, metė iššūkį Jonas Paulius II. Tuo metu Meksika 
savaip buvo panaši į Lenkiją dėl savo griežto sekuliaris-
tinio režimo ir agresyvaus Bažnyčios bei valstybės ats-
kirumo, ir net lenkė Lenkiją, mat Meksikoje Bažnyčia 
negalėjo niekaip reikštis viešoje erdvėje. Ten net buvo 
draudžiama viešai dėvėti kunigišką ar vienuolinį rūbą. 
Meksika buvo vienintelė Lotynų Amerikos valstybė, 
neturėjusi diplomatinių santykių su Šv. Sostu. Tuo pat 

metu per 90 procentų šalies piliečių išpažino katalikybę. 
Todėl kai popiežius pareiškė, kad vykdamas į Dominikos 
Respubliką, norėtų sudalyvauti Lotynų Amerikos vys-
kupų konferencijoje Puebloje ir aplankyti Gvadalupės 
Dievo Motinos šventovę, Meksikoje kilo aršūs debatai. 
Vis dėlto popiežius buvo įsileistas, nors ir be jokio oficia
laus priėmimo. Vyriausybei teko susitaikyti ne tik su 

tuo, kad popiežius viešumoje vilkėjo bažnytiniais rūbais, 
bet ir su tuo, kad jo aukotose mišiose dalyvavo tikinčių-
jų minios, o jis ragino tikinčiuosius ir vyskupus būti iš-
tikimus tikėjimui ir teigė, kad valstybės turi pripažinti 
piliečių laisvę viešai ir atvirai išpažinti savo tikėjimą.

Puebloje susirinkusiems Lotynų Amerikos vysku-
pams Jonas Paulius II pabrėžė, kad socialinis Bažny-
čios mokymas yra kelias, kuriuo tikėjimas įeina į pasau-
lį, ir būdas, kuriuo Bažnyčia vertina socialinę tikrovę. 
Tikėjimas nesustoja prieš jokias žmogaus gyvenimo 
sritis, prieš socialinę tikrovę, o jos vertinimo neperlei-
džia ekonominėms ir politinėms doktrinoms. Bažnyčia 
privalo skelbti ir ginti apreikštą tiesą, kad žmogus yra 
Dievo atvaizdas, ir jo negalima redukuoti nei į gamtos 
ląstelę, nei į anoniminį sociumo elementą.

Šią tezę Jonas Paulius II plėtojo per visą pontifikatą. 
Jo socialinis mokymas sulaukė kritikos ir iš „kairės“, 
ir iš „dešinės“. Didžiulės socialinės nelygybės kamuo-
jamose Lotynų Amerikos šalyse dalis krikščionių buvo 
linkę priimti marksistinę socialinės revoliucijos dok-
triną ir matyti Jėzuje revoliucionierių. Tuo pat metu 
kita dalis socialiniame Bažnyčios mokyme buvo linkusi 
įžiūrėti socializmą. Pastaroji nuostata per Jono Pau-

liaus II pontifikatą labai 
suvešėjo tarp politiškai 
konservatyvių JAV ka-
talikų, kurie ėmėsi ban-
dymų „sutaikyti“ socia-
linę Bažnyčios doktriną 
su kapitalizmu ir laisva 
rinka. Su jų požiūriu ne-
suderinamos Jono Pau-
liaus II pozicijos, išdėsty-
tos enciklikose Solicitudo 
rei socialis (1987) ir Cen-
tesimus annus (1991), 
buvo ir tebėra laikomos 
naiviomis ir neįgyvendi-
namomis, o Jonas Pau-
lius II pristatomas kaip 
nuoseklus antikomunis-
tas ir kovotojas su po-
litine kaire. Socialinė 
Jono Pauliaus II dok-
trina politiškai konser-
vatyvių, o ekonomiškai 
liberalių katalikų pakei-

čiama jo mokymu apie gyvybę ir lytiškumą, nors iš tie-
sų šis mokymas tėra bendros Jono Pauliaus II antro-
pologijos dalis, neatskiriama nuo jo socialinio mokymo.

Būtent antropologija grįstas skelbimas buvo pirmo-
sios Jono Pauliaus II kelionės į Lenkiją branduolys. Tas 
skelbimas Lenkijos visuomenei nebuvo naujas, jis tęsė 
tūkstantmečio novenos skelbimą, kardinolo Wyszyńs-
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jonas Paulius ii Shea stadione kvynse. niujorkas, 1979. nuotrauka thomas j. o'Halloran, 
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kio ir paties Karolio Wojtyłos grįstą Vatikano II Susi-
rinkimo mokymu ir jį plėtojusį. Wyszyńskis, savo laiku 
sulaukęs Pijaus XII kritikos už 1950 m. susitarimą su 
komunistine Lenkijos valdžia dėl Bažnyčios sugyveni-
mo su valstybe, manė, kad komunizmas yra netvarus 
ir neišvengiamai pats save sunaikins, tad reikia ne ko-
voti su juo kaip tokiu, o skelbti ir ginti tiesą apie Dievą 
ir žmogų bei ta tiesa gyventi.

1979 m. Jono Pauliaus II apsilankymas gimtinėje 
prasidėjo invokacija: „Aš, Lenkijos sūnus ir popiežius, 
iš [Lenkijos krikšto] tūkstantmečio gelmės ir Sekminių 
išvakarėse drauge su jumis visais meldžiu: teateina Ta-
voji dvasia ir atnaujina žemės veidą. Šitos žemės!“ Vi-
zitas parodė pačiai Lenkijai ir pasauliui, kad Bažnyčios 
skelbimas ir liudijimas „šitoje žemėje“ davė itin gausių 
vaisių, o tai, kas po vizito vyko Lenkijoje, Europoje ir pa-
saulyje, patvirtino komunistinės sistemos netvarumą.

Jonas Paulius II niekada nemanė, kad 1990 m. viena 
pasaulinė sistema nugalėjo kitą. Jis tikėjo, kad prasidė-
jo buvusio padalinto pasaulio atsinaujimas, kuris negali 
sustoti prie geležinės uždangos griuvėsių. Popiežius sie-
kė, kad naujojo advento evangelizacija vestų į naująsias 
Sekmines – tai yra į Bažnyčios ir pasaulio atnaujinimą 
ir vienybę, kuriamą Dievo ir žmogaus bendradarbiavi-
mu. 129 apaštalinės kelionės, 438 paskelbti šventieji ir 
1340 palaimintųjų, 2000 m. paskelbtas XX a. tikėjimo 
liudytojų martyrologas „iš visų giminių, genčių ir kal-
bų“, Pasaulio jaunimo dienos ir Dievo Gailestingumo 
sekmadienio šventė, apsilankymai Romos sinagogoje 
ir Damasko mečetėje, susitikimai su kitais dvasiniais 
lyderiais ir autoritetais įvairiais būdais turėjo pasiekti 
asmenis, institucijas ir kultūras ir perduoti žinią, kad 
tiesa apie žmogų ir pasaulį nėra suvedama į ekonominę 
ir politinę tikrovę, kad kiekvienas žmogus yra pašauk-
tas į gyvenimą ir turi neatšaukiamą, Dievo jam suteiktą 
vertę, kurios nenusako socialinė padėtis, amžius, svei-
kata ar net paties žmogaus pasirinkimai.

Į Joną Paulių II tris kartus buvo kėsintasi. Išgyvenęs 
po paties rimčiausio, pirmojo pasikėsinimo, jis manė, 
kad liko gyvas, nes jo misija nebuvo baigta. 1999 m. Ka-
lėdų Vigilijos metu įžengdamas per jubiliejines Šv. Pet
ro bazilikos duris jis simboliškai įvedė pasaulį ir Baž-
nyčią į trečiąjį tūkstantmetį. Pati apeiga buvo atidžiai 
stebima ir įvairiai komentuojama, bet iš dvidešimties 
metų atstumo atrodo, kad Jono Pauliaus II žengimas 
per naujo tūkstantmečio slenkstį buvo dar vienas jo 
liudijimas ir iššūkis pasauliui – kaip tikras liudijimas, 
bandytas marginalizuoti, bet, kaip visi tikri liudijimai, 
išliekantis. Labai turtingoje Didžiojo Jubiliejaus durų 
atidarymo ceremonijoje dalyvavo ligos jau naikinamas 
vyras, beveik prislėgtas ir užgožtas puošnių rūbų, sun-
kiai judantis ir sunkokai kalbantis. Jau tada, o ypač 
per paskutinius penkerius Jono Pauliaus II gyvenimo 
metus, kurie buvo vieši kone iki paskutinės dienos, ra- 	
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dosi vis daugiau norinčių nugręžti akis nuo medijų jaut
rumą žeidžiančios popiežiaus negalios ir jo silpnumo. 
Televizijos kameros vis dažniau nuslysdavo kitur nuo 
jo drebančių rankų, palinkusios galvos, neklusnių lūpų. 
Popiežiaus vaizdas pasaulio ekranuose darėsi vis nema-
lonesnis ir vis mažiau pageidautinas, todėl pats popie-
žius ir jo beveik nebeištariami žodžiai atrodė vis labiau 
prarandantys reikšmę. Tačiau, kai pirmomis 2005 m. 
balandžio dienomis į Šv. Petro aikštę ėmė rinktis vis 
daugiau ir daugiau žmonių, o paskelbus apie Jono Pau-
liaus II mirtį tas srautas tapo nebenutrūkstamas, papil-
domas atvykstančių iš viso pasaulio, ir norinčių su juo 
atsisveikinti nebetalpino nei Šv. Petro aikštė, nei jos ar-
timos, o vėliau ir tolimos prieigos, kai geometrine propor-
cija daugėjo užuojautų ir nekrologų bei oficialiai skelbia-
mo gedulo, net tos valstybės, kurios iš pradžių nesirengė 
to daryti, ėmė formuoti aukščiausio lygio delegacijas 
Jono Pauliaus II laidotuvėms. Jos buvo transliuojamos 
visame pasaulyje, ir milijonai žmonių atsisveikino su 
asmeniu, su kuriuo jautėsi vienaip ar kitaip susitikę.

Per penkiolika metų, praėjusių nuo jo mirties, Bažny-
čia pripažino Jono XXIII, Pauliaus VI ir Jono Pauliaus 
II šventumą. Pradėta ir Jono Pauliaus I beatifikacijos 
byla. Taigi Bažnyčia mato ir rodo šių popiežių nepakar-
tojamą individualumą ir jų bendrystę. Gegužės 18 d. 
sukanka šimtas metų nuo šv. Jono Pauliaus II gimi-
mo. Tos dienos išvakarėse, sekmadienį, gegužės 17 d. 
Šv. Pet ro aikštėje Romoje popiežius Pranciškus ketino 
aukoti iškilmingas mišias. Jose buvo tikimasi gausaus 
dalyvavimo, bet pandemija ir karantinas pakeitė daugy-
bę dalykų. Milijonai žmonių atsidūrė izoliacijoje, užsida-
rė sienos, stoja ekonomika. Mažai pažįstama liga, kuri, 
atrodo, daug grėsmingesnė vyresniems ir pasiligoju-
siems žmonėms, ir susirūpinimas dėl ekonomikos visai 
netikėtai atgaivino plačią diskusiją apie žmogaus ver-
tę. Toje diskusijoje daugybė skardžių balsų teigia, kad 
ekonomika yra visko pagrindas ir jos nevalia aukoti dėl 
silp niausių ir jau nevertingų visuomenės narių, kuriems 
geriausiu atveju gal galima taikyti specialų režimą. Ta-
čiau skamba, dažnai iš visai netikėtų vietų, priminimai 
ir argumentai, pažodžiui ir savais žodžiais kartojantys 
Jono Pauliaus II liudijimą – žmogaus vertė nėra sąly-
gojama nei jo amžiaus ar sveikatos, nei ekonominių ir 
politinių doktrinų ar poreikių. Daugybė požymių rodo, 
kad ši diskusija – kas yra žmogus – bus svarbiausia 
bent jau XXI a., į kurį viso pasaulio akyse per simbolinį 
tūkstantmečio slenkstį Bažnyčią ir pasaulį įvedė ligos 
ir amžiaus kamuojamas, bet nei su liga, nei su senatve 
nesutapatinamas popiežius. Ir jis turėjo ką pasakyti 
naujajam tūkstantmečiui. Tad jei Jono Pauliaus II šimt
mečio neminės minios Šv. Petro aikštėje, jį, dalyvaujant 
nematomiems milijonams, jau paminėjo dabartinis po-
piežius – tamsioje, tuščioje aikštėje, lietui lyjant laimi 
nęs mus visus – miestą ir pasaulį – Eucharistija.
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ši aplikacija buvo perbraukta purpurine juosta – saulė 
vis labiau leidosi į jūrą. Didelė žalsva bronzinio angelo 
skulptūra stovėjo pačioje švyturio viršūnėje, ištiestoje 
rankoje angelas laikė deglą, tuo tarpu purpurinė juosta 
iš vaikiškos aplikacijos jau gyveno savo gyvenimą, švy-
tėjo horizonte ir darėsi vis mažesnė, vis tamsesnė.

Įlanka iš lėto virto tamsiu, nesuvokiamu ir nežinomu 
padaru – tai šen, tai ten jo viduje viena po kitos užsi-
degdavo nedrąsios švieselėskibirkštėlės, maži laiveliai, 
žvejų valtys, keltai, jachtos, mažos vietovės ant įlankos 
krantų – visa tai pamažu paskęsdavo tamsoje, abiejose 
šio savotiško jūros amfiteatro pusėse.

Kairėje, toli, prie horizonto linijos, labiausiai nutolu-
sioje į jūrą nuo Istrijos pusiasalio pusės Triesto įlankos 
dalyje, siaurame kyšulyje į naktį panirdavo slovėniška-
sis Piranas, o kiek arčiau – vis dar itališkoji Muggia. De-
šinėje bangos švelniai glostė tamsoje nematomus Barco-
lanos ir Grignano paplūdimius. Kažkur ten, toliau už jų, 
paslėptas bangų ūžesio ir egzotinių augalų šnibždesio 
parke bolavo šviesus siluetas – savo uolėtame kyšulyje 
amžinoje jūros sargyboje stovinti Miramaro pilis.

Kiek anksčiau aš ėjau palei jūrą promenada, kuri 
maudėsi švelnioje, minkštoje oranžinėje vakaro švieso-
je, o dabar, grįžtant nuo molo, ilgi šešėliai jau gulė palei 
visą Riva Tre Novembre ilgį.

Stebėjau smalsias žuvėdras, kurios sukiojosi aplink, 
darė piruetus virš aukštesnių pastatų stogų, sklendė že-
myn nuo graikų stačiatikių bažnyčios Grecco Orientale 
bokštų, molo link.

Prie įėjimo į molą stovėjo nerangi, linksmomis lempu-
tėmis švytinti sidabrinė konstrukcija, išdidžiai pavadin-
ta La ruota dei miraccoli3. Šalia iš ryškiomis spalvomis 
nudažyto furgonėlio pardavinėjo gelatto4, o iš mažos gre-
ta stovinčios būdelės – įvairius gėrimus ir cukraus vatą.

Už nugaros, kirtus judrią Riva Tre Novembre, plytėjo 
didžiulė aikštė, atsiverianti į jūrą, bet iš šonų uždaryta 
dviem galingais pastatais – Palazzo Governo iš šiaurės 
ir Palazzo Lloyd iš pietų, o vaizdingi Miesto rūmai iš 
rytų savotiškai užbaigė šią kompoziciją. Toliau į dešinę 
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Nikodem Szczygłowski

Esė

Žvelgiant iš perspektyvos, Vilnius buvo keistas, tarpusavyje
susipynusių erdvių miestas, toks kaip Triestas ar Černovicai.

Czesław Miłosz

Sėdėjau pačiame ilgojo il Molo Audace gale, žiūrėjau į 
švelnias bangas, saulę, kuri iš lėto leidosi į Adrijos jūrą, 
švyturį, kuris savo pavadinimu – Faro della Vittoria1 – 
priversdavo susimąstyti apie didžiąsias karines perga-
les, jis, didelis ir paslaptingas, tuomet dar nemesdavo 
savo šešėlio į vis labiau tamsėjančius įlankos vandenis. 
Anksčiau įsivaizdavau šį švyturį esant vieną iš Habs-
burgų epochos palikimo paminklų ir turėjau nusivil-
ti, kai sužinojau, kad jis buvo atidarytas tik 1927 m., 
nors ir dalyvaujant pačiam Italijos karaliui Viktorui 
Emanue liui III. Grakštus bokšto statinys, kurio aukštis 
siekė 68 metrus, stūksojo virš Grettos kalvos ir buvo pa-
statytas ant austrų gynybinio forto Kresič liekanų, tuo 
turėdamas aiškiai paženklinti italų ginklo pranašumą 
ir pergales viename iš kruviniausių Didžiojo karo mū-
šių – Isonzo (slovėnų vadinamos „Soča“) upės slėnyje. 
Panašiai kaip ir mūšyje prie Piavo upės, kurį Gabriele 
d’Annunzio entuziastingai ir poetiškai pakrikštijo La ba-
taglia del solstizio2. Bet kuriuo atveju, šis švyturys turėjo 
tarnauti kaip visiems matomas pergalės kare, kuriame 
iš esmės nebuvo vienareikšmių nugalėtojų, paminklas.

Baugiai klykavo žuvėdros, tolumoje matėsi aiškūs, 
lyg iškirpti iš tamsaus popieriaus lakšto ir priklijuoti 
ant tamsiai mėlyno fono, lyg vaikiškoje karpymo apli-
kacijoje, didelių konteinerinių laivų siluetai. Per vidurį 

1 Pergalės švyturys (it.).
2 saulėgrįžos mūšis (it.).
3 stebuklų ratas (it.).
4 Ledai (it.).

nikodeM szCzyGłowski (g. 1978) – lenkų rašytojas ir ver-
tėjas, baigęs Viduržemio jūros archeologiją Lodzės universitete. 
Be gimtosios kalbos moka lietuvių, slovėnų, ukrainiečių ir čekų 
kalbas. slovėnų kalbos įgūdžius tobulino Liublianos universite-
te. į lietuvių, lenkų ir ukrainiečių kalbas vertė vieno žymiausių 
slovėnų rašytojo drago jančaro esė. Bendradarbiauja leidiniuo-
se Business Traveller Poland, Zbruč.eu, Literatūra ir menas, 
Prze gląd Baltycki, Nowa Europa Wschodnia. nenuilstantis ke-
liautojas, Balkanų ir buvusios jugoslavijos žinovas, jo pasaulė-
žiūros atspirties taškas yra Vidurio europa – bendroji istorinė ir 
kultūrinė erdvė nuo Baltijos iki adrijos. esė „tristitia tergesten-
tris“ (in: Nowa Europa Wschodnia, 2019, nr. 6) iš lenkų kalbos 
trumpindamas vertė autorius.
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švytėjo naktinės Palazzo Pitteri ir Grand Hotel Duchi 
d’Aosta šviesos.

Ištisos minios kavinėse. Nepaisant kadaise britų pirk
lių (kurių tuomet mieste buvo visai nemažai) įskiepytos 
arbatos gėrimo kultūros tradicijų, pastarosios niekada 
neįstengdavo nugalėti kavos kulto, atėjusio čia iš Vie-
nos. XX a. pradžioje miestas importavo kavą didžiuliais 
kiekiais ir siųsdavo ją į tolimiausius Habsburgų monar-

chijos kampelius – už Dunojaus ir Karpatų. Kavą, kuri 
buvo perkraunama Trieste iš milžiniškų laivų, gerdavo 
Havličkovos kavinėje Prahoje ir „Sacher“ viešbutyje Vie-
noje – kaip ir visose Graben ir Kartnerstraße kavinėse, 
Vaclavo aikštėje ir kavinėse prie Národní gatvės Praho-
je, madingose Váci utca vietose Budapešte, „Vienos“ ka-
vinėje prie Etmonų Pylimų gatvės Lvovo centre, kavinė-
je „Prie Auksinio Erelio“ Černovicuose ir „Prie Juodojo 
Erelio“ Didžiajame Varadine5, viešbutyje „Union“ neto-
liese esančioje Liublianoje ir daugelyje kitų vietų viso-
je žemyninėje Europoje. Tuo tarpu geriausios Triesto 
kavinės, per patį Belle Époque žydėjimą, savo interjeru 
nenusileido Vienos kavinėms, kai kurios jų iki šiol šią 
findesieclinę6 Vieną aiškiai primena labiau nei bet kur 
kitur. Šiandien šio miesto, kadaise turėjusio Laisvojo 
miesto statusą, gyventojai suvartoja daugiausia kavos 
vienam gyventojui visoje Italijoje, nepaisant netgi to, kad 
tradicinis ir tipiškas itališkas espresso ristretto, ko gero, 
čia nėra toks populiarus kaip kituose Italijos miestuose.

* * *

Mintys plaukė pasroviui ir plakėsi lyg Adrijos bangos. 
Molas ir Riva del Mandracchio tiesiog skendo nuo vis 
gausesnių vaikštinėtojų minių. Buvo šiltas besibaigian-
čios dienos vakaras – laisvadienio il Giorno di Lavoro 
proga. Dar iki atvykstant į Triestą, tos pačios dienos rytą 
Liublianoje susidūriau su netikėta problema: Darbo die-

nos proga buvo uždarytos absoliučiai visos parduotuvės, 
kioskai ir visos įmanomos prekybinės vietos. Galiausiai 
man pavyko nusipirkti porą butelių vandens kelionei 
degalinėje, vienintelėje miesto centre, netoli nuo sank
ryžos, kurioje Slovenska cesta pereina į Dunajską cestą, 
o Trg Osvobodilne Fronte savo ruožtu – į Tivolską cestą7.

Kirtus Slovėnijos ir Italijos sieną ties istorine Sežana
Fernetti perėja ir paliekant šone apleistus muitinės ir 
pasienio kontrolės pastatus, iš karto į akis krito du da-
lykai – ženkliai blogesnė kelio danga italų pusėje ir rau-
donos vėliavos, kurios kabojo vos ne kas antrame pasta-
te pakeliui į Villa Opicina. Slovėnų kalba ši gyvenvietė 
vadinosi Opčine, gyventojų daugumą čia irgi sudaro 
slovėnai. Kai dėl raudonų vėliavų, iš pradžių klaidingai 
jas palaikiau kažkokia savotiška vietinio patriotizmo 
apraiška, bet vėliau įsižiūrėjęs pastebėjau, kad jų fonas 
yra grynai raudonas, be sidabrinės triestiškos alebardos 
lelijos. Prie pat kelio stūksojo akmens stela, čia kadaise 
pastatyta Habsburgų kunigaikščio Pranciškaus I vizi-

tRistitia teRGestentRis

5 istorinis miesto oradia (rum. Oradea) vakarų Rumunijoje pavadini-
mas, plg. vok. Großwardein, vengr. Nagyvárad.

6 nuo sąvokos fin de siècle (pranc.) – pažodžiui „šimtmečio pabai-
ga“. šiuo terminu apibūdinamos XiX a. paskutiniame dešimtmetyje 
daugelyje žemyninės europos šalių išryškėjusios kultūrinės tendencijos 

mene, architektūroje, literatūroje ir pan.
7 Cesta (slov.) – kelias, plentas; Trg (slov.) – aikštė; Slovenska cesta – 

slovėnijos plentas; Dunajska cesta – Vienos plentas; Trg Osvobodilne 
Fronte – išlaisvinimo fronto aikštė.

Vaizdas į Piazza Unità d'Italia aikštę nuo Audace molo. 2018. autoriaus nuotraukos
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tui į miestą priminti – po šio istorinio riboženklio prasi-
dėdavo patraukliausia maršruto dalis.

Iš tiesų sakau jums, mažai kuris miestas gali pasigir-
ti tokiu vaizdingu entrée, kaip Triestas. Iki šiol atsime-
nu tą nuostabą, kuri apėmė, kai pirmą kartą leidžian-
tis serpantino keliu nuo karstinės plynaukštės kalvų, 
prieš akis atsivėrė apačioje plytinčio miesto panorama. 
Pušys, taip gausiai augančios Karste (slovėniškai Kra-
se), pamažu užleidžia vietą kiparisams, akacijoms, žy-
dinčioms alyvoms, posūkiuose apsamanojusius senus 
pilkus mūrus gracingai dengia gebenės, už jų šen bei 
ten matyti rododendrai. Kas akimirką apačioje švysteli 
jūra, – mirkteli atvykėliui, girdi, pakentėk dar, luktelėk 
akimirką, – sušmėžuoja vis kitas miesto fragmentas, 
pats miestas atsidengia iš lėto, didingai, lyg milžiniš-
ko amfiteatro arena. Taip ir norėtųsi sušukti mintyse: 
„Po mano kojų kraštas prabangos ir turtų“8. Šis vaizdas 
tikriausiai stulbino ir pirmuosius keliautojus, kurie at-
vykdavo į miestą prie Adrijos jūros sausumos keliu, nuo 
tų laikų, kai Habsburgai nutiesė kelią iš Vienos iki savo 
svarbiausio jūros uosto, lango į pasaulį – o kiek vėliau 
pastatė ir geležinkelį, vieną svarbiausių pramonės revo-
liucijos laikotarpio Europos civilizacijos atradimų.

Taigi jau nuo pat pradžių turime reikalą su šio nepa-
prasto spektaklio pirmuoju veiksmu – miestas atsiden-
gia mūsų akims lyg senovinis romėnų amfitheatrum 
Tergestrum. Leisdamiesi nuo kalvų vis žemyn, dar iki 

atvykdami į senamiestį, mes stebime antrąjį veiksmą. 
Gigantiškas pastatas, kuris nenorom priverčia galvoti 
apie architektūrinį monumentalizmą, būdingą Musso-
linio valdymo laikotarpiui, išdidžiai stovi ant Scoglietto 
kalvos. Šiam gremėzdiškam gelsvam pastatui su įspū-
dingais laiptais prie fasado ir simetriškais sparnais iš 
abiejų pusių apibūdinti atmintis sufleruoja žodį „mau-
zoliejus“. Jis stūkso plačiame vieno pagrindinių į mies-
tą vedančių kelių vingyje. Pastatas buvo iškilmingai 
atidarytas 1938 m., ceremonijoje dalyvavo pats Duce, 
abu statinio sparnus puošia iškalbingi bareljefai. Prie-
kyje stovi aukštas stiebas, ant kurio plazda Italijos tri-
koloras. Stiebas smarkiai surūdijęs nuo liūčių, kurias 
čia reguliariai atneša bora, o pati vėliava išblukusi nuo 
Adrijos saulės. Žolynas aplink pastatą taip pat atrodo 
išblukęs, o stovėjimo aikštelė užstatyta įvariomis trans-
porto priemonėmis su džiugiu itališku nerūpestingumu.

* * *
O, Italia, Italia.

Šalin stereotipus! Mes jau esame Trieste. Vis dėlto 
galima pajusti kažką. Taip, ne tik šiame mieste, bet ir 
beveik visoje Italijoje. Tačiau būtent Trieste tas kažkas 
jaučiasi stipriau ir ryškiau – keistas lėto nuosmukio, 
dekadanso jausmas, lyg senovinis šūkis, išsiuvinėtas 
sidabriniais siūlais senoje, kadaise prabangioje, dabar 
išblukusioje vėliavoje: sic transit gloria mundi. Itali-
ja – nuostabaus grožio šalis, bet daugelyje kasdienybės 
suvokimo plotmių tai kraštas, tarsi užsikonservavęs 

8 adomas Mickevičius, „Piligrimas“ (iš „krymo sonetų“), vertė Vin-
cas Mykolaitis-Putinas.

Miesto rotušė Comune di Trieste. 2018
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XX a. devinto dešimtmečio pabaigoje. Ko gero, tai buvo 
didžiausios Italijos gerovės laikai – dabar šalis yra kiek 
nušiurusi, nors vis dar gerai atrodanti andainykštės ge-
rovės ikona, kuri kadaise pelnė svarbią funkciją – būti 
Vakarų ir laisvosios rinkos forpostu regione, šalia socia
listinės Jugoslavijos ir Balkanų.

Šiandien Italija ir jai būdingos vėlyvojo devinto, gal-
būt dar dešimto dešimtmečio dolce vita apraiškos – tai 
tos praėjusios ir vis labiau tolstančios prosperity epochos 
simbolis. Anuomet didieji itališki koncernai viešpatavo 
Europos rinkose, futbolas pelnė vis naujus titulus, o ita-
lų squadra azzura žaidėjų pavardes žinojo ištikimi jų 
fanai visame pasaulyje, vis nauji itališkų atomobilių 
modeliai išriedėdavo nuo Turino fabrikų konvejerio ir 
buvo geidžiami milijonų žmonių visoje Europoje, Itali-
jos mada tvirtai užėmė podiumų pozicijas ne tik Milane, 
bet kone visose pasaulio sostinėse.

Triestas – miestas, besimaudantis amžinai saulė-
tų atostogų spinduliuose ir besimėgaujantis savotiš-
ka Adrijos dolce vita atmaina – buvo teritorija, iš trijų 
pusių apsupta Jugoslavijos (neprisijungusios9, atviros 
pasauliui, bet vis dėlto komunistinės), todėl anuomet 
buvo priskiriamas prie jautriausių Šaltojo karo apimto 
žemyno vietų.

Miestas sugebėjo išnaudoti šį faktą ir darbavosi iš pe-
ties. Išvykas apsipirkti į Triestą (ir tas ilgas eiles pasie-
nyje prie SežanaFernetti perėjos) iki šiol nostalgiškai 
prisimena daugelis vyresnės kartos slovėnų ir kroatų, 
ir netgi kai kurie tolimiausių pietinių Jugoslavijos re-
gionų gyventojai – iki pat piečiausiai esančios (dabar, 
nomen omen, vadinamos Šiaurės) Makedonijos. Kur tie 
laikai, kai ilgoje virtinėje nuo Chiarboli iki pat Borgo 
Giuseppino stovėjo atvykę iš visos Jugoslavijos autobu-
sai? Jų registraciniai numeriai bylojo apie plačią šalies 
nuo Triglavo iki Vardaro geografiją – pradedant nuo 
netoliese esančių Slovėnijos Kranio ir Kopero iki pat 
tolimųjų Strugos ir Bitolos Makedonijoje. Kur tas stum-
dymasis ir šurmulys, nuolat tvyrantis virš Pontorosso? 
Šios aikštės vardas tapo anų auksinių Triesto preky-
bos laikų simboliu. Gausios parduotuvės siūlė taip gei-
džiamus Jugoslavijoje blue jeans šalia Pontorosso tilto 
esančiose gatvėse iki pat Borgo Teresiano, nuo pat ryto 
ilgos eilės išsirikiuodavo prie valiutų keityklų su magiš-
kom iškabom Cambio – Change – Exchange – Wehsel. 
Kur visi tie žmonės, gebantys akimirksniu perskaičiuo-
ti Jugoslavijos dinarų, Italijos lirų ir Vokietijos markių 
keitimo kursus?

Miestui, iš kurio prieš tai buvo atimta jūrų galybės 
aureolė, tai buvo, ko gero, paskutinis šlovės spindulys.

* * *

Jamesas Bondas motorine valtimi skrodė Triesto įlan-
kos bangas nuo Lazzaretto ir jūros sienos su Jugoslavija 
pusės besileidžiančios saulės link, vaizdingu lanku ap-
lenkdamas Muggią. Porto San Rocco marinoje lingavo 
prišvartuotos jachtos, girgždėjo nuleistos burės, girdė-
josi būdingas vantų ūžesys, Adrijos vėjas taršė Bondo 
plaukus ir kaklaraištį, o jam už nugaros matėsi Tries-
to – Laisvojo miesto, pasitinkančio Vakaruose – pano-
rama. Galime sutarti, kad taip atrodė Triestas, aštunto 
dešimtmečio pabaigos – devinto pradžios ikona.

„Nuo Štetino iki Triesto į žemyną nusileido Geležinė 
uždanga“, – taip likus trims dešimtmečiams iki apra-
šomų įvykių pasakė Winstonas Churchillis. Iš esmės 
britų politikas ir Antrojo pasaulinio karo didvyris buvo 
teisus – ir šia savo formuluote, kuri ilgiems metams 
taps Šaltojo karo kvintesencijos apibūdinimu, jis volens 
nolens tapo savotišku Šaltojo karo krikštatėviu.

Triestas spindėjo pačiame Šaltojo karo įkarštyje – dėl 
savo padėties teisingoje minėtos uždangos pusėje. Vien 
Geležinės uždangos egzistencijos dėka Triestas gavo sa-
votišką progą patirti antrąją jaunystę.

Iš laiko perspektyvos matome, kad po Berlyno sie-
nos griūties, kai virš žemyno papūtė viliojančių pažadų 
kupini winds of change, Europą apėmusios visuotinės 
eufo rijos fone Triestas vėl grįžo prie sau būdingos me-
lancholijos. Miestas ir vėl neteko dalies savo spindesio – 
jau bene trečią kartą istorijoje.

Triesto istorija – tai iš esmės melancholijos istorija, 
dabar persipynusi su visai Italijai būdingu devinto de-
šimtmečio dolce vita ilgesiu. Daugelis kadaise nuostabių 
viešbučių, esančių miesto centre, iki šiol gali nustebinti 
lankytojus autentišku interjeru, mediniu ir žalvariniu 
fojė dekoru, senoviniais liftais ir didelėmis, neoninėmis 
išorės reklamomis. Viskas autentiška, tikroviška, de-
vinto dešimtmečio stiliumi. Trūksta gal tik senųjų rek
laminių plakatų ir Quelle katalogų registratūroje.

Nors „Milano“ viešbutyje via Ghega gatvėje ant sienų 
kabo dideli tarpukario (ar net ankstesni) reklaminiai 
plakatai (ar jų tikroviškai atrodančios kopijos), kurie 
ragina naudotis transatlantinės keleivių jūros laivybos 
koncerno Lloyd paslaugomis.

Transatlantinė laivyba – tai atskira tema ilgame 
Triesto istorijų sąraše iš serijos „Vėjo nublokšti“, kuri 
reikalauja atskiros digresijos.

* * *

Žlugus K.u.K.10 monarchijai, miestas po „tremties sve-
tur“ šimtmečių (kaip tai apibūdino italų patriotai) su-

9 turimas omenyje jugoslavijos dalyvavimas neprisijungimo judė-
jime (angl. Non-Aligned Movement). tai buvo neformali politinė gru-
puotė, jungianti valstybes, nepriklausančias ar nepritariančias jokiam 
iš didžiųjų politinės galios blokų. Vienas iš pagrindinių judėjimo inicia-
torių buvo josipas Broz tito.

10 k.u.k. (vok. Kaiserlich und Königlich) – santrumpa, vartojama aust-
rijos-Vengrijos dualistinei monarchijai apibūdinti.
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grįžo į gimtąjį suvienytos Italijos glėbį, o Piazza Gran-
da pakeitė pavadinimą į Piazza della Unita d’Italia. 
Triestas tapo vienu iš daugelio Italijos miestų, ir kas 
blogiau – periferijos miestu gretimai esančios Venecijos 
šešėlyje. Didžiulis Triesto uostas, užtikrindavęs tarp-
tautinę prekybą visai Dunojaus monarchijai, Italijoje 
greitai pajuto kitų uostų konkurencijos alsavimą, – ne 
tik Venecijos, bet ir Genujos, Neapolio ar netgi Bario. 
Austrijos „langas į Adriatiką“, primus urbs occidenta-
lis – miestas, turėjęs specialų statusą, traukos centras 
ir Europos civilizacijos židinys Balkanų kraštų gyven-
tojams, miestas, pasižymintis neįprasta istorija ir ypa-
tinga etnine sudėtimi, daugeliu prekybinių gijų susijęs 
su Vidurio Europa, – visa arba beveik visa tai Triestas 
prarado Italijos sudėtyje po Pirmojo pasaulinio karo.

Panašaus likimo yra ir tolimuose nebeegzistuojan-
čios AustrijosVengrijos rytiniuose pakraščiuose esantis 
Lvovas, austrams valdant taip pat žinotas kaip Lem-
bergas, kurį su Triestu jungė ne tik tam tikros istorinės 
paralelės, bet ir ilgiausia monarchijoje geležinkelio lini-
ja. Italų patriotų širdyse Risorgimento laikotarpiu degė 
troškimas suvienyti Italiją ir įtraukti į jos sudėtį įvai-
rias pakraščių žemes tiek toli, kiek siekė italų tradicija 
ir kalba – Adriatikos lingua franca. Triestas, be abe-
jonės, tuose troškimuose užėmė ypatingą vietą. Italų 
patriotai neįsivaizdavo suvienytos Italijos be Triesto ir 
Fiumės, kitaip dar vadintos Rijeka. Abiejose žlugusios 
monarchijos pusėse – Trieste ir Lvove – patriotai, kai 
jų svajonės jau buvo įgyvendintos, vienodai nesugebėjo 
ko nors pasiūlyti šiems K.u.K. miestamsantipodams. 
Pritrūko vizijos, kaip šie miestai turėtų vystytis naujoje 
pokario tikrovėje, jau nekalbant apie jos įgyvendinimą. 
Abiejų miestų atveju tai paskatino greitą provincialėji-
mą ir ankstesnio statuso praradimą. Jei kalbėtume apie 
didžiausius Dunojaus monarchijos žlugimo pralaimėto-
jus tarp miestų – prie jų tektų priskirti ir Triestą.

* * *

Ašaroms nusišluostyti miestui liko transatlantinė lai-
vyba. Tai buvo ypatingo ryšio tarp miesto ir Didžiojo 
pasaulio apraiška.

Kai prasidėjus Didžiajai depresijai didžioji emigracija 
už Atlanto įgavo pagreitį, o prasidėjo ji dar prieš Didįjį 
karą (per daug šių „didžiųjų“ viename sakinyje, tiesa, 
bet ką padarysi) – Triestas bent jau emigrantų trans-
porto srityje vis dar vaidino svarbų vaidmenį. Didelės 
laivybos įmonės iš peties ėmėsi darbo, siekdamos nu-
gabenti visus, trokštančius papildyti darbininkų gretas 
Detroite ir Čikagoje, taip pat ir Pensilvanijos kasyklose. 
Norinčių buvo daug, beveik visoje buvusios Austrijos
Vengrijos teritorijoje – Galicijoje, Slovakijoje, Karpatų 
Rusioje, Transilvanijoje. Laivybos įmonių agentai ke-
liaudavo nuo Karpatų iki Balkanų ir verbuodavo po-

tencialius migrantus į savo laivus. Vienas žinomiausių 
šios emigrantų iš Karpatų slėnių bangos palikuonis 
buvo Andy Warholas – pasaulio pilietis, kartu kultūros, 
suformuotos DunojausKarpatųAdriatikos trikampyje, 
palikuonis. Kas žino, ar Andy tėvai savo kelionės į ateitį 
nepradėjo būtent nuo laivo Trieste?

Pallazzo Lloyd rūmai plačioje, į jūrą atsiveriančioje 
aikštėje simbolizavo epochos didybę, – epochos, kuri 
truko tol, kol gyvavo Imperija. Ne, šį kartą kalba eina 
jau ne apie Habsburgų imperiją, o kitą – tą, kurioje sau-
lė niekada nenusileisdavo, bent jau kol Triesto arbati-
nėse gerdavo tikrąją Ceilono „Earl Grey“ arbatą. Kol 
kavinėse – Caffe Tergesto, Caffe San Marco arba Stella 
Polare – vis dar buvo galima gauti skaitymui šviežią 
The Times numerį arba Evening Herald senamadiškuo-
se mediniuose rėmuose. Na, ir būtent tol, kol Triesto 
uoste stovėjo didžiuliai transatlantiniai laivai.

Laivai, kurie simbolizavo geresnę ateitį, teikė vilties, 
kad kažkur ten, už vandenyno yra Naujasis Pasaulis, 
kuriame yra šansas ištraukti geresnio likimo kortą gy-
venimo loterijoje. Jie teikė pasitikėjimo savo jėgomis 
ir galimybėmis. Galimybėmis palikti šį liūdną, nors ir 
nuostabų miestą, su visa jo įspūdinga istorija, Vienos 
stiliaus architektūra, anglų arbatinėmis, balkaniško-
mis fortūnomis, graikų ir serbų stačiatikių bažnyčiomis, 
italų teatrais, spalvotomis valtimis prie Canal Grand, 
triukšmingomis kavinėmis prie Ponto Rosso, slovėnų 
kaimais karstinėse kalvose, kvepiančiais lavanda ir 
rūkyto pršuto dūmais, nuolatiniais vėjais nuo jūros, se-
nuoju tramvajumi, iš lėto kylančiu aukštyn nuo Piazza 
Oberdan iki Villa Opicina, su Miramaro pilimi ir Grig
nano bei Barcolanos paplūdimiais.

Visa tai buvo galima palikti liūdesiui, o ilgesį pasiimti su 
savimi į emigranto lagaminą ir – su viltimi širdyje – pra-
dėti kelionę į Nežinomybę dideliame okeaniniame laive.

Lloydo ir kitų bendrovių dėka Triestas vis dar išliko 
Didžiojo pasaulio dalimi.

* * *

Taigi Lloydas. Pallazo Lloyd savo didingu pastatu už-
baigė pietinę Piazza Grande pusę, rūmai iki šiol nepra-
rado nė trupučio savo grožio ir didybės, o priešais, šiau-
rinėje pusėje, akį traukė Palazzo Governo. Žuvėdros, 
kaip įprasta, budėjo ant abiejų rūmų stogų ir žvalgėsi 
Riva bulvaro ir uosto baseinų link, rūmų sienos sugėrė 
į save visą Adrijos jūros šilumą ir saulės spindulius va-
sarą bei drėgmę ir jūros druską žiemą, atlaikė atšiau-
riosios boros, o kartais ir sirocco gūsius.

Laiptai, kaipgi be jų. Laiptai, kurie tiesiai iš aikštės 
vedė prie jūros. Šiltą vasaros vakarą jie buvo gausiai 
lankomi visų norinčių pasigrožėti įlanka, saulėlydžiu ar 
paprasčiausiai pasimėgauti poilsio akimirkomis, pasi-
baigus ilgai karštai dienai. Žuvėdros klykauja ir bando 
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pagrobti maisto likučius, vėjas neša tuščius popierinius  
maišelius ir kitus žmonių paliktus pėdsakus Molo link.

Mėginu įsivaizduoti, kaip šiais laiptais į miestą įžen-
gia italų legionai – taip, kaip tai pavaizduota aikštės 
viduryje stovinčio paminklo postamente ir skulptūrinė-
se kompozicijose prie laiptų. Šlapios uniformos, sunkūs 
batai, sulėtinti judesiai, permirkusios nuo vandens su-
rištos vėliavos. Viva Italia! Viva Trieste! Nors pala, tai 
tik sapnas, kurį atnešė laki vaizduotė ir vėjo gūsiai nuo 
Adriatikos. Niekas nelipo šiais laiptais tiesiai iš jūros į 
miesto centrą, viskas įvyko daug proziškiau – netoliese 
esančiuose uosto terminaluose.

Tačiau vaizdas nenori išnykti, užsimerkiu ir vėl ma-
tau legionierius. Šį kartą tai nebe italai. Pavargę karei-
viai, ant uniforminių švarkų rankovių antsiuvai – sida-
brinis liūtas su dviem uodegom raudoname skyde. Na 
zdar! Būtent čia baigė savo jūros epopėją garsieji čekos-
lovakų legionai. Jie įveikė ilgą kelią, kovodami revoliu-
cijos ir pilietinio karo apimtoje Rusijoje – per Sibirą, 
Tolimuosius Rytus, toliau laivais per Ramujį ir Indijos 
vandenynus bei Viduržemio jūrą. Pagaliau jie įžengė į 
sausumą, į uostą, de iure vis dar priklausantį Austrijai. 
Jie beveik namie, Čekija, Moravija ir Slovakija yra be-
veik ranka pasiekiamos, ypač palyginus su keliu, kurį 
jau įveikė. Ką jie jaučia? Ar džiaugiasi? Ar nebeturi jėgų 
jokioms emocijoms? Ar jų atneštas sugrįžimo į namus 
džiaugsmas įveikė miesto melancholiją? Bet kokiu atve-
ju, jiems lieka tik maršas nuo uosto iki geležinkelio sto-
ties. Žuvėdra, tupinti ant imperatorienės Sisi paminklo, 
smalsiai žiūri į kareivius, nedideliame skvere priešais 
stotį tuomet turbūt dar 
nesibūriuodavo vietiniai 
pijokėliai ir kitokie stra-
nieri11, o aplink dar nesi-
sukiojo Afroitaliani, ban-
dantys įsiūlyti praeiviams 
visokių kiniškų prekių. 
Stoties pastatas savo iš-
vaizda aiškiai liudija, kad 
namai jau nebetoli – kai 
kuriems kareiviams jis 
primena Brno stotį, tuo 
tarpu tie, kurie per karą 
buvo Galicijoje, ginčijasi 
ir tvirtina, kad jis labiau 
panašus į Pšemyslio stotį.

Daug vėliau, kai atvy-
kimą iš Čekoslovakijos į 

Triestą apsunkino būtinybė įveikti Geležinės uždangos 
užkardas, vienas žinomas čekas12 pasakė – galimai su 
didele doze triestiškos melancholijos, – kad K.u.K. mo-
narchija vis dar gyva tol ir ten, kur esama Austrijos
Vengrijos stiliaus geležinkelio stočių.

Kde domov můj...13

* * *

Taigi šia prasme senoji Austrija, be abejonės, vis dar 
tebėra gyva Trieste. Norint tuo įsitikinti, pakanka už-
sukti į Libreria Ubik knygyną, esantį neseniai atnaujin-
tame Palazzo Tergesto pasaže, prie pat Teatro Verdi.

Prie durų lankytojus pasitinka Antoino de SaintExu-
péry Mažojo princo viršeliai, skaitytojams garsioji kny-
ga yra siūloma triestino dialektu ir friulų kalba. Išskir-
tinę miesto poziciją Europos žemėlapyje ir jo ypatingą 
istoriją pabrėžia jau vien knygų pasirinkimas, kurį ma-
tome ant lentynų, įžengę į vidų. Be daugelio knygų apie 
patį Triestą ir jo austrišką istorijos laikotarpį, imperato-
rienę Sisi, Miramaro pilį ir pan., viena atskira lentyna 
yra padalinta į dvi iškalbingas kategorijas: Balcani ir 
Mitteleuropa. Ir ko čia tik nebuvo – ir Bohumilas Hra-
balas su savo Vuol vedere Praga d’Oro, beveik visas Jo-
sephas Rothas su Radetzkio maršu priešakyje (kuris, 
beje, buvo siūlomas trimis kalbomis, įskaitant ir slovė-
nų – kaip Radetzkyjeva koračnica), Gregoras von Rez-
zori ir jo Uno straniero nella terra di Lolita, Martinas 
Polackas ir jau kultine tapusi Galizia. Viaggio nel cuore 

11 Stranieri (it.) – užsieniečiai.
12 Bohumilas Hrabalas.
13 „kur mano namai“ (ček.) – 

šiais žodžiais prasideda čekijos 
Respublikos (o anksčiau ir čeko-
slovakijos) himnas.
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Canal Grande ir vaizdas nuo Raudonojo tilto (Ponte Rosso) į Piazza del Ponterosso aikštę. 2018
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dimenticato della Mitteleuropa, Prahai skirtas albumas 
ir iliustruota monografija Praga al tempo di Kafka, Ste-
fanas Zweigas ir Il Mondo di Ieri, Gustavas Klimtas ir 
Alphonse’as Mucha, Hotel Sacher, Berta Zuckerkandl, 
Árpádas Weiszas, Alma Mahler, storas tomas La storia 
degli Asburgi, Meša Selimović, Giuseppe’s Baiocchi Fi-
nis Austriae. Sul tramonto dell’Europa, Miodrago Bula-
tovićiaus L’eroe a dorso d’asino arba Heroj na magarcu, 
ir netgi visai neseniai išleista Miljenko Jergovićiaus In-
šallah, Madonna, Inšallah. Ir, be abejonės, Italo Svevo, 
Joyce’as, Joyce’as ir dar kartą Joyce’as, Maria Theresa 
ir visur esantis Francesco Giuseppe I14. Geraširdis sena-
sis ciesorius žvelgė į lankytojus vos ne iš kiekvienos len-
tynos. Felix Austria vis dar buvo gyva, virtusi žodžiais 
ir vaizdais knygose.

* * *

Allora, l’Austria. Taigi, Austrija. Ryte eidamas į ge-
ležinkelio stotį negalėjau praeiti pro šalį. Štai Piazza 
della Libertà, kurią iš šiaurės, rytų ir pietų supa mo-
numentalūs pastatai – o iš vakarų aikštė ribojasi su 
parkavimo aikštele ir įspūdingu angaru, kuris čia pelnė 
auto busų stoties funkciją – tai viena keisčiausių auto-
busų stočių, bent jau šioje Europos dalyje, kokią teko 
matyti. Ženklas sankryžoje lakoniškai rodė kryptis – il 
centro ir Slovenia. Rytinėje aikštės pusėje iš eilės ri-
kiavosi „Market Stazzione“, „Kebab Ali Baba“, „Bar 
Libertà“ ir „Caffè alla Stazzione“. „Bar Libertà“ turėjau 
kadaise malonumo praleisti porą valandų, likusių be-
laukiant vėluojančio autobuso į Liublianą, kai netikė-
tai užklupusi audra sujaukė ankstesnius planus pabūti 
prie jūros gryname ore.

Medinis, tamsios spalvos interjeras, neveikiantis ba-
rometras ant sienos, pagamintas Graze 1908 m., prie-
šais, ant kitos sienos – sekstantas, kavos aparatas, me-
nantis, ko gero, Mussolinio laikus, jei dar ne garsųjį 
d’Annunzio maršą į Fiumę, vėlyvojo dešimto dešimtme-
čio baldai, kažkokie marinistiniai akcentai, du seni, iš 
išvaizdos labai britiški alaus kranai prie baro – po vie-
ną skirtą „Nastro Azzurro“ ir „Perroni“, nors dauguma 
baro klientų kažkodėl rinkdavosi slovėnišką alų „Laš-
ko“ buteliuose – ir keletas išblukusių nuotraukų bei 
senų plakatų ant sienų, iš pažiūros vėlyvojo ašuntojo 
dešimtmečio.

Jauna mergina, kuri vienu metu tvarkėsi prie senovi-
nio kavos aparato, pilstė grapą į stiklines, ėmė „Laško“ 
butelius iš šaldytuvo ir palaikė pokalbį su lankytojais 
prie baro, kiek nustebo, išgirdusi mano prašymą: Gran-
de caffè con latte e la una birra15. Laško. Gūžtelėjo pe-

čiais ir metė atsiprašantį žvilgsnį dviems lankytojams, 
kurie kitoje baro pusėje kaip tik užgerdavo savo grapą 
„Laško“ alumi tiesiai iš butelio ir užsakinėjo dar vieną 
espreso. Ji pastatė prieš mane šaltojo „Zlatorogo“ bute-
lį, pasakė, kad kava bus po akimirkos, griebė šluotą ir 
ėmė šluoti lapus, popierius ir visokias smulkias šiukš-
les, kurios įsibrovė pro praviras duris kartu su netikėtu 
stipresniu vėjo gūsiu ir lietaus lašais.

Taip buvo tada. Šį kartą buvo gražus giedras rytas, 
švietė ryški saulė, pūtė lengvas vėjelis, aikštėje vyko 
intensyvus judėjimas, automobiliai ir motoroleriai lenk-
tyniavo, stovėjo užsidegus raudonai šviesai, pypsėjo vie-
nas kitam ir visaip kitaip rodė gyvybės bei tarpusavio 
pagarbos ženklus. Miesto autobusai, nudažyti turkio 
spalvomis, apsisukdavo ir sustodavo prie stotelių prie-
šais stotį arba kiek į vakarus nuo jos, lygiagrečiai via 
Flavio Gioia.

Norint patekti į stotį, reikėjo pereiti judrią pietinę 
aikštės pusę, praeiti pro skverą, kuris išdidžiai (nors ir 
kiek avansu, bent jau kalbant apie žodį giardino) buvo 
pavadintas Giardino di Piazza della Libertà su Sisi pa-
minklu viduryje, ir pasinerti į požeminę perėją.

Sustojau valandėlei ir pažvelgiau į Sisi.

– Servus, Kaiserin. Guten Morgen, Eure Majestät.16

Imperatorienė kaire ranka lengvai rėmėsi į sostą, nuo 
kurio ką tik pakilo, dešine tuo tarpu atitraukė apsiaustą 
ir ilgesingai žvelgė jūros link (nors kalbant konkrečiai, 
labiau link autobusų stoties angaro). Iš abiejų pusių 
ciesorienei draugiją palaikė bareljefai, kurie vaizdavo 
moteris su gėlėmis rankose, barzdotus senius ir vaikus. 
Po jos kojomis buvo paprastas, lakoniškas užrašas:

eLisaBetta

Ant nedidelės stelos už Sisi nugaros tupėjo dvi smal-
sios žuvėdros, kurios iš šios strateginės pozicijos aukš-
tumų stebėjo situaciją aikštėje.

– È bella, vero?17 

Išgirdęs šiuos žodžius apsisukau. Neaiškaus amžiaus 
vyrukas, vilkintis marškinėlius su užrašu „Michelin“ ir 
šlepetėmis ant basų kojų, kuris prieš akimirką sėdėjo 
ant suoliuko kitoje aikštės pusėje, dabar stovėjo prie 
paminklo ir šypsojosi iš širdies.

– Chi? Imperatrice?18 – paklausiau kiek kvailokai.
– Oh, si! Naturalmente, la nostra Elisabetta19, – pa-

tvirtino energingai.
– La vostra?20 – šyptelėjau.

14 austrijos-Vengrijos imperatorius Pranciškus juozapas i (it.).
15 Vieną didelę kavą su pienu ir vieną alaus (it.).
16 Labas, karaliene. Labas rytas, jūsų didenybe (vok.).
17 Graži, ar tiesa? (it.)
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18 kas? Ciesorienė? (it.)
19 o, taip! natūralu, mūsų elzbieta (it.).
20 jūsų? (it.)
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– Si, Triestina, – nusišypsojo kiek galėdamas pla-
čiai. – La austriaca.21

Patylėjome, po to Michelinas pasakė kai ką netikėto.

– Molti di noi hanno un nonno austriacco. Trieste è 
l’Austria è l’Italia, è il mondo intero22, – pridūrė.

– Trieste – caput mundi23, – linktelėjau galvą.

* * *

Šią akimirką kažkodėl prisiminiau saulėtą popietę 
ilgojo uolėto pusiasalio gale, kuriame stovėjo senasis 
švyturys, jo bokštelio viršų puošė dantytas Venecijos 
stiliaus atikas. Vėjas gainiojo bangas ir sujaukdavo 
staltieses ant staliukų šalia promenados. Užrašas ant 
sienos skelbė paprastai ir netikėtai – Alla fine del mon-
do24. Praėjus keliolika metrų toliau ir pasukus nuo pro-
menados į dešinę, į viršų vedė siaurutė gatvelė, kuria 
buvo galima pasiekti gynybinę sieną virš miesto šalia 
Šv. Jurgio bažnyčios – župnijska cerkev sv. Jurija. Var-
pinės, tipiškos campanilla, bokšto viršuje stovėjo di-
delis bronzinis angelas, tiesiantis rankas miesto link. 
Maža, švytinti marmuro grindiniu aikštė apačioje – 
tarsi teatro scena, kurios viduryje stovėjo paminklas, 

skirtas kompozitoriui, gimusiam čia, Pirane. Giuseppe 
Tartini buvo pavaizduotas su peruku ir smuiku kairėje 
rankoje bei stryku dešinėje. Aikštė, kurios vietoje ka-
daise, romėnų laikais, šurmuliavo senasis uostas – da-
bar buvo pavadinta kompozitoriaus garbei – Tartinijev 
trg / Piazza Tartini. Ant kampo matėsi viešbučio „Hotel 
Tartini“ pastatas, už jo buvo terasa ir nedidelis skveras. 
Trys įdegę vyrukai – vienas avintis sportbačiais, kitas 
guminėmis šlepetėmis, o trečias basakojis, bet užtat ant 
galvos užsidėjęs išblukusią nuo saulės kepuraitę su sna-
peliu ir užrašu Jadrolinija – mėgavosi rytine „Union“ 
alaus porcija skardinėse, patogiai įsitaisę po palmėmis 
šešėlyje, kurį metė pastato siena nuo Engelso gatvės 
pusės. Tuo tarpu aikštėje prasidėjo mugė, ant marmu-
rinių suolelių ir stalų aplink juos buvo galima įsigy-
ti įvairiausių rankdarbių, senienų, pršuto25, medaus, 
druskos iš netoliese esančios Sečovljės, ir dar visko dau-
giau. Iš vyruko tamsiais akiniais ir sidabrine barzda 
(kaip paaiškėjo pokalbio metu – iš Mariboro) man vos 
už 20 eurų pavyko įsigyti antikvarinį pasaulio žemėla-
pių atlasą solidžiu viršeliu, kuris buvo išleistas Zagre-
be 1929 m.26 Štirietis27 už papildomus penkis eurus dar 
davė mažą Jugoslavijos atlasą, irgi išskirtinį, nes išleis-
tą 1963 m. – ant kiek pagraužto laiko viršelio dar ma-
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21 taip, triestietė. austrė (it.).
22 daugelis mūsų turėjo austrus senelius. triestas tai ir austrija, ir ita-

lija. tai visas pasaulis (it.).
23 triestas – pasaulio sostinė (galva) (lot.).
24 Prie pasaulio krašto (it.).
25 Pršut (slov.) – slovėnijoje ir kai kuriuose kroatijos regionuose tra-

dicinė vytinto kumpio atmaina, panaši į itališką prosciutto.
26 tais metais serbų, kroatų ir slovėnų karalystė buvo pervadinta į 

jugoslavijos karalystę.
27 štirija (slov. Štajerska, vok. Styria) – vienas iš istorinių regionų slo-

vėnijos ir austrijos pasienyje, dabar šiaurinė jo dalis priklauso austri-
jai, pietinė – slovėnijai.

Paminklas austrijos-Vengrijos imperatorienei elžbietai (sisi). 2018
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tėsi senasis valstybės pavadinimas iki konstitucijos re-
formos – Federativna Narodna Republika Jugoslavija. 
Kiek pagalvojęs, jis dar atidavė man dykai mažą kny-
gelę su lakonišku pavadinimu Tito ant raudono viršelio.

Tartini nuo savo postamento žvelgė į nedidelę mari-
ną, kurioje tankiai švartavosi jachtos ir valtys, toliau 
buvo miniatiūrinis uostas, kurio ribas ženklino du lan-
ko formos smailūs ilgi molai, kiekvieno jų gale stovėjo 
po mažą švyturį – kairysis buvo nudažytas žalia spal-
va, o dešinysis – raudonai. Kompozitoriui už nugaros, 
priešinga kryptimi nuo kampanilės ir bažnyčios, domi-
nuojančios virš aikštės ir miesto, šurmuliavo daržovių 
turgus to paties pavadinimo aikštėje Zelenjavni trg28. 
Toliau prasidėdavo jau visiškai ir kruopščiai užstatyta 
erdvė – šešėlių, senų, drėgnų mūrų, siaurų skersgat
vių, blizgančių akmenų grindinyje karalystė. Stogai 
beveik susijungdavo viršuje, palikdami nedaug vietos, 
kad būtų galima pamatyti dangų ir išgirsti žuvėdras. 
Žvelgiant iš viršaus, visa ši miesto dalis atrodė kaip 
ilgas, netaisyklingas trikampis, raudonų čerpių stogų 
smailė, įsirėžianti į žydrą jūrą.

O kažkur toliau, dešinėje vos vos matėsi Triestas, ku-
ris plaukė, bangavo horizonte, lyg miražas dykumoje.

Slovėnų režiseriaus Gorano Vojnovićiaus filmo Piran-
Pirano herojus italas Antonijus jaunystėje palieka Pi-
raną, kurį karo pabaigoje užima Tito partizanų būriai. 
Jis tai daro neįprastu būdu – perplaukdamas Triesto 
įlanką. Triestas jam tampa tarpine stotele pakeliui į 
platųjį pasaulį, iš kurio jis sugrįžta į gimtąjį Piraną jau 
būdamas senas žmogus. Filme rodomas momentas, kai 
Antonijus įbrenda į vandenį ir pradeda plaukti Triesto 
link. Miestas matosi vos kaip kiek storesnė horizonto li-
nija. Ar tai iš tikrųjų įmanoma? Ar tai tik aliuzija? O gal 
tiesiog miražas?

* * *

Sugrįžau. Michelinas vis dar ten buvo. Žiūrėjo į mane 
ir šypsojosi.

Žuvėdra staiga pakilo nuo savo posto už ciesorienės 
nugaros, apsuko kelis ratus aplink Giardino di Piazza 
della Libertà ir garsiai klykdama nuskrido toliau, link 
Sala Gopcevich pastato.

Aš pastovėjau dar valandėlę ir nužingsniavau į viale 
Miramare pusę.

* * *

Kitą kartą stotelėje prie Piazza Oberdan laukiau 
auto buso Nr. 20 į Muggią.

Galvojau apie vis dar neveikiančią tramvajaus liniją 
į Opiciną, kurios galinė stotelė buvo čia pat, apie Bori-
są Pahorą, slovėnų rašytoją, gimusį 1913 m., gyvą epo-
chos liudininką, kuris visą gyvenimą praleido mieste ir 

savo akimis matė dučę Mussolinį ir maršalą Tito. Jis 
matė, kaip šioje vietoje fašistai sudegino slovėnų Tau-
tos namus – Narodni dom29, kurie simbolizavo paprastą 
faktą, kad šis miestas priklauso taip pat ir slovėnams. 
Visą XX a. miesto istoriją, žvelgiant iš šios vienos aikš-
tės perspektyvos, Pahoras aprašė romane, kuris taip ir 
vadinasi – Piazza Oberdan itališkai arba Oberdanov 
Trg slovėniškai.

Turime čia šios aikštės pavyzdį, su visa jos aplinka, 
o jos reikšmė grąžino mus atgal, į dvidešimto amžiaus 
pradžią, kai čia esančių ir užimančių didelį plotą kari-
nių barakų dėka ji vadinosi Piazza cassarna. [...] Tada 
čia veikė fontanai ir šuliniai, o vienas iš fontanų buvo 
pastatytas rytietišku, arabišku stiliumi. Vėliau aikš-
tės pavadinimą pakeitė, pavadindami ją Oberdano 
vardu, ar tiksliau Piazza Guglielmo Oberdan. (Boris 
Pahor, Oberdanov trg)30

Dabar čia nebuvo jokių fontanų ar šulinių, iš trijų pu-
sių aikštę supo didingi Vienos stiliaus pastatai. Šį stilių 
kai kurie epochos liudininkai dar vadindavo „kazarmi-
niu“, tuo ironiškai primindami apie ankstesnį aikštės 
pavadinimą. Šiaurinėje pusėje matėsi šviesus atstatyto 
Narodni dom fasadas. Šiais laikais aikštė tapo svarbi 
visų pirma dėl to, kad ji yra esminis miesto transporto 
mazgas.

Autobuso maršrutas Nr. 20 į Muggią vedė per šiauri-
nę centro dalį – per via Carducci, Largo della Barriera 
Vecchia, via Alfredo Oriani, Piazza Giuseppe Garibal-
di – iki pat ilgosios gatvės, iškalbingai pavadintos viale 
Gabriele d’Annunzio. Pirmoje stotelėje šioje gatvėje pa-
stebėjau ant sienos plakatus, kurie itališkai, angliškai 
ir slovėniškai skelbė, kad Triestas yra literatūros mies-
tas ir priminė apie neseniai mieste įvykusias Blooms-
day iškilmes.

Gabriele’s d’Annunzio gatve reikėjo važiuoti apie 15 
minučių Muggios (slovėniškai Milje) link – vieninte-
lio miesto Istrijos pusiasalyje, kuris liko Italijoje po to, 
kai 1954 m. buvo likviduotas Laisvasis Triesto Miestas 
(Free Territory of Trieste), įkurtas pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui 1947 m. Po padalinimo zona A buvo 
prijungta prie Italijos, o zona B – prie Jugoslavijos, nu-
stačius dabartinę sieną tarp Italijos ir Slovėnijos. Kelio 
ženklas informavo, kad pagrindinis Slovėnijos uosta-
miestis Capodistria / Koper yra už 12 km.

* * *

Vakare gatvėse, esančiose už Piazza Unitá d’Italia, 
viešpatavo dolce vita atmosfera. Via del Pane, via del-
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28 daržovių aikštė (slov.).
29 tautos namai (slov.).
30 Vertimas mano, – N. S.
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le Ombrelle, via del Ponte, via delle Beccherie – visas 
kvartalas iki pat Piazza della Borsa ir Corso Italia pul-
savo lyg vienas didelis gyvas organizmas. Nedidelės 
kavinės, užeigos, restoranėliai greitai prisipildydavo 
žmonių, visur garsiai aidėjo pokalbiai, juokas, muzika. 
Mažytėse aludėse pilstė kraftinį alų iš Austrijos, o čia 
pat prie staliukų buvo galima užsakyti čevapi, pljeska-
vicos31 ar kraški pršut32. Judri Piazza della Borsa švy-
tėjo vakarinėmis šviesomis, aikštės viduryje, priešais 
fontaną su Neptūnu matėsi buvusios biržos pastatas, 
išsiskiriantis klasikiniu portiku su laikrodžiu timpa-
ne, toliau stūksojo kolona su Leopoldo Habsburgo pa-
minklu, o dar toliau, sankryžoje ant kampo stovėjo, ko 
gero, įdomiausiais secesijos pavyzdys miesto architek-
tūroje – Casa Bartoli. Šio pastato fasade dominavo ža-
lia spalva, jis buvo pastatytas 1905 m. garsaus Vienos 
architekto Maxo Fabiani. Pagal architekto sumanymą, 
žalia spalva ir vynuogių lapai, pavaizduoti viršutinė-
je fasado dalyje, turėjo simbolizuoti santykį su miestą 
supančių karstinių kalvų, gausiai apaugusių vynuogy-
nais, gamta. Pirmame pastato aukšte buvo įsikūrusi 
drabužių parduotuvė, o visą antrą aukštą puošė įdomi 
kompozicija: languose buvo iškabintos vėliavos – britiš-
ka Union Jack, raudona su sidabrine alebarda Triesto 
vėliava ir amerikietiška Stars and Stripes, o užrašas 
virš jų didžiulėmis raidėmis skelbė:

WELCOME TO THE FREE TERRITORY 
OF TRIESTE

Apačioje, po vėliavomis, dar vienas, dar didesnėmis 
raidėmis:

USA & UK COME BACK!

Akmeninis Neptūnas tvirtai laikė savo trišakį ir sten-
gėsi nežiūrėti į šią netikrą deklaraciją, nukreipdamas 
žvilgsnį į Biržos pastatą.

* * *

Vėlai vakare stovėjau stoties Trieste Centrale hole, 
žiūrėjau į salę puošiančią sienų tapybą ir mąsčiau, ar 
istorinė pastato dalis labiau primena Brno stotį, ar vis 
dėlto labiau Pšemyslį, kol galiausiai mintys pasuko ar-
čiau antrojo varianto.

Raudonas Intercity Frecciarosa greitasis traukinys 
vis aukščiau skriejo karstine plynaukšte – dešinėje į 
dangų stiebėsi kalkakmenio uolienos, o kairėje tarp 
stogų, krūmų, sodų ir žemyn besileidžiančių gatvelių 

retkarčiais sušmėžuodavo jūros fragmentas. Apačioje 
ošė Barcolanos pušys.

Mažytė medinė stotis su užrašu „Miramar“ sumirgė-
jo už lango, o po akimirkos pamačiau baltą pilį ant uo-
los, apsuptą parko. Pilis, lyg baltas laivas, plaukė tarp 
tamsių bangų.

Traukinys lėkė toliau, link Duino, Monfalcone ir Go-
ricijos, nešdamas iš paskos visas nepapasakotas – ir 
nebaigtas pasakoti – istorijas. Liūdnas ir didingas, 
linksmas ir niekingas, istorijas apie pakilimus ir nuos-
mukius. Istorijas, iš kurių išnirdavo Triestas, lyg Vene-
ra iš jūros putos.

La storia una adriatica.33

Garsūs rašytojai – Jamesas Joyce’as ir Italo Svevo. 
Uliso autorius praleido Trieste – su nedidelėmis pert
raukomis – daugiau kaip 10 metų, keliskart iš čia iš-
vykdavo – ir vėl sugrįždavo. Dėstė Berlitzo kalbų mo-
kykloje, ilgėjosi, ėmėsi įvairiausių darbų, kelis kartus 
bandė surežisuoti savo didijį come-back į Airiją, tam 
pasitelkdamas įvairias verslo idėjas, pavyzdžiui, im-

portuoti  airišką tvidą į Triestą arba atidaryti Dubline 
Triesto kinoteatro „Volta“ padalinį, rašė Dubliniečius, 
prisigerdavo vietiniuose pubuose ir ištisas dienas leis-
davo kavinėse, draugavo su Ettore Schmitzu, labiau 
žinomu kaip Italo Svevo. Būtent Schmitzas tapo savo-
tiška Leopoldo Blumo inspiracija ir prototipu Ulise – ro-

tRistitia teRGestentRis

31 Čevapi, pljeskavica – tradiciniai mėsos patiekalai, būdingi kroati-
jos, Bosnijos ir Hercegovinos ir kai kurioms kitoms pietinėms buvusios 
jugoslavijos respublikos virtuvėms.

32 žinomiausia slovėnų pršut atmaina yra kilusi iš kraso regiono – 

mėsa tradiciškai vytinama naudojantis nuo adrijos jūros pučiančiais 
vėjais.

33 adrijos istorija (it.).

Casa Bartoli prie Piazza della Borsa aikštės. 2018
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mane, kuriame iš esmės aprašoma viena vienintelė die-
na Dubline. Rašydamas apie Dubliną autorius galimai 
pasitelkdavo įspūdžius iš savo kasdienių klajonių po 
Triestą. Tie jo miesto tyrinėjimai galiausiai buvo įver-
tinti paminklu didžiajam airiui. Nors jis paliko miestą 
prieš pat karą ir išvyko į neutralų Ciurichą, šiandien 
Joyce’as ir vėl sugrįžo į miestą prie Adrijos jūros – jis, 
dabar jau bronzos pavidalu, stovi prie vieno iš tiltų per 
Canal Grande, pasirėmęs lazda – jam iš dešinės yra 
įlanka, o iš kairės – Ponto Rosso. Šiandien pagrindinė 
Joyce’o paminklo funkcija – būti mėgstamiausiu selfių 
objektu Trieste.

Verta prisiminti ir du slavus iš pietų, be kurių Triesto 
istorija – ypač triestiškos success story legenda – pra-
rastų labai daug. Pabėgėlis iš Juodkalnijos Spiridonas 
Gopčevićius, kurio sėkmę ir milžiniškus turtus iki šiol 
liudija jo pastatyti Venecijos stiliaus rūmai prie pat 
Didžiojo kanalo pradžios. Spiridono kraštietis Dioda-
tas Tripcovićius, kuris atvyko į Triestą iš Kotoro būda-
mas vos 22 metų, padarė čia stulbinančią karjerą Lloyd 
bend rovėje, prekiavo ąžuolinėmis statinėmis konjakui 
visame Viduržemio jūros regione ir galiausiai įkūrė vie-
ną iš įtakingiausių laivybos kompanijų Adriatikoje, vei-
kiančią iki šiol.

Kartais liūdesys įžiebdavo maištą, ypač širdyse, 
trokštančiose didelių žygdarbių. Jau minėtas Gugliel-
mo Oberdanas, taip pat žinomas kaip Wilhelmas Ober-
dankas, šventasis irredentismo italiano kankinys, ku-
ris vardan La unità Italia idėjos įgyvendinimo Trieste 
atsisakė savo vokiškumo ir slovėniškumo. Su suvieny-
tos Italijos šūkiu lūpose jis bandė pasikėsinti į ciesorių 
Pranciškų Juozapą – dėl ko jam buvo įvykdyta mirties 
bausmė. Aikštėje, vėliau pavadintoje jo vardu, neužilgo 
bus pastatytas slovėnų Narodni dom, fašistų sudegin-
tas 1920 m. vardan Italijos didybės, kurioje neturėjo 
likti vietos jokioms mažumoms ir dvejonėms.

Šį gaisrą matė Borisas Pahoras, būdamas dar mažas 
berniukas – praėjus tiek metų, jau daugiau kaip pusę 
amžiaus jis yra Triesto slovėnų moralinis autoritetas, 
gyvoji legenda, savo gyvenimu ir kūryba primenanti vis 
kitoms ateinančioms kartoms apie tikrąją Triesto istori-
ją, kurioje yra vietos ne tik mitams ir stereotipams, bet 
ir jos tragiškų puslapių atminčiai.

Srečko Kosovelis, jaunas miręs slovėnų poetas futuris-
tas, konstruktyvistas, dadaistas ir XX a. antro dešimt
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mečio pradžios avangardo ikona, dažnai vadinamas 
slovėnų Rimbaud.

Tačiau net būdamas futuristas ir konstruktyvistas, – 
gimęs Sežanoje Karsto plynaukštėje ir glaudžiai susijęs 
su Triestu, – Kosovelis nesugebėjo iki galo išsilaisvinti 
nuo miesto dvasios, kuri sugeria į save visą šio pasaulio 
liūdesį. Savo kūryboje Kosovelis atranda nemažai įkvė-
pimo iš melancholiškos miesto melodikos.

Na oknu slonim in gledam
mehkó zibajoče se kostanje,
rahel veter se je ujel
vanje, rahel kot sanje...

Ah, odplavali so oblaki
v zlatem blestenju, v zlatem sijaju
in samo jaz sem tu ostal
v tihem tem kraju.

Kakor metulji odplavali so,
še vidim belo blestenje njih kril,
sam sem ostal, sam, čisto sam.
Kam in kod, kje mi je cilj?34

Hic transit gloria mundi.35 Jūreivių, prekeivių ir poe
tų miestas iš lėto, tarsi saulė, vakare nusileidžianti į 
jūros bangas, ritosi į savo nuosmukį.

Net galingų Europos dinastijų buvimas mieste niekuo 
negalėjo padėti.

Kas žino, ką jautė Maximilianas von Habsburgas, 
amžinojo ciesoriaus Pranciškaus Juozapo brolis, Aust
rijosVengrijos laivyno admirolas, įsimylėjęs jūrą ro-
mantikas, kai žvelgė pro savo Miramaro pilies langą į 
jūrą. Į savo jūrą, arčiau kurios jis troško būti visą savo 
gyvenimą. Apie ką galvojo paskutinėmis gyvenimo aki-
mirkomis, prieš egzekuciją tolimoje Meksikoje, už jūrų 
marių?

Galbūt, panašiai kaip Kosovelis, jis prisimindavo auk-
sinius debesis, plaukiančius virš miesto ir įlankos, ir 
kuriančius amfiteatrą – theatrum mundi.

Galbūt jis irgi klausdavo savęs mintyse: „Kur aš ir 
kam aš čia, kokia mano prasmė?“ Galbūt.

Kažkur ties Duinu atėjo naktis, staigi, tamsi ir pietie-
tiška. Traukinys pasuko į šiaurę.

Piranas. Triestas. Liublijana
2018 m. lieparugpjūtis – 2019 m. birželis

34 Prie lango stoviu ir matau,
kaip lėtai supasi kaštonai.
Vėjelis staiga juos pagavo
Greitutis, kaip svajonės...

ak, debesys nubėgo, 
auksinėje pašvaistėj, auksu švytint.
ir vienas aš likau čia,
šiame tyliam krašte.

ir skrendant lyg drugeliai,
Vis dar matau sparnų jų baltą blizgesį.
ir vienas čia likau aš, vienutėlis.
kur aš ir kam aš čia, kokia mano prasmė?
      (Vertimas mano, – N. S.)
35 taip praeina pasaulio šlovė (lot.).

!
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2) kodėl būtent lietuviai ir Lietuva pirmoji iš viso SSRS 
tautų lagerio „iššovė nepriklausomybę“? 

Pirmasis klausimas iš esmės primena klasikinę di-
lemą, kas pirmesnis: višta ar kiaušinis? Mat politinei 
nepriklausomybei atkurti 1988–1991 m. privalomai 
būtinos buvo abi sąlygos. Be lietuvių tautos politinės 
valios, ambicijų, tegul ir klystant, tvarkytis nepriklau-
somai bei nenumaldomo laisvės troškimo jokia išorinė 
konjunktūra, kad ir kokia palanki, nepriklausomybės 
atnešti negalėjo. Kita vertus, kad ir kokia vieninga būtų 
buvusi tautos valia, jei jai pasireikšti nebūtų susiklostę 
palankių išorės sąlygų, tai tokia valia istoriškai taip ir 
būtų likusi tik savitu „pageidavimų koncertu“. 

Tą puikiai iliustruoja istorija. Lenkų ir lietuvių politi-
nė valia ilgajame XIX a. atkurti Respubliką ginkluotais 
sukilimais, sumokant daugiatūkstantinių aukų kainą, 
buvo išreikšta net dukart. Tačiau politinis rezultatas, 
kaip žinome, liūdnas: viešos egzekucijos ir represijos, 
turto konfiskacijos, trėmimai, politinės autonomijos li-
kučių ir teisinės sistemos (III Statuto) likvidavimas, 
universiteto uždarymas ir net imperijos bandymas iš 
lietuvių atimti... lietuvišką kalbą. 

Dar tragiškesnis Lietuvai ir lietuviams buvo 1944–
1953 m. bandymas ignoruoti tarptautinę konjunktūrą 
ir vėl kliautis vien savo politine valia. Kaip žinia, rezis-
tenciniame kare prieš sovietus tuomet žuvo dešimtys 
tūkstančių patriotų, o šimtai tūkstančių buvo įkalinti, 
ištremti ar kitaip represuoti. Tačiau po Antrojo pasau-
linio karo laimėtojų globalių kompromisinių susitarimų 
Teherane (1943) ir Jaltoje (1945) Lietuva link politinės 
nepriklausomybės atkūrimo tuomet nepasistūmėjo nė 
per colį. Veikiau priešingai, smarkiai nukraujavusią ir 
elito netekusią tautą tapo lengviau sovietizuoti arba, 
kas dar blogiau, paskiroms „pušims juokiantis“ įvairiais 
lygmenimis sovietizuotis pačiai. 

Ne tokį dramatišką, bet vis vien gana liūdną politinės 
valios ir susiklosčiusios tarptautinės konjunktūros nea-
titikimą jau mūsų laikais savo kailiu patiria katalonai 
(kurių lyderiai Lietuvą sveikino jau 1990 m. balandį) ir 
kai kurios kitos mažiau sėkmingos mūsų laikų politinės 
tautos. Visa tai puikiai parodo, kaip gyvybiškai svarbi 
politinei nepriklausomybei yra tautos politinės valios 

koVo 11-oji
kolektyvinės biografijos bandymas

Algimantas Kasparavičius

istorija

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sagos veiksmas 
XX a. pabaigoje vystėsi svaiginamai greitai. Po mažiau 
nei du metus dinamiškai, bet taikiai išsiskleidusio vi-
sos Lietuvos Sąjūdžio už nepriklausomybę, 1990 m. 
kovo 11ąją Lietuvos Aukščiausioji Taryba, vadovau-
jama pirmininko Vytauto Landsbergio, paskelbė aktą 
Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, ku-
riame, apeliuojant į 1918 m. Vasario 16osios akto bei 
1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo deklaracijos 
konstitucinių pamatų tęstinumą, urbi et orbi paskelbta, 
kad „yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panai-
kintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas, 
ir nuo šiol Lietuva yra nepriklausoma valstybė“. Taip 
labai aiškiai pasakyta, kad Kovo 11osios aktas nesu-
kūrė Lietuvos valstybės, o tik atkūrė – restitutio in in-
tegrum – jos suverenių galių vykdymą, pertrauktą pusę 
šimtmečio trukusios sovietinės okupacijos/aneksijos.

Ne mažiau svarbu ir tai, kad Kovo 11osios aktu dek
laruota ištikimybė visuotinai pripažintiems tarptauti-
nės teisės principams – Helsinkio susitarimų baigia-
muoju aktu (1975) nustatytam sienų neliečiamumui 
bei garantuotos žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų 
teisės. Faktas, kad Kovo 11osios akte kalbama ne apie 
tautines mažumas, o tik apie bendrijas rodo, jog apdai-
riai atsižvelgta į pokario geopolitinesteritorines bei de-
mografines realijas.

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ankstyvą 
1990 m. pavasarį lietuviška valstybė pirmąkart vienoje 
erdvėje politiškai apjungė Vilnių ir Klaipėdą – nacionalinę 
sostinę ir nacionalinį uostą. Abiejų šių miestų ir regionų 
demografinė dauguma jau buvo ir etniškai, ir politiškai 
daugmaž (pro)lietuviška, – skirtingai nei kuriantis vals-
tybei prieš 70 metų ir vėliau tarpukariu. Kovo 11 d. vėlaus 
vakaro balsavimas AT dėl nepriklausomybės „atstaty-
mo“ parodė jei ne besąlygišką šių regionų atstovų ištiki-
mybę, tai bent tam tikrą politinį lojalumą ar neutralumą.

Dabar, į valstybingumo atkūrimą žvelgiant iš trijų 
dešimtmečių perspektyvos, nemažai daliai pilietiškai 
angažuoto jaunimo kyla bent du esminiai klausimai: 
1) kur slypėjo lemiantis nepriklausomybės atkūrimo 
veiksnys: lietuvių tautos politinėje valioje ar vis dėlto 
naujai besiklostančioje tarptautinėje konjunktūroje; 
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sinchronizacija su konkrečia tarptautine konjunktūra. 
Tai, ką lietuviai sėkmingai padarė 1918–1922 m. ir pa-
kartojo 1988–1991 m.

 Į antrą klausimą atsakyti sudėtingiau. Pradėkime nuo 
to, kad Lietuva su Latvija ir Estija į SSRS buvo inkorpo-
ruotos vėliausiai, šioje sistemoje išbuvo trumpiausiai ir 
liko silpniausiai įsišaknijusios. Nors savo laiku poetė pro-
gnozavo Lietuvą būsiant „TSRS skambiausiąja styga“, 
tačiau taip nenutiko. Ji čia liko svetimiausia, nei prak-
tiškai, nei teoriškai su sovietizmu organiškai nesusiūta. 

Ir priežasčių tam buvo daug. Lietuvių su totalitarine 
SSRS praktiškai nesiejo joks autentiškas istorinio atmi-
nimo epizodas. Jokia abipusė empatija. Vilniaus univer-
sitetas buvo dvigubai senesnis už Maskvos Lomonosovo 
ir Kremlius to atleisti negalėjo. Lietuviai buvo Romos 
popiežiui daugmaž ištikimi katalikai, kas Maskvos bol-
ševikų akyse buvo keliskart blogiau nei jų ujama sta-
čiatikybė. Be to, dar nuo Viduramžių Lietuvoje vyravo 
ne bendruomeninis, o individualistinis vakarietiškas 
ūkis ir kaip to pasekmė atitinkamas gyvenimo būdas. 
Žodžiu viskas – religija, kultūra ir gyvensena – buvo 
kitokie. Toks kultūrinio/civilizacinio peizažo kitonišku-
mas Maskvos bolševikus erzino, o štai rusų intelektua-
lus kaip Andrejus Sacharovas, Jelena Bonner, Sergejus 
Kovaliovas, Josifas Brodskis, Mstislavas Rostropovičius 
ar Maja Pliseckaja, etc. – traukė.

Tiesą sakant, ką reiškė būti lietuviu vėlyvojoje SSRS 
dar spėjau patirti ir aš, 1984 m. paimtas į kariuomenę ir 
nusiųstas į Kovrovą. Jau pirmą savaitę seržantų tapau 
šaukiamas „miško broliu“... Po savaitės „Ar dar daug 
Lietuvoje po miškus laksto miško brolių?“ pusiau juo-
kais, pusiau rimtai panūdo sužinoti ir tik ką po sužeidi-
mo Afganistane grįžęs 36 metų kuopos vadas kapitonas. 
Kiek vėliau mano lietuvybe susidomėjo ir kuopoje pa-
garsėjęs tinginys – zampolitas. Jo surengta „apklausa“ 
buvo beviltiškai valdiška: žmogus tik atmestinai vykdė 
savo pareigas. O, berods, baigiantis pirmam tarnybos 
mėnesiui (ar vos įkabinus antram), pavakare užsukęs 
į kareivines išsikvietė pasikalbėti ir pats vos 33 metų 
pulko vadas su papulkininkio antpečiais. 

Jam, pasidabinusiam naujutėlaite aukšta karakuline 
papacha, senbuvių seržantų žodžiais, tarnybos laiptais 
stumiamam „gauruotos rankos“ SSRS Generaliniame 
štabe, irgi buvo smalsu, kaip ten Pribaltikoj gyvena 
tie „banditai“ ir jų šeimos, ką galvoja... ar turi ryšių 
per Baltiją su švedais ir vokiečiais. Papulkininkis buvo 
aukštas, inteligentiškas, kvepėjo gerais prancūziškais 
parfumais. Plieniniu balsu bandė juokauti. Rafinuotai. 
Maskvietiškai. Pokalbį baigė įsakymu užsiauginti il-
gesnius bakenbardus, nes dabar esu „labiau panašus į 
fašistą“, o turiu būti – į tarybinį karį...

Kaip netruko paaiškėti, jaunasis papulkininkis nejuo-

aLGiMantas kasPaRaVičius

Mitingas Lietuvos nepriklausomybei paremti Vingio parke Vilniuje. 1990-04-07. Vytauto daraškevičiaus nuotraukos. autoriaus archyvas
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kavo: pasiilginti bakenbardus beveik visą pusmetį pus-
karininkių mokykloje spaudė seržantai ir karininkai. 
O kad įtikinėjimai būtų veiksmingesni, teko pratybų 
metu 10–12 km maršą bėgti ne vien su kursanto amuni-
cija, bet ir panėšėjant vieną ar du tanko kulkosvaidžius, 
maždaug po 11 kg.

Žodžiu, kažkiek buvo linksma ir net buvo galima di-
džiuotis, kad esi iš Lietuvos. O kaip jie matė, manė ar 
įsivaizdavo – „iš Vakarų“. Taigi kitoks. Stipresnis. Pra-
našesnis. Lengvai nelūžtantis. Todėl (sic!) po mokyk los 
baigimo netgi tinkamas joje rengti kitus seržantus – 
specialistus sovietinei karo mašinai...

Ir toks ar panašus vaizdinys tuo metu vyravo ne vien 
SSRS kariškių galvose. Juk ne atsitiktinai būtent į 
Nidą 1965 m. vasarą sovietai atitempė ir žymųjį pran-
cūzą filosofą Jeaną Paulį Sartre’ą. Atitempė parodyti, 
ko nėra – kad ir SSRS esanti Europa, o sovietiniai žmo-
nės – beveik nesiskiriantys nuo prancūzų iš Korsikos ar 
Rivjeros. Ką filosofas per storus dioptrijų prisodrintus 
akinių stiklus išties Nidoje pamatė – pasakyti sunku. 
Tačiau akivaizdu, kad reikalingomis progomis netgi jų 
pačių aneksuota Lietuva sovietams tarnavo kaip jų sis-
temos „vakarietiškumo“ emblema ar vitrina.

Tame buvo tam tikro žavesio ir gal net mistikos. Pa-
lyginti nemažai eilinių Vidurinės Azijos žmonių ir netgi 
rusų iš atokesnių provincijos kaimų dar XX a. devinto 
dešimtmečio pradžioje kažkodėl tebegalvojo, kad, norint 
patekti į Lietuvą, reikia pervažiuoti kažkokią menamą 
„sieną“. Bet nė vienas jų nekalbėjo, kad 1940 m. vasarą 
pas mus buvo kokia nors „revoliucija“, nes visi žinojo, kad 
tiesiog „mes jus nukariavom“. Tai kuteno širdį. Vertė dar 
labiau pasitempti ir parodyti, kad netgi jų „nukariau-
to“ krašto rekrūtas yra už juos pranašesnis. Ne nacio
nalizmu. Kultūra, gyvensena ir požiūriu į pasaulį. Tai 
turbūt ir buvo reikšmingiausias „smetoninės Lietuvos“ 
istorinis palikimas sovietmečio Lietuvai ir lietuviams.

Būtent iš tos užsimaskavusios smetoniškosios deep 
state didžiąja dalimi išaugo ir Kovo 11osios architek-
tas Vytautas Landsbergis ir, galų gale, pati Kovo 11oji. 
Šiuolaikinė postmoderni Lietuva. Kodėl būtent Lietuva, 
o ne Latvija ar Estija 1990 m. ankstyvą pavasarį sulau-
žė nesulaužomos SSRS geležinę uždangą ir discipliną, 
kaltininkai du: ilgaamžė Lietuvos politinė istorija ir 
muzikologas prof. Vytautas Landsbergis. 

Daugiau nei 600 metų siekianti aristokratiško valsty-
bingumo tradicija ir respublikoniškas į modernų nacio
nalizmą orientuotas tarpukario dvidešimtmetis buvo 
tas mentalinis giluminės valstybės pamatas, kurio su-
virškinti sovietmetis taip ir neįstengė. O jeigu prie to dar 
pridėsime praktiškai nuo visų valdžių nepriklausomybę 
išlaikiusią katalikybę, tai turėsime jau beveik tik rą so-
vietmečio lietuvybės deep state konspiracinį kodą. Lie-
tuvis, katalikas, besididžiuojantis Lietuvos istorija be-
veik visose kompanijose netgi LSSR laikais buvo savas. 

Tarsi žydas gete su iš tolo šviečiančia Dovydo žvaigžde.
Iš esmės taip pažymėtas Lietuvos persitvarkymo są-

jūdžio iniciatyvinėje grupėje 1988 m. birželį atsirado 
ir Landsbergis. Nors iš viso į grupę buvo išrinktos net 
35 iškilios asmenybės, tačiau tik dvi jų buvo ryškiai 
kitokios. Pirma daugiausia dėl to, kad buvo viena iš 
vos dviejų moterų gūdžiai patriarchalinėje draugijoje, 
o kita, kad par excellence buvo Landsbergis. Muzikolo-
gas. Profesorius. Žmogus išskirtinio kalbėjimo, laikyse-
nos ir mąstymo. Lietuvis su nelietuviška pavarde.

Patriotai buvo visi Iniciatyvinės grupės nariai, bet 
tik vienas Landsbergis kitoks, ir išvaizda, ir gyvenimo 
patirtimi. Visiškai nepanašus į sovietinį ar tarybinį pi-
lietį. Jo etika ir estetika dvelkė smetonine Lietuva, kuri 
kūrė originalią filosofiją, švietimo sistemą ir karo avia
ciją. Daugelį tai žavėjo, bet dar daugiau ir erzino. Jis 
buvo pernelyg nepriklausomas ir originalus, pernelyg 
inteligentiškas ir gudrus. Jo nepakartojamas kikeni-
mas susirinkimuose, mitinguose ar Atgimimo bango-
je sovietinio kirpimo oponentus tiesiog varė iš proto, 
o bend ražygius vertė išlikti budriais ir kartais netgi 
kibti į atlapus pirmiesiems. 

1988 m. gegužės 3 d. vėlyvą vakarą beveik nepaste-
bimai išrinktas į Iniciatyvinę grupę Landsbergis vos 
per mėnesį kitą išsikovojo autoritetą ir tapo atpažįsta-
miausiu bei įsimintiniausiu veidu jau Steigiamajame 
Sąjūdžio suvažiavime 1988 m. spalį Vilniaus sporto 
rūmuose. Nežiūrint tam tikros opozicijos Iniciatyvinėje 
grupėje, o vėliau ir Sąjūdžio Seime, sąjūdietiškos visuo-
menės akyse rimtesnių konkurentų jis neturėjo. Priar-
tėti prie Landsbergio politinės charizmos Romualdui 
Ozolui, tuomet įsivaizdavusiam besančiu rimčiausiu 
Landsbergio idėjiniu oponentu, nepadėjo nei oficialus 
tautybės pasikeitimas likus vos kelioms dienoms iki 
istorinio balsavimo Aukščiausiojoje Taryboje, nei jau 
1990–1991 m. sandūroje pradėta plėtoti avantiūristinė 
retorinė spekuliacija apie „simbolinį šūvį“ į okupantus. 
Neįkvepia ir jau gerokai vėlesnės jo naivios retorinės 
pretenzijos keisti Lietuvos vakarinę sieną. 

Galima tik įsivaizduoti, kur būtų atsidūrusi Lietuva ir 
lietuviai, o ipso facto ir visa bebaigianti sukriošti SSRS, 
jei tokia „simbolinio šūvio“ retorika iš Ozolo simbolinio 
pistoleto staiga būtų buvusi realizuota... Todėl šiandien 
sunkoka suvokti ir pateisinti tą sambūrį „Pakelk galvą, 
lietuvi“, kuris Ozolą atgaline data energingai bando už-
kelti ant politinio Siono kalno. Taip elgiamasi panašiai, 
kaip savo laiku pats Landsbergis pasielgė su Aukščiau-
siąja Taryba, perkrikštydamas ją į Atkuriamąjį Seimą, 
kokio užsimušdamas nerasi 1990–1992 m. dokumenti-
niuose šaltiniuose.

Žinia, Ozolas buvo iškili Lietuvos asmenybė. Mąs-
tymu ir politine veiksena kažkuo panašus į Michailą 
Gorbačiovą. Turėjo ryškią ir kampuotą valstybės vizi-
ją. Kaip ir Arvydas Juozaitis, Justinas Marcinkevičius, 
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Julius Juzeliūnas, Kazimira Prunskienė, Sigitas Geda 
ar Vytautas Petkevičius – Sąjūdyje ir Lietuvoje turėjo 
savo sekėjų, bendraminčių stovyklas. Tačiau jos visuo-
met buvo veikiau lokalios nei globalios ir nepajėgė vesti 
viso Sąjūdžio, visos Lietuvos. Kad ir ką kas šiandien be-
kalbėtų ar bemanytų. Deja, bet ne kiekvienas patriotas 
dar yra ir talentingas politikas.

Landsbergis Ozolą Sąjūdyje įveikė politine ramybe, 
kompromisu, mokėjimu skaičiuoti, laukti ir raciona-
lumu. Tokiomis aplinkybėmis Landsbergio išrinkimas 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, susiklosčiusioje 
situacijoje – faktiniu valstybės vadovu – buvo visiškai 
logiškas. Klaida buvo manyti, kad gali būti kitaip. Taip 
rašiau dar 1990 m. balandžio pradžioje (pasirodė Šiaurės 
Atėnuose gegužės mėn.) ir tai dar akivaizdžiau šiandien. 

Juolab kad Landsbergis į šį postą ėjo pasirengęs ir su 
aiškia politine programa. Kaip rodo išlikę fragmentiški 
tų istorinių dienų dokumentai bei įvykių dalyvių paliu-
dijimai, AT pirmininkas, pagrindinis Kovo 11osios akto 
autorius ir strategas Landsbergis su savo artimiau-
sia aplinka, skelbdami nepriklausomybės „atstatymą“, 
ne tik puikiai jautė tautos politinį pulsą ir „kvėpavimą į 
nugarą“, bet kartu vylėsi veiksmingos Vakarų politinės 
paramos bei gana greito atkurtos valstybės tarptautinio 
pripažinimo. 

Turint galvoje, kad 1990 m. pavasarį nepriklausomy-
bę deklaravusi Lietuva neturėjo jokių militarinės galios 
struktūrų, praktiškai nekontroliavo sienų ir susisiekimo 
su užsieniu, o jos teritorijoje toliau tebeveikė SSRS kari-
nės bazės (apie 35 000 gerai ginkluotų karių), svetimos re-
presinės (KGB) ir socialinės (DOSAF, profsąjunga, kom-
jaunimas, etc.) struktūros, toks pripažinimas kartu būtų 
reiškęs ir tam tikras tarptautinio saugumo garantijas 
atgimstančiai valstybei nuo eventualios SSRS agresijos.

Kiek įmanu spręsti iš išlikusių šaltinių, tokias Lands-
bergio ir jo aplinkos viltis labiausiai stimuliavo Lietuvos 
atstovo Vašingtone Stasio Lozoraičio jaunesniojo ilgus 
dešimtmečius puoselėtas optimizmas ir tam tikri ryšiai 
Baltuosiuose Rūmuose bei JAV Valstybės departamen-
te. Nors Lozoraitis čia buvo ir ne itin dažnas, o ir ne 
visuomet išskėstomis rankomis laukiamas svečias, ta-
čiau, pažinodamas amerikiečius, laikėsi strategijos, kad 
laukti jų palaiminimo skelbti nepriklausomybę nedera. 
Racionaliau Baltųjų Rūmų administraciją tiesiog pasta-
tyti prieš „įvykusį faktą“ ir taip ją priversti sovietinės 
okupacijos teisėtumo „nepripažinimo politiką“ transfor-
muoti į jau atkurtos Lietuvos nepriklausomos valstybės 
pripažinimo politiką.

Ne paskutinį vaidmenį ryžtantis Kovo 11ajai (ypač 
kai politiniai oponentai iš kairiojo flango siūlė „nuo-
giems į dilgėles“ galvotrūkčiais nešokti) atliko ir paties 
Landsbergio asmenybė bei charakteris. Pirma, tai iš-
skirtinė erudicija ir didžiulis pasitikėjimas savimi. Ant
ra, iš tėvo – Nepriklausomybės kovų savanorio, žymaus 

tarpukario architekto, 1941 m. birželio Laikinosios Vy-
riausybės ministro, vėliau – politinio emigranto Aust
ralijoje ir net LTSR nusipelniusio architekto Vytauto 
LandsbergioŽemkalnio – paveldėta, perimta sudėtin-
ga bei permaininga veik šimtametė gyvenimo patirtis. 

Taigi 1990 m. ankstyvą pavasarį Landsbergis veikė 
kaip savitas moderniųjų laikų lietuvių revoliucionie-
rius. Vienu metu ir kaip politinis vizionierius, ir imp
rovizatorius, ir eksperimentatorius. Sąjūdžio metais 
išgarsėjęs kaip originalus, dalies visuomenės karštai 
mylimas oratorius, 1990 m. kovą vos išrinktas AT pir-
mininku jis jau veikė kaip gana patyręs politikos vilkas. 
Žvelgiant iš ilgaamžės perspektyvos, galima rasti ne 
vieną sodrią analogiją. 

Gal ir kiek retoriškai perdėdami sakytume, kad 
Landsbergis kaip politikas pasižymėjo karaliui Min-
daugui būdingu politiniu aristokratizmu ir pragmatiz-
mu. Kaip ir daugiavaikis Vilniaus įkūrėjas didysis ku-
nigaikštis Gediminas buvo mitrus politinio kompromiso 
meistras. Reikalui esant nevengė Vytautui Didžiajam ir 
karaliui Jogailai būdingo ryžto ir kai kada net klastos. 
Kaip ir 1794 m. sukilimo herojaus Tadeuszo Kościusz
kos bei vėlesnių XIX a. sukilimų vadų, Landsbergio 
veikloje taip pat galima įžvelgti patriotinio populizmo, 
retkarčiais – net tam tikro politinio nuožmumo, skirto 
tautai pažadinti, jos jausmams paaštrinti.

Nors praktiškai per visą sovietinį laikotarpį didžio-
sios Vakarų demokratijos, pirmiausia JAV, Šventasis 
Sostas, iš dalies Prancūzija ir Didžioji Britanija laikėsi 
Lietuvos (Baltijos valstybių) inkorporacijos į SSRS tei-
sėtumo nepripažinimo politikos, tačiau 1990–1991 m. 
pirmoje pusėje toli gražu nevienareikšmiai priėmė Kovo 
11ąją ir Lietuvos valstybingumo faktinį atkūrimą. 
Griežčiau tariant, Lietuvos pripažinti de jure neskubėjo. 

Lietuvą, o ir patį Landsbergį, labiausiai nustebino 
JAV politika. Neakivaizdžiai atliepdamas į JAV prezi-
dento George’o Busho vyresniojo politiką nepriklauso-
mybės atkūrimo moralinio kelio politikos architektas 
savo užrašuose ir klausė, ir teigė: „Ar USA gali dar būti 
laikomos laisvojo pasaulio – demokratijos – lyderiu? 
Reikia naujo demokratijos judėjimo. Nekonformistinio, 
nedalančio pasaulio, nedidelių šalių. O per Amerikos 
balsą, reflektuodamas Franklino Roosevelto ir Josifo 
Stalino susitikimus 1943 m. Teherane ir 1945 m. Jalto-
je Landsbergis piktokai viešai klausė: „Ar Amerika mus 
antrą kartą parduos, ar ne?“

Atsakymo į šį klausimą jam teko laukti ilgai. Nežiū-
rint iškalbingo fakto, kad Jungtinėse Valstijose Lietu-
va, galima sakyti, turėjo ištisą savo politikos lobistų 
frontą – dar nuo 1940 m. vasaros formaliai tebeveikian-
čios pasiuntinybės fragmentus; gausią, aktyvią, turtin-
gą ir patriotišką JAV lietuvių bendruomenę; stiprias 
organizacijas: VLIK’ą Niujorke ir Vašingtone, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę Čikagoje, Amerikos Lietuvių 
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Tarybą etc., tačiau Lietuvai naudingai išjudinti Baltųjų 
Rūmų politikos nesisekė.

Priežasčių tam būta daug ir įvairių. Tačiau svarbiau-
sia – geopolitinis saugumas ir jo sukuriamas emocinis
psichologinis komfortas. Šaltajam karui iš esmės jau 
pasibaigus Vakarų sostinėse imtas diskutuoti klausi-
mas, ar pusšimtį metų trukusi nepripažinimo politikos 
indulgencija Lietuvai ir mažiau 
nei keturių milijonų lietuvių 
pareikšta politinė valia gyven-
ti laisviems savo nacionalinėje 
valstybėje per daug rizikingai 
nesikerta su Michailo Gorba-
čiovo deklaruojama magiškąja 
perestrojka (SSRS politinės de-
mokratizacijos ir ekonominės 
decentralizacijos utopija) bei 
vakariečių strateginiais užmo-
jais ir pastangomis dar labiau 
sustiprinti savo geopolitinį sau-
gumą. Po Reikjaviko (1986) ir 
Maltos (1989) Gorbačiovo ir Ro-
naldo Reagano istorinių susiti-
kimų, užbaigusių Šaltąjį karą 
ir kuriam laikui iš pasaulinės 
politikos dienotvarkės išbrau-
kusių branduolinio karo Ar-
magedoną, absoliuti dauguma 
amerikiečių ir ypač Vakarų europiečių jautė milžinišką 
politinį palengvėjimą. Gyvenimas, kai nesi branduoli-
nės raketos taikiniu, atrodė toks nepakartojamai mie-
las. Todėl Vakarai dėl Lietuvos nebuvo linkę aštrinti 
santykių su vėlyvąja perestrojkine SSRS ir jos lyderiu. 
Vakarų visuomenių pacifistinės nuotaikos neabejotinai 
veikė ir jų politinius lyderius.

Būtent todėl tarptautinio pripažinimo de jure Lietuvai 
teko laukti pusantrų metų – iki 1991 m. rugpjūčio 19–
21 d. pučo Maskvoje ir faktinio SSRS subyrėjimo. Lau-
kimas buvo bjauriai ilgas ir tarpais netgi depresyvus. 
Perfrazuojant žinomą Milano Kunderos romaną: toks 
beveik nepakeliamas laukimo būties sunkumas. Kai 
nežinai, kas tavęs laukia rytoj ir poryt: niūri ekonominė 
blokada, sumaištis Aukščiausiojoje Taryboje dėl morato-
riumo įstatymo, Jedinstvos išpuolis prie parlamento ir 
„Eišiškių autonomija“, Kazimiros Prunskienės, Romual-
do Ozolo ir Algirdo Brazausko vyriausybės krizė, Sausio 
13osios pučas Vilniuje, beveik mistinis naujai paskirto 
premjero dingimas ir atsiradimas, muitininkų/policinin-
kų genocido aktas Medininkų poste ar dar velniaižin kas? 

Rytą po tragiškos Sausio 13osios apie jokią pergalę 
niekas nerašė ir negalvojo. Visi, kam buvo svarbi vals-
tybės nepriklausomybė, buvo niūriai susikaupę. Projek-
tavo galimus tolesnius sovietų puolimus ir gynybą nuo 
jų. Tam tikro nuosaikaus optimizmo teikė tik Lietuvos 

palaikymo mitingai Maskvoje, Leningrade, Varšuvoje, 
Paryžiuje, Vašingtone, Čikagoje. Na, ir dar AT pirmi-
ninką supanti aplinka, daugiau ar mažiau ryžtingi jo 
tuometės politinės linijos šalininkai. Pirmiausia pa-
vaduotojai Bronislavas Kuzmickas ir Kazimieras Mo-
tieka, naujasis premjeras Gediminas Vagnorius ir jo 
pavaduotojas Zigmas Vaišvila, užsienio reikalų minist
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ras Algirdas Saudargas, „iš vėžių neišmušamas“ KAD 
direktorius Audrius Butkevičius, etc. 

Nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1991 m. rugpjūčio 23 d., 
penkiolika mėnesių, savo laisvės ir valstybingumo sar-
gyboje stovėjome praktiškai vienų vieni. Dauguma apie 
mus kilniai, gražiai rašė, simpatizavo, užjautė, guodė, 
bet padėti neskubėjo. Prancūzijos prezidentas François 
Mitterrand’as ir Vokietijos kancleris Helmutas Kohlis 
1990 m. balandį pagal politinį statusą parlamento pir-
mininką Landsbergį pripažino lygiaverčiu partneriu 
prezidentui Gorbačiovui ir netgi pasisiūlė tarpininkauti 
diplomatinėse derybose tarp Vilniaus ir Maskvos. JAV 
prezidentas Bushas vyresnysis, iš pradžių pareiškęs, 
kad į Vilniaus ir Maskvos reikalus nesikiš, vėliau susi-
gėdo ir, Gorbačiovui tęsiant blokadą, pagrasino ekono-
minėmis sankcijomis bei pareikalavo, kad SSRS leistų 
iš Lietuvos emigruoti visiems, kas tik panorės. Pastara-
sis pareiškimas buvo amerikietiškas iki kaulų smegenų. 
Rudeniop premjerę Prunskienę Londone priėmė prem-
jerė Margaret Thatcher, o dar vėliau – lapkritį čia at-
vykusiam Landsbergiui britai patiesė raudoną kilimą...

Štai praktiškai ir viskas, ką tuo momentu Lietuvai 
pasiūlė tarptautinė demokratinė bendrija. Per tą laiką 
politiškai mus pripažino vos keturios šalys: Moldovos 
SSR, Islandija, Rusijos SFSR ir Kroatija. Tačiau tik vie-
nas Islandijos pripažinimas tuo momentu buvo reikš-
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mingas juridiškai. Nes likusios trys šalys tuomet savo 
suverenitetu ir politine laisve pilna apimtimi nedispo-
navo ir tarptautinės bendrijos pačios nebuvo pripažin-
tos. Taigi jų pripažinimas Lietuvai buvo labiau reikš-
mingas morališkai nei politiškai ar juo labiau teisiškai. 
Tam tikrą išimtį šioje trijulėje sudarė tik Rusijos pripa-
žinimas. Pagal 1991 m. liepos 29 d. Landsbergio ir Bori-
so Jelcino Maskvoje pasirašytą sutartį tai buvo abipusis 
iš totalitarinės sistemos/aneksijos besivaduojančių vals-
tybių tarpusavio pripažinimas, jau netolimoje istorinėje 
perspektyvoje įgijęs ir tarptautinės teisės galią.

Būdinga, kad Lietuvai lemtingais metais net jos tie-
sioginiai ir artimiausi kaimynai šiaurėje latviai ir estai 
taip pat išliko principingai pragmatiški, nepasiūlydami 
net Moldovos SSR AT pirmininko Mirčios Snieguro pa-
demonstruoto politinio solidarumo ženklo. 

Bendro visų trijų Baltijos valstybių kelio į platesnę viso 
regiono nepriklausomybę tuomet nesugebėjo nutiesti nė 
Islandijos užsienio reikalų ministras, nuoseklus Lietu-
vos draugas, socialdemokratas Jónas Baldvinas Hanni-
balssonas, 1991 m. vasarį Baltijos Asamblėjoje ėmęsis 
iniciatyvos tuos kelius sinchronizuoti ir visas tris šalis 
susodinti už bendro derybų stalo su pirmuoju SSRS 
prezidentu. Islandui veikiai teko nusivilti. 1991 m. kovo 
26 d. interviu spaudai jis kalbėjo: „Aš turiu pasakyti, 
kad mūsų draugų [Baltijos šalių, – A. K.] paprasčiausiai 
daugiau nebesuprantu. [...] Galvoju, jog tai atspindi ir 
realybėje augančius nesutarimus, kaip žiūrėti į tų klau-
simų sprendimą tarp Estijos ir Latvijos iš vienos pusės ir 
Lietuvos – iš kitos“. Tokiam situacijos vertinimui prita-
rė ir tuometis Islandijos premjeras Steingrímuras Her-
mannssonas, dar aiškiau konstatavęs „faktą, kad tarp 
Baltijos valstybių nėra pakankamos vienybės tais klau-
simais. Estija ir Latvija norėtų judėti lėčiau nei Lietuva“.

Taškas. Priplaukėme. Buvo galima pagalvoti.
Kita vertus, tais tolimais ir grėsmingais metais kaip 

kas pajėgė, taip ir judėjo. Žvalgytis atgal prasminga ne 
tiek dėl būtinybės atminti, kiek dėl naujų, jau globalaus 
XXI a. iššūkių pasauliui, regionui ir net toms pačioms 
Baltijos šalims. 

Tačiau ar galime, turime teisę būti nepatenkinti, kad 
mūsų esą kas nors negirdi, jei mūsų šalis, švęsdama da-
bartinės Respublikos trisdešimtmetį, nors ir praradusi 
jau trečdalį savo visuomenės, tačiau likusios lojalumą 
ir toliau uoliai „tikrinanti“ po 80 000 piliečių kasmet, 
kai kuriems savo ir užsienio piliečiams nepripažįstanti 
tarptautinės teisės nustatytų standartų, o vieną kitą 
politinį „jonelį“ „ikiteisminiam tyrimui“ tamsiojoje be 
teismo uždaranti metams ar net keliems? 

Gal čia reikalinga kokia katalikiška politinė amnes-
tija? Mūsų Respublika tarpukariu skelbė tokią ne vie-
ną. Kuo blogesni mes? O gal tiesiog užtektų atskirų 
aukščiausių valstybės pareigūnų pilietinio padorumo? 
Juk sovietinį totalitarizmą nusimetėme beveik tuo pat 

metu, kai Pietų Afrika išsilaisvino iš apartheido, o jos 
išsivadavimo lyderis Nelsonas Mandela po 27 metų ne-
laisvės išėjo iš kalėjimo ir netrukus buvo apdovanotas 
Nobelio taikos premija. Tai rodo, kad XX a. devinto ir 
dešimto dešimtmečių sandūroje politikoje vyko globa-
lūs pozityvūs tektoniniai lūžiai. Jie mums ne tik padėjo 
susigrąžinti minties ir veiksmų laisvę, bet ir įpareigojo 
ją ginti. Ir ne tik ten, kur politiniai režimai ją grubiai 
ir akivaizdžiai pažeidžia, bet ir ten, kur jau pasiektos 
gana rafinuoto politinio sukčiavimo aukštumos. Jei kar-
tais sustotume, tai būtų ženklas, kad pasaulį užlieja 
grįžtamoji totalitarinių nelaisvių banga.

Kovo 11osios Lietuvos politinio ir juridinio pripažini-
mo atomazga atėjo kaip deus ex machina. Dar 1991 m. 
rugpjūčio pirmomis dienomis legendinis čekų disidentas 
ir pirmasis pokomunistinės Čekoslovakijos prezidentas 
Václavas Havelas laiške, veikiausiai inspiruotame ga-
lingųjų politinių lyderių, Landsbergiui prognozavo, kad 
Lietuvos kelias į visavertį tarptautinį pripažinimą bus 
ilgas, vingiuotas ir pavojingas. Truks galbūt metus, 
o gal ir metų metus. Todėl reikia sukaupti visą kantry-
bę ir nusiteikti sunkioms step by step stiliaus deryboms 
su SSRS prezidentu „misteriu Gorbačiovu“. 

Tikėtina, kad laiškas iš Prahos Vilnių pasiekė Rug-
pjūčio pučo Maskvoje išvakarėse ir Landsbergiui jau 
nebeprireikė į jį atsakinėti. Nes įvykiai Maskvoje pa-
rodė, kad jo pasirinkta laukimo taktika pilnai pasitei-
sino. SSRS de facto galutinai žlugo ir politines vadžias 
Rusijoje į savo rankas perėmė demokratinės liberalios 
politikos ikona spėjęs tapti spalvingasis Jelcinas. 

Jau paskutinėmis rugpjūčio dienomis Vytautas 
Landsbergis ir Lietuva galėjo švęsti savo didžiąją Per-
galę. Atkurtąjį Lietuvos valstybingumą pagaliau oficia
liai juridiškai pripažino Kopenhaga, Oslas, Budapeštas, 
Paryžius, Buenos Airės, Berlynas, Roma, Lisabona, Mad
ridas, Varšuva, Valeta, Helsinkis, Londonas... Rugsėjo 
pradžioje – Amsterdamas, Vašingtonas ir... savo politinę 
karjerą jau bebaigiantis SSRS prezidentas, nuo kurio 
pozicijos, tiesą sakant, beveik niekas ir nebepriklausė. 

Lietuva su Sąjūdžiu ir Landsbergiu savo didžiąją kovą 
laimėjo. Absoliuti dauguma lietuvių (pilietine prasme) 
1988–1991 m. buvo patriotai, o į LPS/LS iniciatyvinę 
grupę išrinkti žmonės – dar ir įvairių politinių pažiūrų 
intelektualai. Tarp jų – ir komunistai. Iš šio būrio iški-
lęs profesorius Landsbergis pasirodė esąs ne tik forte-
pijonu skambinantis Čiurlionio genijaus žinovas, bet ir 
puikus, virtuoziškas politikas taktikas: didžiojoje pa-
saulio politikoje lošdamas beveik be kozirių jis sugebėjo 
laimėti partiją ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui. 

O kaip kitaip istoriškai interpretuoti 1990 m. Kovo 
11ąją, Vilniuje prasidėjusią SSRS griūtį, jei ne kaip di-
džiausios XX a. pabaigos totalitarinės imperijos katast
rofą? !

aLGiMantas kasPaRaVičius
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Atskalūnė1 kunigaikštienė Elena, tikra Maskvijos ku-
nigaikščio Ivano sesuo2, buvo sutuokta su Lietuvos di-
džiuoju kunigaikščiu Aleksandru; galiausiai, mirus Jo-
nui Albertui, Lenkijos karaliui, Aleksandras, jo brolis, 
buvo vainikuotas Lenkijos karaliumi3. Pati Elena kartu 
su karaliumi vainikuota nebuvo, kadangi kaip užsispy-
rusi nenorėjo atsiduoti paklusnumui Romos Bažnyčiai. 
Galiausiai, Aleksandrui mirus ir buvus palaidotam Vil-
niuje, Lenkijos karaliumi yra patepamas Žygimantas, 
jų brolis4. Minėta Elena buvo visų vadinama karaliene. 
Ji tam tikrus turtus pas mūsų brolius buvo padėjusi, 
būtent keturiolika didelių dėžių su auksu ir sidabru 
(tiek dideliais ir mažais dubenėliais5, tiek ir brangeny-
bėmis bei brangakmeniais6), auksinėmis taurėmis ir 
trimis šimtais penkiasdešimt suskaičiuotų altembaso, 
arba trabėjos, apdarų, auksu įaustų. Tad brolis Jonas 
iš Komorovo tą turtų naštą, kurią kiti gvardijonai prisi-

Mažesniųjų BRoLių oRdino kRonika
Fragmentas

Jonas iš Komorovo
Iš lotynų kalbos vertė Karolis Čižauskas

Kultūros istorija

1 taip įprastai vadinti ir vis dar vadinami Mažesnieji broliai (Pranciš-
konai) observantai. kiek įmanoma artimesnio šv. Pranciškaus asyžie-
čio regulos laikymosi, asketiškumo ir neturto principo siekęs vienuo-
lių judėjimas XV a. viduryje ordino viduje įgavo autonomiją. 1517 m. 
popiežiaus Leono X bulė Ite vos galutinai formalizavo ir įtvirtino pran-
ciškonų skilimą į dvi šakas: konventualų ir observantų. Lenkijoje ir Lie-
tuvoje pastarieji tradiciškai vadinami bernardinais dėl šv. Bernardino 
sieniečio įtakos šiam judėjimui ir pirmojo, krokuvoje 1453 m. funduoto 
konvento bei šv. Bernardino bažnyčios.

2 Publikacija, pasitelkta vertimo pagrindu, ir įvadinė kronikos studija: 
Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Ioanne de Komorowo Com-
pliatum, wydali Xawery Liske i antoni Lorkiewicz, in: Monumenta Po-
loniae Historica, t. V, Lwów, 1888, p. 1–406.

3 Viktoras Gidžiūnas, „Pranciškonų observantų – bernardinų gyve-
nimas ir veikla Lietuvoje XV ir XVi amž.“, in: Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos Suvažiavimo darbai, 1982, t. Xi, p. 56.

BeRnaRdinų VienuoLijos kRonika  
iR jos autoRius

XiX a. antroje pusėje kanoninio Monumenta Germaniae His-
torica pavyzdžiu imtasi leisti lenkiškąjį jo atitikmenį. serijoje, 
savaime suprantama, pavadintoje Monumenta Poloniae Histo-
rica, turėjo nugulti kertinių Lenkijos viduramžių istorijos šalti-
nių publikacijos. 1864–1893 m. penkiuose tomuose publikuoti 
Lenkijos istorijai ir kultūrai svarbūs rašytiniai paminklai (vadina-
moji Galo anonimo, Vincento kadlubeko kronikos, etc.). Penk-
tajame serijos tome pasirodė ir brolio jono iš komorovo (†1536) 
XVi a. pradžioje surašyta bernardinų1 vienuolijos kronika2. kelių 
šimtų metų laikotarpį apimantis ir keletu šimtų puslapių išsitę-
siantis šaltinis yra vienas svarbiausių ankstyvajai bernardinų is-
torijai tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje3.

neturinti vieno pavadinimo (išlikusios trys skirtingos redak-
cijos), tad įprastai tiesiog pagal autorių ir vienuoliją vadinama 
kronika apima keletą žiūros lygių: nupasakojama bendra pranciš-
konų istorija; observantiškosios ordino dalies vystymasis; atsikė-
limas į Lenkijos ir Lietuvos žemes; paskirų konventų kūrimasis; 
įvairūs smulkesni siužetai, susiję su bernardinų kasdienybe ir bū-
viu. šie pasakojimai pateikiami vis išnyrančiuose bendresniuose 
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės sociali-
niuose, politiniuose bei, žinoma, religiniuose kontekstuose. dėl 
tokio šaltinio kompleksiškumo kronika išlieka itin svarbiu istori-

1 keli komentarai apie vertimą. Viduramžiška lotynų kalba surašyta 
kronika kartais gana gremėzdiška: kartais elementariai nenuoseklaus 
stiliaus; vartojami įvairuojantys veiksmažodžių laikai; kartais, atrodo, 
tik rai nelogiškai vartojami aktyvai ar pasyvai; prapuolantys veiksniai, 
etc. Vis dėlto apsispręsta nemaskuoti teksto trūkumų, palikti juos kaip 
jono iš komorovo rašymo ypatybes: perdėm nekoreguoti sakinių struk-
tūros, kiek įmanoma bandyti išlikti ties pažodiniu vertimu. kalba ir 
struktūra labiau redaguotos tik visiškai kebliais atvejais. komentaruose 
pateikiami kai kurie diskutuotini ar klausimų galintys sukelti vertimo pa-
sirinkimai. teksto skaitymo patogumui pasitelkti rengėjo įvesti skliaus-
tai, kabutės tiesioginei kalbai, laužtiniuose skliaustuose – rengėjo in-
tervencijos. originalas rašytas ištisai, be pastraipų, šioje publikacijoje 
sekama XiX a. leidėjų atliktu teksto skaidymu.

2 iš tiesų – duktė. elena (1476–1513) – Maskvos didžiojo kunigaikščio 
ivano iii (1440–1505) ir jo žmonos – Bizantijos imperatoriaus Manuelio 
ii Paleologo palikuonės sofijos (†1505) – duktė. Po keletą metų užtru-
kusių derybų elena su aleksandru jogailaičiu buvo sutuokta 1495 m. ir 
tapo Lietuvos didžiąja kunigaikštiene.

3 jonas albertas mirė 1501 m. birželio 17 d., naujuoju Lenkijos ka-
raliumi aleksandras išrinktas tų pačių metų spalio 3 d., karūnuotas – 
gruodžio 12 d.

4 aleksandras Vilniuje mirė 1506 m. rugpjūčio 15 d. žygimantas se-
nasis Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu išrinktas rugsėjo 13 d., pakeltas – 
spalio 20 d., tuo tarpu Lenkijos karaliumi išrinktas 1506 m. gruodžio 
8 d., o karūnuotas 1507 m. sausio 27 d.

5 originale: in scutellis – turbūt omenyje turimos ne taurelės, nes jos 
įvardijamos kitur – in poculis aureis.

6 Panašu į pleonazmą; originale: in gemmis et lapidibus.
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jonas iš koMoRoVo

4 Pavyzdžiui, ne taip ir seniai pasirodė ištisas kronikos vertimas į 
lenkų kalbą: jan z komorowa oFM, Kronika Zakonu Braci Mniejszych 
Obserwantów, przetłumaczył kazimierz Żuchowski, kalwaria zebrzy-
dowska: Calvarianum, 2014.

5 Bernardiniškojoje tradicijoje taip vadinti vienuolyno vyresnieji.

niu šaltiniu: nuo pat publikacijos XiX a. pabaigoje istorikų noriai 
pasitelkiama kronika aktualumo nepraranda iki šiol4.

šaltinio vertę didina ir pats autorius, o veikiau – dalies kroni-
kos surašymas modernis temporibus, t. y. vienalaikiškai. 1494 m. 
jonas iš komorovo tarnystę pasaulietiniam ponui pakeitė vienuo-
liniais įžadais Viešpačiui – taip jam, buvusiam didiko sekretoriui, 
po kurio laiko buvo lemta tapti vienuolijos kronikininku. jonui 
iš komorovo ilgainiui imtos skirti vis svarbesnės pareigos ordino 
viduje: 1511 m. paskirtas gvardijonu5 konventui Vilniuje, vėliau 
Varšuvoje, 1516 ir 1518 m. skirtas delegatu į generalines ordino 
kapitulas, o nuo 1520 m. iki mirties ne kartą išrinktas ir provin-
cijolu. taigi jeigu aprašant ankstyvąją vienuolijos ir bernardinų 
pirmųjų žingsnių Lenkijoje ir Lietuvoje istoriją kronikininkui teko 
remtis įvairiais kitais rašytiniais šaltiniais bei iš esmės kompiliuo-
ti, tai XV a. pabaigos – XVi a. pradžios įvykiai ir aktualijos aprašo-
mi iš gerai informuoto amžininko bei dalyvio perspektyvos.

Vertimui pasirinktoje kronikos ištraukoje jonas iš komorovo 
taip pat veikia kaip dalyvis ir tiesioginis liudininkas. čia aprašo-

ėmė, iš Lovičiaus kapitulos kartu su gvardijonyste visai 
ne džiaugsmingai perėmė.

Tuo tarpu Maskvijos kunigaikščio Ivano pas Lenkijos 
karalių Žygimantą buvo pasiųsti ir į Krokuvą atvyko 
pasiuntiniai, kurie, vykdydami pasiuntinybės prievolę, 
buvo siekę, kad, paliekant karališkąją didenybę, ga-
lėtų Bielske aplankyti karalienę, likusią po karaliaus 
Aleksandro. Karalius jiems pritarė. Atvyko [pasiunti-
niai] pas atskalūnę karalienę Bielske, ši juos prakilniai, 
linksmai ir dėkingai priėmė. 

Ir ten pat, už pilies, greta rusėnų bažnyčios, idant 
nebūtų girdima kokių abiejų lyčių dvariškių, [Elena] 
su maskvėnų pasiuntiniais tarėsi dėl suokalbio: kad su 
visais savo turtais norėtų į Maskviją išvykti ir kad pir-
ma išjotų į Breslaujos pilį, o ten su turtais ir visomis jos 
pilimis ją globon paimtų tokiu būdu, kad „šviesiausiasis 
maskvėnų kunigaikštis, mano brolis7, atsiųstų keletą 
tūkstančių karių, kurie mane Maskvijon atgabentų, 
o mano pilys8, kurios yra Maskvijos pasienyje, priešais 

7 nuo 1505 m. Maskvos didysis kunigaikštis jau ne minėtas elenos 
tėvas ivanas iii, o Vasilijus iii (1479–1533), elenos brolis. 

8 kai kurios žinomos elenai priklausiusios valdos rytiniame Ldk pa-
kraštyje: kniažicai ir teterinas netoli Mogiliavo, taip pat ir pats Mogi-

aleksandras jogailaitis ir elena. Fragmentas iš Gediminaičių-jogailaičių 
dinastijos genealoginio medžio. iš iodocus Ludovicus decius, De Iage -
llonvm familia, Liber ii, kraków, 1521. wielkopolska biblioteka cyfrowa

elenos tėvas Maskvos didysis kunigaikštis ivanas iii. 
Vario graviūra. iš andré thevet, Cosmography, Paris, 1575. 
iš commons.wikimedia.org
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Polocką, [ir kurios], kadangi savo brolio esu širdingai 
mylima, turi manęs [jam] būti perleistos, būtų apgina-
mos ir sustiprinamos. Ir su tais priesakais maskvėnų 
pasiuntiniai su pasitenkinimu buvo išvykę.

Tačiau viena ponia (rangu virtuvininkė9) – nors ir ku-
nigaikštienė atskalūnė, bet ištikima, – kurią karalienė 
paniekino, visa tai girdėjo, [ir] tą visa aukščiau minėta 
gi kunigaikščiui Aleksandrui Gardiniečiui10 papasako-
jo. O kunigaikštis Gardinietis per brolius11, kurie pas 
jį siųsti buvo, [tą] perdavė broliui gvardijonui Jonui ir 
dieną, kai [Elena] turėjo į Vilnių vykti atsiimti turtų, 
pasakė, idant gvardijonas persergėtų, kas dėl minėtų 
[turtų] būtų darytina, o kadangi karališkoji didenybė 
tuomet tolybėse buvo (išties Poznanėje)12, [tai] [jis] visiš-
kai nebuvo galimas informuoti, ir, jeigu gvardijonas nė 
vienam ponų nebūtų pasakęs, ji turtus, kad nevaržomai 
galėtų, [tai] laisvai būtų buvusi užėmusi ir išgabenusi 
bei šitaip nepataisoma žala kunigaikštystei būtų buvusi 
įvykusi ir praradimas.

Kreipėsi tad [gvardijonas] į prakilnųjį poną Mikalo-
jų Radvilą13, tuomet Vilniaus vaivadą ir kunigaikštys-
tės kanclerį, ir nuosekliai jam perdavė, kas minėta, ir 
kad yra lobiai ir depozitai karalienės pas jį zakristijoje, 
ir kad penktą dieną atvyktų į Vilnių perimti turtų, jog 
pats, kaip vicekaralius, jais pasirūpintų, idant karališ-
koji didenybė žalos neturėtų ir kunigaikštystė nepatirtų 
nė nedidelio nuostolio. Anas šypsodamasis pasakė: „Tėve 
gvardijone“, – rusėnų kalba – Szydzy vamy, t. y. „aš tikiu, 
[kad] jus apgaudinėja ir pajuokia, nes čia sudėjo akmenis 

Mažesniųjų BRoLių oRdino kRonika

6 Be kita ko, jono iš komorovo gvardijonystės metu pasistūmėta ir 
su vienuolyno ansamblio statybos darbais: Rūta janonienė, Bernardinų 
bažnyčia ir konventas Vilniuje: Pranciškoniškojo dvasingumo atspin-
džiai ansamblio įrangoje bei puošyboje, Vilnius: aidai, 2010, p. 65.

7 Pabrėžtina būtent šį kronikos pasažą esant vienu pagrindinių šal-
tinių istorikams narpliojant paskutinius elenos gyvenimo metus. kele-
tas pavyzdžių: Михаил Бережков, „Елена Ивановна, великая княгина 
литовская и королева польская“, in: Труды IX археологическаго съѣзда 
в Вильнѣ 1893, t. ii, Mocква, 1897, p. 1–44; Małgorzata duczmal, Jo-
gailaičiai, iš lenkų kalbos vertė Birutė Mikalonienė ir Vyturys jarutis, Vil-
nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 125–142.

8 Memoriale Ordinis Fratrum Minorum, p. 13.

mi paskutiniai Lietuvos didžiosios kunigaikštienės, aleksand ro 
jogailaičio našlės elenos gyvenimo metai, siekis pabėgti į Mask-
vą ir milžiniški Vilniaus bernardinų vienuolyne jos deponuoti 
turtai, tampantys esmine pasakojimo ašimi. išverstame fragmen-
te nupasakota elenos ir Lietuvos ponų konfrontacija tapo pre-
tekstu 1512 m. Maskvai atnaujinti karą prieš Lietuvą. Pusiau 
juokais netgi būtų galima kalbėti apie lietuviškąjį „elenos pagro-
bimą“. Būtent tada (1511–1513) Vilniaus konvento gvardijonu 
buvęs6 kronikos autorius pats tapo šios dramos dalyviu ir – bent 
jau kaip bandoma įpiršti kronikoje pateiktu pasakojimu – kone 
pagrindiniu protagonistu. šis kronikos epizodas svarbus ir tuo, 
kad yra vienas pagrindinių šaltinių istorikams narpliojant pasku-
tinius elenos gyvenimo metus7. Galų gale skaitytoją turėtų sudo-
minti ir tiesiog spalvingas pasakojimas, intriguojantis siužetas ar 
šio laikotarpio šaltiniuose, deja, kartais skaudžiai pasimetančios 
kasdienybės detalės (vien ko vertas puotos konvente aprašymas!).

tačiau tarp aptartų kronikos ištraukos privalumų gali slypėti 
ir šiokia tokia istorinio šaltinio klasta. Vien tai, kad pasakojimą 
užrašė įvykių dalyvis, anaiptol nereiškia, jog liudijimas yra pati-
kimas. ši kronikos dalis užrašyta praėjus dviem dešimtmečiams 
po aptariamų įvykių, apie 1533–1535 m. tuo metu jonas iš ko-
morovo buvo pasitraukęs iš aktyvios veiklos ir, kaip jį itin subti-
liai apibūdino Monumenta publikacijos rengėjai, „jau buvo ties 
grabu stoviniuojantis senis“8. taigi iškyla atsiminimų patikimu-
mo problema: ką ir kiek tiksliai galėjo prisiminti jonas iš komo-
rovo? kronikininkas painioja ir įvykių eiliškumą. nors atpasa-
kojami įvykiai klostėsi 1511–1513 m. laikotarpiu (sutapusiu su 
jono iš komorovo gvardijonyste Vilniuje), į siužetą įaudžiamas 
smolensko praradimas maskvėnams 1514 m. vasarą. Pastarasis 
įvykis dargi pateikiamas kaip savotiška ponų (tikrų ar tariamų) 
veiksmų elenos atžvilgiu 1513 m. pradžioje motyvacija. taip 
ir ponų susirinkimas į konventą surašyti velionės lobių turėjo 
vykti šv. agnietės dieną (jei išvis ją) ne 1514 m., kaip rašo kro-
nikininkas, o tais pačiais 1513 m. – dar iki valdovui žygimantui 
senajam parvykstant į kunigaikštystę birželį iš tuometinio (kaip 
teisingai nurodoma kronikoje) rezidavimo Poznanėje.

svarbu, kad toks chronologinis chaosas kronikoje nevirsta 
siužetiniu. ikimodernioji istoriografija dažnai apibūdinama kaip 
retorinė ar pragmatinė, taigi jos tikslas – mokyti ar tiesiog mo-
ralizuoti. tad verta atsargiai vertinti konkrečius žodžius, atsidū-
rusius veikėjų lūpose, ar netgi pastarųjų judesius: sarkastiškas 

liavas, Popova Gora netoli Briansko, smolianai netoli oršos, obolcai 
netoli Vitebsko, Breslauja. 

9 originale: gradu ochmagistra. ne iki galo aišku, kuo pagrįsta nuo-
monė elenos virtuvininkę turėjus būti ne stačiatikę (krzysztof Pietkie-
wicz, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończy-
ka: Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI 
wieku, oświęcim: napoleon V, 2014, p. 252). nuomonė, esą apie šį 
planą pranešė elenos „ochmistras“ albertas kločka, minima: Raimonda 
Ragauskienė, „Lietuvos didžiosios kunigaikštienės elenos (1476–1513) 
patronatas“, in: Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha, 
sudarė daiva steponavičienė, Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultū-
rinio rezervato direkcija, 2007, p. 100.

10 originale: duci Allexandre Grodnensi. Galbūt tai aleksandras jur-
gaitis alšėniškis (†1511), Vilniaus kaštelionas ir ilgą laiką (1485–1504) 
Gardino seniūnas. kartais šaltiniuose kone prievardiškai įvardijamas 
siejant būtent su šia pareigybe/vietove; plg.: [praesente] Georgio Gro-
dzinski (Maciej Miechowita, Chronica Polonorvm, Cracovia, 1521, 
p. CCCLXiii). Be to, jis buvo vienas iš keliavusiųjų iš Maskvos tuoktu-
vėms į Vilnių parlydėti tos pačios elenos (Lietuvos metraštis. Bychov-
co kronika, vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Rimantas jasas, Vilnius: 
Vaga, 1971, p. 149).

11 originale: per fratres; turimi omenyje būtent broliai bernardinai.
12 žygimantas senasis Poznanėje rezidavo nuo 1513 m. sausio 3 d. 

iki gegužės 28 d. (antoni Gąsiorowski, „itineraria dwu ostatnich jagiel-
lonów“, in: Studia historyczne, 1973, zeszyt 2 (61), p. 260) 

13 Mikalojus ii Radvila (ca. 1470–1521/1522) – Mikalojaus Radvilaičio 
(†1509), Vilniaus vaivados ir valstybės kanclerio, sūnus. nuo 1505 m. – 
trakų vaivada, nuo 1510 m., po tėvo mirties – Vilniaus vaivada ir vals-
tybės kancleris. kronikoje aprašomų įvykių metu, ko gero, įtakingiau-
sias asmuo Ldk.
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ir apvyniojo šiaudais14, ir pasakė, kad čia yra lobiai“. Ir 
gvardijonas tarė, kad „regėjome, tvirtiname, aš savomis 
akimis skaitlingus turtus minėtose skryniose sudėtus 
mačiau, todėl tebūna jais rūpestis jūsų prakilnybei“. Ir 
būdamas nustėręs ir sukrėstas vaivada ištarė: „Ką turiu 

daryti, kai karalius yra toli ir ponų tarėjų kaip tik dabar 
Vilniuje visiškai nėra? iš kur žinote, jog turi ketvirtą15 
dieną atvykti ir kas apie tai jums papasakojo, ir kodėl aš 
apie juos nežinau?“ Gvardijonas atsakė: „Kas mums pa-
pasakojo, tas patikimai sužinojo apie juos ir apie dieną; 
tepakanka to jūsų prakilnybei, kad aš tai papasakojau 
dėl bendrojo gėrio ir kad po to ponai nesakytų, jog „gvar-
dijonas sužinojo apie tai, o mums nepranešė“, todėl jūsų 

jonas iš koMoRoVo

9 atkreiptas dėmesys į šio siužeto teminį panašumą su kitais kroni-
kos pasakojimais apie pas bernardinus deponuotus turtus: Елена Ту
раеваЦеретели, „Черты изъ церковой жизни Западной Руси XVI в. 
по Запискамъ минорита о. Iонна Коморовскаго“, in: Новый сборникъ 
статей по славяновѣдѣнiю, составленный и изданный учениками 
В. И. Ламанского при участiи ихъ учениковъ по случаю 50-лѣтiя его 
учено-литературной дѣятельности, С. Петербургъ, 1905, p. 258–281.

10 jonas iš komorovo, kaip apie save kalbantis visuomet tik su didžiau-
siu kuklumu, pristatomas: Memoriale Ordinis Fratrum Minorum, p. 13.

Radvilos šyptelėjimas kalbantis su gvardijonu – detalė, kad ir be 
galo žavi, – gali tebūti literatūrinio kronikininko talento išraiška. 
dar vienas perspėjimas skaitytojui suformuluotinas klausimu: 
ko savo pasakojimu siekė autorius? konkretus jono iš komoro-
vo užmojis išryškėja fragmento pabaigoje, taigi tam tikra prasme 
tekstą skaitant teleologiškai. Galiausiai iš konvento išgabenus 
elenos depozitus, atsidūstama kone su palengvėjimu: „ir taip 
mes, vargdieniai broliai, nuo viso šmeižto dėl minėto lobyno 
tuo metu buvome išlaisvinti“. atskalūnės didžiosios kunigaikš-
tienės turtų pakliuvimas į konventą ir neturtą propaguojančių 
bernardinų rankas tampa esmine siužetine prielaida. jeigu šiuo 
atveju konfliktas baigėsi sklandžiai, nereiškia, kad taip buvo 
visada – gandai apie lenkų vienuolių pasisavintus pasauliečių 
jiems deponuotus turtus tapo akstinu atskiros nuo Lenkijos ber-
nardinų provincijos Lietuvoje sukūrimui. 

taigi jono iš komorovo sudurstytu pasakojimu ataidi radix 
omnium malorum topas9. tai, regėtųsi, savo ruožtu galėjo lemti 
ir tam tikrus literatūrinius kronikininko sprendimus. atkreiptinas 
dėmesys į kai kurias ryškias opozicijas. aiškiausia jų – tarp lie-
tuvių ponų ir brolių bernardinų; bendresnė opozicija pasireiškia 
ir konkrečiais veikėjais: Mikalojus ii Radvila versus gvardijonas 
jonas iš komorovo. Pavyzdžiui, ponai, nors ir taip aptekę turtais 
beigi dar nenoriai jais besidaliną (plg. atlygio už vaišes prašymo 
sceną), siekia užsigrobti dar ir elenos turtus. tuo tarpu vargdie-
niai broliai (pauperculi fratres) bernardinai, gyvenantys išmalda, 
ne tik apskritai nenorėję elenos lobyno savo konvente, vėliau 
jo nesigviešė, o dar ir siekė, visų pirma, jį perduoti karališkajai 
didenybei, idant nebūtų patirta „nepataisoma žala kunigaikštys-
tei“. šitaip ponai iš godžių dar tampa ir tiesiog savanaudžiais, 
o jų priešingybe tampa gvardijonas, kuriam, kaip kronikos auto-
riui, kuklumo tikrai nestinga10. tokių kontrastų yra ir daugiau 
(plg. eleną ir vėliau minimą žygimanto senojo žmoną Barborą).

Vis dėlto būtų naiviai skubota išvada visą kroniką vertinti tik 
kaip literatūrinę kronikininko išmonę, gal netgi tiesiog fikciją. 
Be abejonės, tiesai ar tikrenybėms įmanoma prasprūsti net ir 
pro tų laikų retorikos tinklą. siekis pamokyti nebūtinai užgožia 
istorinę tiesą, pastaroji kartais (ypač – gabiose autoriaus ranko-
se) gali ir sušvisti. Galiausiai net jeigu lietuviai ponai zakristijo-
je mišioms skirto vyno iš tiesų negėrė, o elena pabėgti nesiekė, 
fragmentas savo vertės vis vien neprarastų, o tik bylotų apie kiek 
kitokius dalykus.

Karolis Čižauskas

14 Galbūt tai autoriaus į Radvilos lūpas patalpinta aliuzija į kitose kro-
nikos vietose (Memoriale Ordinis Fratrum Minorum, p. 216–218) mini-
mus nutikimus, kai bernardinams specialiai būdavo paliekami apgau-
lingi depozitai (pvz., šieno ir akmenų), galbūt vėliau tikintis išsiieškoti 
„nuostolį“, galbūt sudaryti turtų iliuziją. kita vertus, žinios apie tokius 
nutikimus galėjo būti pasiekusios ir Ldk visuomenę, tad ir patį Radvilą.

15 šioje vietoje minima „ketvirta diena“, tuo tarpu kiek anksčiau mi-
nima, „jog penktą dieną atvyktų“.

Mikalojus ii Radvila. Vario graviūra. iš Icones familiae ducalis 
Radivilianae, nesvisii, typ. Privilegiata ducali Radiviliana 
Collegii societatis jesu, 1758
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prakilnybė ponus, kurie yra netoli, tesukviečia, kad ją 
karališkosios didenybės vardu įspėtų, idant į maskvėnų 
ribas nejotų, mat nors [Maskvijos kunigaikštis] ir yra jos 
brolis, gi „ponai ir karalius bijo, kad jūsų karalieniškoji 
didenybė kaip nors lengvabūdiškai nepasielgtų““.

Taigi [Radvila] šitaip padarė: subūrė keturis ponus16 
ir ją karališkosios didenybės vardu perspėjo. Ana, mo-
teriško ūmumo užkurta, ėmė prieš ponus siusti, mat 
„jau mane priesaika supančiojate, kad negalima man 
daryti, ko noriu“, o ponai, norėdami ją sutaikyti su pa-
čiais savimi, karalienei išdavė gvardijoną šiuose visuose 
[reikaluose] bendrininką ir skundėją esant; ir mirtinai 
gi ant gvardijono ir brolių [Elena] širdo bei atitraukė 
pagalbos ranką brolių reikmėms, kaip anksčiau nebu-
vo pratusi daryti17. Ir šitaip suvaržyta karalienė nesiė-
mė į maskvėnų ribas joti ir turtų iš vietos nepajudino. 
O gvardijonas reikalavo pono vaivados, idant tai būtų 
karališkajai didenybei laiškais pranešta, „Kadangi“, – 
sakė gvardijonas, – „pats nieko nerašysiu, patikimų pa-
siuntinių neturėdamas“.

Tais pačiais metais18 Smolensko pilis yra apsupama 
maskvėnų kunigaikščio Ivano19, o po aštuonių ar dešim-
ties savaičių [Maskvėnas] apgultį nutraukė ir, daug saviš-
kių praradęs, atsitraukė. Po kiek laiko minėta karalienė 
atskalūnė šventė kažkokių kilmingų panelių vestuves ir 
savo iždininką pasiuntė į zakristiją sidabrui paimti – bū-
tent fialas gėrimui; iš viso keturiasdešimt paėmė – ir visa 
tai gvardijonas, pačiam [iždininkui] nežinojus, su pačiu 
juokaudamas surašė, o galų gale minėtas ponas vaivada 
karalienei suteikė leidimą vykti į Breslaują. O ten po ke-
leto savaičių – pačią penktą – [Elena] nuo nuodų numi-
rė20, kadangi ponai bijojo išdavystės, ir jau netoli Breslau-

jos artinosi keletas tūkstančių maskvėnų, bet išgirdę ją 
mirus, spėriu žingsniu atsitraukė. O [Elena] galiausiai 
guli palaidota Skaisčiausiosios [Dievo Motinos cerkvėje].

O gvardijonas žinodamas, kad ponų karališkajai dide-
nybei jokia žinia apie turtus neperduota, ir svarstyda-
mas, kad kai kurie ponų įsigeidė turtus užgrobti, vieną 
dieną gvardijonas [sic] pateko į susirinkusį jų pasitari-
mą norėdamas visiems tarėjams apie minėtus turtus 
pranešti, idant, jei visi apie juos žinotų, vienas ar du ne-
siimtų tų pačių sau patiems pagrobti; ir ten pat papra-
šė, kad ponai, tuos pačius [turtus] apžiūrėję ir surašę, 
paskirtų saugoti, kur pageidautų, mat Mask vėnas jau 
antrąkart Smolenską buvo apsupęs ir, kadangi mūsiš-
kiai gynime aplaidūs buvo, pilį dėl išdavikiško pasida-
vimo pagaliau paėmė21. Todėl gvardijonas pareiškė, kad 
[ponai] tepasirūpina minėtais turtais, mat pats, kaip 
vargdienis, negalėjo jų ginkluota ranka sergėti ir besibi-
jantis, kad broliai dėl tų pačių [turtų] nebūtų nužudyti.

O mat tuo metu Vilniuje buvo karališkosios didenybės 
pasiuntiniai, gvardijonas pasišaukė kažkokį karaliaus 
kambarinį klausdamas, iš kur yra; [kambarinis] atsa-
kė: „Iš Lenčycos žemės“, ir [gvardijonas] prisaikdino, 
kad niekam nesakytų apie mirusią karalienę22 ir jog 
nuo jo paties laišką karaliui nuneš, pirmiau tą nune-
šant „į mūsų vienuolyną tėvui Jonui Stikliui23, tuomet 
Poznanėje esančiam“, kuris gerai žinojo apie minėtus 
turtus, ir jog ne kas kitas, o broliai tą laišką karaliui at-
gabentų ir įteiktų; atsižvelgiant į tai, ką Vilniaus gvar-
dijonas juo apie minėtus turtus buvo parašęs, karališko-
ji didenybė teatsiunčia ką nors kuo labiausiai patikimą 
su tam tik rais raštais, kuriais nebūtų abejojama, anks-
čiau nei pasirodys priešai maskvėnai. Karalius buvo 

Mažesniųjų BRoLių oRdino kRonika

16 Bent kai kurias minimų ponų asmenybes galima bandyti spėti iš 
Maskvos pasiuntinių knygos informacijos: „norėjo ji [elena, – K. Č.] iš 
Vilniaus vykti į savo dvarą Breslaujoje, ir pirma savęs pasiuntė savus 
žmonės, o Vilniaus vaivada Mikalojus Mikalojaitis ir trakų vaivada Gri-
galius astikaitis, ir albertas kločka neišleido karalienės į Breslaują ir 
pasakė, kad ji tikriausiai išvažiuos į Maksvą ir pirma siunčia savo turtą, 
ir, paėmę karalienę už rankovės iš skaisčiausios (dievo Motinos cerk-
vės) išvedė, įsodino į roges, nuvežė į trakus, iš trakų – į Birštoną ir 
stakliškes, visus jos žmones išsiuntė atgal“ (Сборникъ императорскаго 
русскаго историческаго общества, 1882, t. 35, nr. 84, XXXi, p. 497).

17 užuomina apie eleną, kaip vieną iš bernardinų patronių. Pavarto-
ta frazė manus adiutricis šaltiniuose įprastai ir reiškia materialinę, do-
nacinę pagalbą.

18 svarbu: Eodem Anno gali reikšti nebūtinai kalendorinius metus, 
tačiau ir „panašiu metu“, ir pan. tai svarbu, ypač turint omenyje ne vi-
sada nuoseklią kronikininko chronologiją.

19 iš tiesų – Vasilijaus iii. 1512 m. atsinaujinus karui, smolenskas buvo 
apgultas triskart: 1513 m. sausį šešias savaites, 1513 m. spalį – keturias, 
1514 m. liepos pabaigoje – vos vieną dieną. sprendžiant iš kronikininko 
pasakojimo struktūros, veikiausiai turima omenyje būtent pirmoji smo-
lensko apgultis, mat būtent su apgulties faktu, pirma, chronologiškai, 
o, antra, priežastingai siejama tuoj po to aprašoma elenos mirtis.

20 istoriografijoje elenos mirties data įvairuoja: nurodoma tiek 1513 m. 
sausio 20 d., tiek ir sausio 24 d. Bet kuriuo atveju, 1513 m. sausio 25 d. Mi-
kalojus ii Radvila ir stanislovas Petraitis kiška laišku kijevo ir visos Rusios 
metropolitui juozapui soltanui jau rašė: „Pranešame tavo Mylistai, kad-
gi mielojo dievo valia jos Mylista mūsų valdovė karalienė tuokart mirė“ 

(Акты, относящiеся къ исторiи Западной Россiи, собранные и изданные 
археографическою коммисiею, t. 2: (1506–1544), Санктпетербургъ, 
1848, nr. 83, p. 110–111). teigiama, kad nuo sausio 9 d. didžioji ku-
nigaikštienė karščiavo; elenos mirties, kaip būtent nunuodijimo, versi-
jos, be šios kronikos, taip pat laikytasi ir Maskvos valdovo aplinkoje. 

21 kaip minėta, antrąkart smolenskas buvo apgultas 1513 m. rudenį; 
tuo tarpu miestas paimtas tebuvo 1514 m. liepos 31 d. šiaip jau gerai 
įtvirtintas smolenskas į maskvėnų rankas atiteko perbėgėliui Mykolui 
Glinskiui įkalbinėjant vietos valdžią ir įgulai sutikus pasiduoti (vėliau 
smolensko vietininkas jurijus sologubas už tokį miesto atidavimą buvo 
nukirsdintas). taigi arba kronikininkas antrą apgultį pamiršo, arba tie-
siog painioja skirtingus įvykius. Bet kuriuo atveju, paminėdamas smo-
lensko kritimą, jonas iš komorovo painioja įvykių chronologiją, mat 
toliau vėl kalbama apie 1513 m. įvykius ir jie iš dalies aiškinami smo-
lensko praradimu.

22 čia, logiškai mąstant, kronikininkas „grįžta“ į 1513 m. pradžią, mat 
svarstoma, kaip delikačiai elgtis su žinia apie elenos mirtį (1513 m. sau-
sis), tuo tarpu ką tik kalbėta apie smolensko praradimą (1514 m. liepa), 
maskvėnų baime motyvuojant tiek ponų elgesį elenos atžvilgiu, tiek 
poreikį kuo greičiau informuoti valdovą. dar daugiau, 1514 m. vasarą 
prarandant smolenską, valdovas Ldk jau buvo nuo 1513 m. birželio 
(antoni Gąsiorowski, op. cit., p. 260).

23 Provincijos vikaras jonas stiklius (originale: Iohannes Vitreator; len-
kiškai: jan szklarz (Memoriale Ordinis Fratrum Minorum, p. 7, 17) iš kro-
kuvos. Regis, jam dalyvaujant, 1494 m. rugsėjo 4 d. kosciane netoli Poz-
nanės vienuolio šventimus priėmė pats jonas iš komorovo. Be to, stiklius 
laikėsi nuomonės, kad stačiatikiams nereikalingas pakartotinis krikštas.
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dėkingas už laišką, tačiau daug dėkingesnis už turtus, 
ir atsakė nieką nesant reikalingą siųsti, nes „patys ten 
greitu metu atvyksime ir apsistosime“.

Augo baimė, kad nepasirodytų maskvėnai; galų gale 
gvardijonas nuvyko į Ponų Tarybą, idant [ši] turtus ap-
žiūrėtų, surašytų ir į valdovo iždininko rankas – pilyje 

saugoti – perduotų. Ponai pritarė prašymui, o gvardijo-
nas tą sumanė, kad būtų sulaužyti atskalūnės karalie-
nės antspaudai, o ponai savais užantspauduotų, surašy-
dami ir sužiūrėdami, idant broliai į kokius šmeižtus bei 
nešloves nepapultų ir nuo jų priežiūros būtų išlaisvinti, 
ir kad iš vienuolyno į pilį būtų išgabenti; tačiau ponai 
nebuvo suvokę, į ką toliau buvo įtraukti.

Tai atlikti numatytą dieną apie Šv. Agnietės šventę24 
1514 Viešpaties metais25 ponai susirinko į vienuolyną, 
ir tik išklausę mišių ponai bei gvardijonas su vienu 
broliu – zakristijonu – įžengė zakristijon ir ten, atlikus 
pasitarimą, nurodė dvi dėžes atidaryti, iš naujo ponų 

nurodymu perneštas iš Skaisčiausiosios [Dievo Motinos 
cerkvės], iš rusėnų bažnyčios šitaip vadintos. Vienoje 
buvo šešiolika tūkstančių kapų plačiųjų grašių ir du 
tūkstančiai aukso florinų, kitoje dėžėje, kuri buvo ati-
daryta, buvo grynas auksas lydiniais, brangenybėmis ir 
daugybe grandinių bei šešiolika gryno aukso diržų, apie 
keturi šimtai brangių žiedelių, keturios poros minėtos 
karalienės aulinukų iš deimantų ir brangakmenių26 (tie 
aulinukai, kaip sakė ponai, kainavo septynis tūkstan-
čius florinų); ir minėta dėžė, kuri buvo surašoma, viduje 
turėjo netoli trisdešimties mažų dėželių – vienos sidabri-
nės, kitos paauksuotos, vienos iš berilo, kitos iš įvairių 
akmenų ir metalų, kuriose buvo lydiniai ir tiaros bran-
giausios. Per visą dieną tos skrynios turinio trys rašti-
ninkai – du lotynų ir vienas rusėnų – negebėjo surašyti.

Tačiau vakarėjant gvardijonas ponus skatino, kad 
visas dėžes atvertų ir sužiūrėtų bei surašytų kaip kuni-
gaikštystės tarėjai. Visas pavedė atverti ir atskalūnės 
karalienės antspaudus sulaužė. Kai jau dėžės buvo at-
vertos ir antspaudai užtvirtinti [sic], apie nakties valan-
dą matydamas ponus išvargusius tiek dėl alkio, tiek ir 
darbo, ir mat prieš save kuo daugiausia veiklos turėjo 
(kadangi nuo to laiko priešai buvo žemėje), gvardijonas 
paklausė, ar norėtų ko nors užkąsti. Visi vienu balsu 
atsakė: „Mielai“. Gvardijonas virėjui nurodė paruošti 
šviežios žuvies, žvėriena jau buvo paruošta, dešras ir 
kepsnius ugnin įdėjo, ištiesė staltieses, ant dėžių sudė-
jo padėklus, nekantriai bei džiaugsmingai suvalgė, ir 
gvardijonas [tarė]: „Zakristijoje turiu vyno, Dievo garbei 
mišioms jūsų prakilnybių gerto, mielai jo duosiu“. [Po-
nai] pasakė: „Nurodyk atnešti“. Po to [gvardijonas] pa-
sakė, kad jiems midaus neturi, [tai] patys į savo dvarus 
pasiuntė ir visai nemenkai atgabeno.

Ir jau atgaivinti ir prisotinti išgyrė, kad savo dvaruose 
nebūtų buvę pavalgę su tokiu pasiskanavimu kaip čia. 
Gvardijonas vienam ponų maršalui, būtent ponui Baka-
laurui27, prikišamai28 ištarė, kad dera sumokėti už pus-
ryčius. [Anas] atsakė: „Mielai, tuoj pat imkis prašymo“. 
Tada gvardijonas pasakė: „Prakilnieji ponai, aš – varg-
dienis, kuo būčiau turėjęs brolius aprūpinti, tai jūsų 
prakilnybėms mieliausiai buvo patiekta, ir tebūna visa 
tai jūsų prakilnybėms mūsų dovanota, tačiau kitomis 
dienomis, kuo brolius aprūpinsiu, vis dar nežinau“.

Minėtas maršalas pareiškė: „Aš, nors ir esu ponų tar-
nas, tačiau už tuos pusryčius duosiu broliams keturis 
florinus“. Po to ponas Goštautas29 nusprendė: „Taverno-

jonas iš koMoRoVo

24 šv. agnietės šventė – sausio 21 d.
25 iš tiesų veikiausiai 1513 m.
26 tas pats pleonazmas kaip ir nuorodoje nr. 6.
27 Ponas Bakalauras (originale: dominus baccalarius) – Mikalojus 

Mik naitis Račkaitis – valdovo maršalas, lotyniškasis sekretorius ir šiau-
lėnų laikytojas; plg. 1517 m. žygimanto senojo konfirmaciją (Lietuvos 
Metrika: 9-oji užrašymų knyga (1511–1518), parengė krzysztof Pietkie-
wicz, Vilnius: žara, 2002, p. 153–154, nr. 171). apie šio prievardžio 
(Пан Бокаларь) priskyrimą būtent šiam asmeniui galima spręsti kad ir 

iš originalaus bei vienalaikio vienos iš Lietuvos Metrikos knygų regist-
ro (LM: 9-oji užrašymų (1511–1518), p. 53, nr. 171). apie prievardžio 
kilmę galima tik numanyti – viena užuominų galėtų būti laikoma uži-
mamos lotyniškojo sekretoriaus pareigos, potencialiai suponuojančios 
universitetinį išsilavinimą.

28 originale: trufatice.
29 1509 m. albertas Goštautas (1480–1539), apkaltintas prisidėjęs 

prie Mykolo Glinskio maišto, buvo suimtas ir kalintas stanislovo kęs-
gailos namuose, vėliau – lygtinai. iki tol turėtas naugarduko vaivados 

Lukas kranachas jaunesnysis. žygimantas senasis. apie 1553–
1565. aliejus, metalo plokštė. krokuvos nacionalinis muziejus. 
iš commons.wikimedia.org
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se mokame už šlykštų alų, kodėl neturime už geriausius 
pusryčius bei vyną sumokėti? Jau, tėve gvardijone, iš 
manęs turėsi tris statines neapdoroto medaus, o kitas 
tris – geriausio geriamo, ir gausi stirtam [?] avižų30, o ki-
tas [statines] – miltų, jūsų darbams, kadangi vykdote 
statybas, ir kviečių šešiasdešimt statinių“. Ir padėkojo 
jam; ir visi ponai prisidėjo žvėriena, lašiniais, žąsimis, 
avižomis, žirniais, kviečiais, miltais, koše, jaučiais, sū-
riais, žuvimis, sviestu, – su didžiausiu rūpesčiu nurodė 
išduoti, ir jiems padėkojo. Iš visos šios paskirtos išmal-
dos broliai buvo aprūpinti iki kitų metų vidurio. 

Ponams norint išeiti, gvardijonas pasakė: „Prakilnieji 
ponai, kadangi jau dėžės yra atvertos, o antspaudai su-
laužyti, aš jokiu būdu nenoriu kartu su broliais jų sargu 
būti, mat jau žmonėms aišku, kad čia turtai yra ir kad 
jūsų prakilnybės dėl jų yra susirinkę ir [skrynios] čia 
atidėtos; be abejonės, mes visi, ypač karo metu, būtu-
me nužudyti; taigi prašau turtus iš vienuolyno iškelti“. 
Pasakė [ponai] valdovo iždininkui ponui Abraomui31, 
kad juos išneštų, o pats ištarė: „Jums, ponams vaiva-
doms ir seniūnams, klius saugojimas, kadangi turite 
žmones, kurie sergėti privalėtų, o, be to, dėl įtvirtini-
mų pilyje nėra priešų bei, kad ir purvino, yra vandens“. 

Ponai apsiėmė prašyti, kad gvardijonas [turtus] pri-
žiūrėtų, jis nesutiko, atsakydamas kaip aukščiau [minė-
ta], o po to gvardijonas pasiūlė: „Jeigu jūsų viešpatystės 
dėžes užantspauduotų savais antspaudais ir po šiais 
skliautais paliktų, o tarp žmonių paskleistų, kad turtai 
yra saugomi už vienuolyno, testovi iki pat laimingo jo 
karališkosios didenybės atvykimo“. Ir pradėjo antspau-
dais žymėti ir buvo surašytas, ir niekas, išskyrus ponus 
ir keturis brolius, nežinojo, kur lobynas buvo padėtas. 
Galų gale, jau kylant saulei, ponai su džiugesiu išvyko 
į savus dvarus. Po Švento Jono Krikštytojo šventės ga-
lop atvyko karališkoji didenybė32, gvardijonas ne kar-
tą buvo pas karalių ir karalieniškąją didenybę – nuo-
lankiąją Barborą33 – prašydamas, kad būtų pasiimami 

turtai ir kad pati karalių tam pačiam paskatintų, idant 
pats, kuris prisaugojo, taip pat juos išgabentų iki savo 
išvykimo (mat gvardijonas į kapitulą Liubline privalėtų 
joti), kad broliai būtų nuraminti.

Galų gale karališkoji didenybė pasiuntė poną vaivadą 
Goštautą ir poną Abraomą, iždininką, kad turtai būtų 
pristatyti, ir šešiolika arklių su dvejais vežimais, ku-
riuos su dėžėmis užpildytų; gvardijonas ėjo pėsčiomis 
su ponais iki pat pilies ir lobynas buvo paskui tuos po-
nus traukiamas, ir, be to, šitie du ponai viešai ponams 
ir daugybei dvariškių bei karališkajai didenybei gvardi-
joną dėl jo rūpestingumo ir lobyno apsaugojimo išliaup-
sino, kadangi „jam tokią globą suteikė, kad nebūtų su-
mažinamas, ką mes vargiai būtume galėję padaryti ar 
pažintume tokią atidą“.

Po to karališkoji didenybė daugybe žodžių padėkojo 
už rūpestį bei ištikimybę ir broliais bei gvardijonu, ir 
jų giminaičiais34 [?] pasirūpinti, kaip pridera, pažadė-
jo. Tačiau iki pat dabartinių laikų35 nieko nepadarė, ir 
net tuo metu, kai Liuteronizmas siaubė Vokietijas [sic], 
tikėjo neteisingais ir melagingiausiais šmeižtais prieš 
brolius apie daugybę turtų, iš Lietuvos išgabentų, kurie 
įvairių žmonių pas brolius buvo saugojami, kaip kalbė-
jo brolių priešai, o iš tiesų visagalio Dievo persekiotojai. 
Galų gale niekad ir nepasirodė kas nors, kas dėl pasi-
glemžtų savo daiktų kokiame nors teisme prieš brolius 
bylinėtųsi (o apie Lietuvos atsiskyrimą nuo Lenkijos 
provincijos36 dėl šių šmeižtų paaiškės žemiau). 

Tuo tarpu visas lobynas, ponų supratimu, buvo dau-
giau nei keturių šimtų tūkstančių37 [vertės], ir dar re-
gistrą aukso bei sidabro, atskalūnės karalienės iždinin-
ko paimto vedyboms, karališkajai didenybei pateikė38. 
Ir tokiu būdu nieko iš lobyno neprarasta, ir taip mes, 
vargdieniai broliai, nuo viso šmeižto dėl minėto lobyno 
tuo metu buvome išlaisvinti; tačiau vėliau velnias buvo 
sukėlęs broliams didelę sumaištį ir negarbę, tačiau ap-
gaulingiausią.

Mažesniųjų BRoLių oRdino kRonika

pareigas prarado ir tik 1513 m. (kai ir pasirodo šiame siužete), jau rea-
bilituotas, paskirtas Polocko vaivada; vėliau – 1522 m. – tapo Vilniaus 
vaivada ir valstybės kancleriu. didikas buvo svarbus bernardinų gera-
darys, taip pat Lietuvos ir Lenkijos provincijų atskyrimo šalininkas.

30 originale: stirtam avenam. Peršasi turbūt vargiai pagrindžiamos 
sąsajos su stirta (plg. lenkiškai: styrta, sterta).

31 abraomas jezofovičius (†1519) – žydas konvertitas (numanu, į ka-
talikybę), dėl to gavęs kilmingojo teises, herbą ir jono krikšto vardą. 
ši aplinkybė suteikė teises užimti įvairias pareigybes, tarp kurių – nuo 
1509 m. – ir valdovo iždininko.

32 šv. jono krikštytojo šventė – birželio 24 d. iš tiesų žygimantas se-
nasis Lietuvą (pirma – Melniką) pasiekė 1513 m. birželio 27 d., o Vil-
nių – rugpjūčio 11 d. (antoni Gąsiorowski, op. cit., p. 260).

33 Barbora zapolija (1495–1515) – Vengrijos didiko stepono zapo-
lijos duktė, pirmoji žygimanto senojo žmona, 1512–1515 m. Lenkijos 
karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė. Be to, plg. nuolankios 
Barboros ir „moterišku ūmumu užkurtos“ elenos (dargi katalikės ir at-
skalūnės) opoziciją.

34 originale: et eius consanguineos.
35 ši kronikos dalis (ir visas fragmentas apie elenos turtus) surašyta 

jau apie 1533–1535 m.

36 1530 m. gegužės pabaigoje Vilniaus konvente, vadovaujantis po-
piežiaus klemenso Vii įsaku, kapitulos metu buvo finalizuotas atskiros 
Lietuvos bernardinų provincijos įkūrimas. kaip ordino generolo įgalio-
tinis čia dalyvavo ir kronikos autorius jonas iš komorovo. Matyt, šiam 
įvykiui ir buvo skirtas įrašas ant vakarinės bažnyčios sienos virš di-
džiojo lango (jo teliko fragmentas su gegužės 27 d. data; plg. kronikos 
fragmentą apie įvykį: Acta sunt hec anno domini 1530 die 27 May in 
loco Vilnensi sancti Bernardini (Memoriale Ordinsi Fratrum Minorum, 
p. 355). Greta ištapytas alberto Goštauto herbas liudija tiek apie paties 
pono prielankumą bernardinams, tiek ir apskritai apie Lietuvos didikų 
bei valdovo žygimanto senojo suinteresuotumą atskiros nuo Lenkijos 
provincijos įsteigimu. 1576 m. ši kuriam laikui vėl buvo prijungta prie 
Lenkijos bernardinų provincijos.

37 neaišku, kokios valiutos.
38 iš 1514 m. kovo mėn. valdovo pakvitavimo iždininkui sužinoma: 

„ir taip pat iš sidabro, ir iš plačiųjų grašių, kas po jos malonybės velio-
nės karalienės elenos mums atiteko, jis [valdovo iždininkas abraomas 
jezofovičius] tą sidabrą ir grašius mūsų kalyklai davė kalti“ (Lietuvos 
Metrika: 8-oji užrašymų knyga (1499–1514), parengė algirdas Baliulis, 
Romualdas Firkovičius, darius antanavičius, Vilnius: Mokslo ir enciklo-
pedijų leidykla, 1995, p. 162, nr. 156).

!
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Protestantiškojo evangelinio judėjimo pietizmo (iš lot. 
pietas – pamaldumas, dievobaimingumas) atsiradimą 
didžia dalimi lėmė tikinčiųjų reakcija į itin griežtą baž-
nyčios ortodoksų sustingusį formalizmą, reikalaujantį 
grynai verbališkai pasitikėti šventųjų tekstų žodžiu, 
vengiant bet kokios asmeninės interpretacijos ir senti-
mentų; nesilaikymas tokios teologinės doktrinos buvo 
engiamas ir persekiojamas. Liuteronų ortodoksai per-
nelyg nesirūpino savo bendruomenės parapijiečių dva-
sine ar ekonomine gerove. Pietistai atvirkščiai, tikėjimą 
stiprino tarnavimu Dievui maldomis, labdaringai padė-
dami vieni kitiems, gyveno kukliai, asketiškai, nepri-
pažino jokių linksmų pramogų. Asmeniniu atsidavimu 
traktavo Šventojo Rašto tiesas, stipriai atgailaudami 
tikėjo patirti „atsivertimą“ ir „atgimimą“ (Bekehrung, 
Erweckung). Poreikis jausti susitaikymo ir vienybės su 
Dievu džiaugsmą ugdė stiprią pietistų emocinę būseną. 
Sutinkant su vienu svarbiausiu protestantizmo religi-
nės etikos tyrinėtoju Maxu Weberiu (1864–1920), sie-
kis patirti bendravimo su Dievu palaimą buvo artimas 
Martino Lutherio unio mystica, kas stiprindavo jaus-
minį religijos aspektą labiau, negu tai derėjo eiliniam 
krikščioniui reformatui ir „kaip tik tai yra pagrindi-
nis „pietizmo“, atsiradusio reformatų bažnyčios dirvoje, 
požymis“1. Retsykiais tokia „širdies“ religija įgaudavo 
kraštutinį liguistą atspalvį, kai grynai asmeninį išgy-
venimą lydėjo ekstazė ir mistika; pietistų grupę Prūsi-
jos miestuose atpažindavo iš juodos aprangos, nekirptų 
plaukų ir sklindančios niūrios nuotaikos. Nuosaikūs 
pietistai vadino juos nutolusiais nuo Dievo, pripažino 
religinį švietimą, taupumą ir ūkiškumą, pagarbą dar-
bui ir profesijai, polinkį į karitatyvinę veiklą. Tai savy-
bės, kurios iškart patiko Prūsijos monarchams, todėl 

kaRaLiaučiaus PietizMas iR kRistijonas 
doneLaitis

Valentinas Kazlauskas

pirmiausia „kareivių karalius“ Frydrichas Vilhelmas I 
(1688–1740) „ne tik nevaržė pietistų judėjimo, bet, prie-
šingai, tikėjosi jo pagrindu sulydyti prieštaringus tiky-
binius bei tautybinius valdomųjų interesus“2. Karalius 
iš karto pastebėjo iškilius Halės pietizmo šulus kaip 
tinkamus pagalbininkus sukurti absoliutinę monarchi-
ją su galinga armija, efektyvia administracija ir griežta 
ekonomika, pagaliau gerai veikiančia švietimo siste-
ma. Tačiau XVIII a. pradžioje nuvilnijusios reformos 
priešiškai nuteikė kilmingųjų sluoksnius – dauguma 
jų pritarė Liuteronų Bažnyčios ortodoksams ir užbė-
gant į priekį galima įžvelgti, kad čia taip pat slypėjo tas 
sprogstamasis užtaisas, kurio kibirkštys įpūtė būsimą 
nesantaiką, politinius ir religinius karus. Bajorija pra-
rado kai kurias privilegijas, be to, neturtingųjų vaikai 
vietoj darbų žemvaldžių ūkiuose ir laukuose privalėjo 
eiti į mokyklas. Karaliaus globojami pietistai pakliuvo 
į vietinės bajorijos nemalonę, nors Frydrichas Vilhel-
mas I į diduomenės savavaliavimo pastangas ir jų orto-
doksiškus priekaištus žiūrėjo skeptiškai.

Franzo Alberto Schultzo (1692–1763) skleidžiamas 
Karaliaučiaus racionalusis pietizmas su tikėjimo ir iš-
minties darna dominavęs čia XVIII a. ketvirtame de-
šimtmetyje, aptartas Kęstučio Daugirdo tekste3, kur 
autorius, remdamasis šiuolaikiniais pietizmo tyrinėji-
mais, pirmiausia išsklaido terminų painiavą, dėl kurios 
ir Karaliaučiaus pietistinis paveikslas dažnai tapdavo 
iškreiptas; modernūs tyrinėtojai vartoja sąvokas „ha-
liškasis pietizmas“ (hallischer Pietismus) ir „Halės pie-
tizmas“ (Hallescher Pietismus). „Hališkasis pietizmas“ 
skverbėsi į kitus protestantizmo judėjimus ir kontinen-
tinio pietizmo atmainas Europoje bei Amerikoje (me-

Donelaitika

1 Max weber, Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia, iš vokie-
čių kalbos vertė zenonas norkus, (ser. Atviros Lietuvos knyga), Vilnius: 
Pradai, 1997, p. 115.

2 Leonas Gineitis, Kristijono Donelaičio aplinka, (ser. Senoji Lie-
tuvos literatūra), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
1998, p. 57.

3 kęstutis daugirdas, „karaliaučiaus universiteto teologijos fakulte-
tas donelaičio studijų metais“, in: Acta Historica Universitatis Klaipe-
densis, 2013, t. 26: Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos, 
sudarytoja silva Pocytė, p. 56–62.

VaLentinas kazLauskas (g. 1950) – Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro simfoninio orkestro fleitininkas, emeritas, 
baigė Lietuvos muzikos akademiją ir Peterburgo konservatori-
jos aspirantūrą (1985), domisi karaliaučiaus kultūrine aplinka  
XViii a. ir kristijono donelaičio gyvenimu, Lietuvos spaudoje 
šiomis temomis paskelbė straipsnių.



47naujasis židinys-aidai   2020  /  3

Knypavos kolegijoje, kaip ir kitose Karaliaučiaus mo-
kyklose, vyravo alinanti disciplina. Rytiniai penktos 
valandos varpo dūžiai negailestingai žadindavo jaunuo-
sius auklėtinius, o šeštą jie jau sėdėdavo prie Biblijos ir 
kasdienių maldų, kurias keisdavo trumpos pietistinės 
giesmės. Giedojimo reikalavimai buvo ypatingi: papras-

tos pietizmo „arijos“ buvo atliekamos gan intensyviai, 
siekiant sukurti stiprų atsivertimo „potyrį“, tarytum pa-
busti naujam gyvenimui ir išsivaduoti iš sąstingio. Gies-
mės privalėjo žadinti atgailą ir švento įsitikinimo tikru-
mą. Šių evangelinių giesmynų autoriai ir sudarytojai 
buvo Halės pietistai Joachimas Lange (1670–1744), Jo-
hannas Friedrichas Ruoppas (1672–1708), Christianas 
Friedrichas Richteris (1676–1711). Štai su kokiu pietis-
tiniu jauduliu pradedama Ruoppo giesmė: „atnaujink 

kaRaLiaučiaus PietizMas iR kRistijonas doneLaitis

tatjana diščenko (Lietuva). accordo – 01. 2019. 
ofortas, kongrevas. VGMC archyvas

todizmas, kalvinizmas, baptizmas, perkrikštai ir t. t.); 
vokiečių pietistų vidinis jausmų ir emocijų proveržis su-
silydęs su asketiškumu lėmė, kad doktrina tapo nenuo-
sekli ir „net liuteronybei atrodydavo kaip svetimkūnis“4. 
Halės miesto pietizmas pirmiausia išsiskyrė sociali-
ne rūpyba; labdaringos iniciatyvos buvo ne tik atskiro 
krikščionio pareiga, o bendras visos Prūsijos tikinčiųjų 
bendruomenės reikalas. Halės pietizmo propaguotojų 
Augusto Hermano Fancke’s (1663–1727) ir Philippo Ja-
cobo Spenerio (1635–1705) iniciatyvomis buvo masiškai 
steigiami našlaičių namai, prieglaudos, privačios pietis-
tinės mokyklėlės (Winckelschulen).

Prieš tapdamas Albertinos studiozu (1736), Donelai-
tis patyrė „įkeltą“ Halės miesto pietizmą – 1731 m. iš 
vargšų namų, kuriuose buvo mėgdžiojama griežčiausia 
Halės auklėtinių disciplina, perėjo į Knypavos lotyniš-
kos mokyklos penktąją žemiausiąją klasę (pirmoji buvo 
aukščiausia). Ši vidurinė mokymo įstaiga buvo viena 
seniausių Prūsijos mokyklų, įsteigta XIV a. Ordino ma-
gistro Winricho von Kniprode’s. XVII a. čia mokytojavo 
krašto įžymybės: poetas Simonas Dachas (1605–1659), 
didysis bažnytinės muzikos kūrėjas dvaro kapelmeis-
teris Johannas Stobäusas (1580–1646). Su pastaruoju 
kompozitoriumi siejamas „svarbiausias Karaliaučiaus 
muzikinio gyvenimo laikotarpis; jo kūriniai išgarsino 
miestą ir diktavo Karaliaučiaus bažnytinių kompozi-
cijų madas“5. 

Tokios meninės mokyklos tradicijos, be abejo, veikė 
kūrybinius jaunuolių siekius, kuriuos galėjo išblaškyti 
nebent tik naujai užliejusi pietizmo banga. Donelaičiui 
pradėjus mokslus (1731), tais pačiais metais Knypavos 
kolegijos rektoriumi tapo atvykėlis iš Švedijos Danielis 
Heinrichas Salthenius (1701–1750) – itin pietistiškai 
nusiteikęs teologas. Mokyklą, kaip ir kitas miesto įs-
taigas, gavo teisę prižiūrėti 1701 m. įsteigta Frydricho 
kolegija (Collegium Fridericanum)6, kuri tapo pirmąja 
valstybiškai įteisinta mokykla Prūsijos Karalystėje ir 
kartu svarbiausiu pietizmo židiniu. Pagrindinės to meto 
vidurinių mokyklų disciplinos buvo kalbos; lotynų kal-
bai skirta ne mažiau kaip dvidešimt valandų per savai-
tę, o graikų ir hebrajų buvo visiems privalomos, prancū-
zų, lietuvių, lenkų kalboms fakultatyviai buvo skiriama 
du kartus per savaitę. Žinant puikų būsimo kunigo fi-
lologinį išsilavinimą, tikėtina, kad tai buvo ir nepra-
lenkiamo sengraikių bei lotynų kalbos žinovo, „anti-
kinio“ Donelaičio ištakos. Tačiau šalia meilės lotynų 
kalbai, „apie fanatų ir pedantų kuriamą niūrią aplinką 
mokykloje“7 vėliau prisiminė Frydricho kolegijos auk
lėtinis ir Donelaičio amžininkas, Leideno universiteto 
filologijos profesorius Davidas Ruhnkenas (1723–1798).

4 Max weber, op. cit., p. 117.
5 Hermann Güttler, Königsbergs Musikkultur im 18. Jahrhunderts, 

königsberg: Bruno Meyer & Co., 1925, p. 22, 24.

6 Leonas Gineitis, op. cit., p. 79.
7 Эрнст Кассирер, Жизнь и учение Канта, перевод М. Левина, Санкт 

Петербург: Университетская книга, 1997, p. 19.
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mane, o amžinoji šviesa, palik savą ženklą manoj širdy 
ir sieloj, perteik man savo švytėjimą. Viešpatie, sukurk 
man naują dvasią, su džiaugsmu ir paklusnumu tik 
Tavo valiai atsiduosiu, suteik pilnatvę mano širdžiai“8. 
Su būsimo Donelaičio profesoriaus Georgo Friedricho 
Rogallio (1701–1733) redakcija iš Halės šie pietistiniai 

giesmynai paplito Karaliaučiuje. Čia Rogallis pažymėjo, 
kad tai gali būti „priimama kaip Dievo dovana“, o gie-
dant reikia vengti bet kokių melodinių pasitenkinimų ir 
malonumų klausai9. Sekant ir mechniškai kopijuojant 
Frydricho kolegiją10, mokykloje vyravo nesiliaujantis 
dėstytojų skverbimasis į auklėtinių mintis, ketinimus 

ir nuotaikas – visa tai buvo „patikrinama“ pietistine 
dvasia. Stengtasi kontroliuoti slapčiausias sielos ir kas-
dienio gyvenimo kerteles, nepaisant asmeninių jaunuo-
lių poreikių ir gebėjimų. Tokia paradoksali pietizmo 
esmė – pradžioje akcentavus asmeninį dievotų troški-
mų išgyvenimą, vėliau „brukamas“ visuotinai tinkamas 
metodas, paremtas schematiška religinepsichologine 
„technika“ (Kanto žodžiais – „priverstinis gailestingumo 
išgavimas“11). Theodoras Gottliebas von Hippelis (1741–
1796), artimiausias Kanto bičiulis, rašė: „p. Kantas jau-
nystėje patyrė stiprias dvasines kančias, – jas nugalėti 
prisieidavo tvyrant baimei ir pasibaisėjimui, kuriuos 
sukeldavo „pietistų bendrabutis“ (Pietistic hostel), t. y. 
Collegium Fridericianum, nežiūrint to, jog jis po pamo-
kų grįždavęs į tėvų namus“12.

Prievartinis mokinių buvimas pietistais, religiniai 
konfliktai, iš auditorijų ir bažnyčių sakyklų persimetę 
į Karaliaučiaus gatveles, jaunajam Donelaičiui galėjo 
būti tiesiog atgrasu, nors, kita vertus, tikra palaima 
buvo stebėti paprastų pietizmui atsidavusių žmonių 
darbštumą ir ramybę arba klausytis nuostabiausios 
poetikos pietistų bažnytinių giesmių. Abiejų priešiškų 
stovyklų vadai Franzas Albertas Schultzas ir Johannas 
Jacobas Quandtas (1686–1772) buvo bene svarbiausi 
Donelaičio profesoriai visą jo mokymosi laikotarpį. Gal-
būt ir tai galėjo būti viena priežasčių, kodėl nei „Žinio-
se“, nei Krikšto metrikų knygose apie pietizmą jis nieko 
neprasitarė. Beje, yra žinoma, kad Schultzas, turėjęs 
net karaliaus Frydricho Vilhelmo I palaikymą, neretai 
atsikratydavęs jo pažiūroms nepritariančiais studentais 
ir net dėstytojais. Studijoje apie Karaliaučiaus pietizmą 
Schultzo veiklos metais13 įrodyta, kad aukščiau minėtą 
nesantaiką iš esmės nulėmė ne teologiniaidogmatiniai 
nesutariančių pusių skirtumai, o galimybė kontroliuo-
ti Karaliaučiaus bažnyčias ir švietimo įstaigas, kar-
tais net asmeniniai santykiai. Vadovavimas mokyk
loms buvo itin pelningas verslas (pavyzdžiui, mokinių 
skaičiaus kitimas proporcingai atsispindėdavo inspek-
torių pajamoms), todėl švietimo sistemos ir bažnyčių 
tvarkymas tapo didžiuliu nesantaikos „obuoliu“ (grosse 
Zankapfel). Bažnyčių sakyklos virto nešvarios propa-
gandos tribūnomis, abi kovojančios pusės virtuoziškai 
manipuliavo užimamų pareigų galimybėmis. Vienas 
tokių „propagandistų“ (prijaučiantis ortodoksams) – tuo 
metu garsus retorikos ir istorijos profesorius Johan-
nas Samuelis Strimesius (1684–1744) – aktyviai pro-

VaLentinas kazLauskas

8 Heiner F. klemme (Hrsg.), Die Schule Immanuel Kants: Mit dem 
Text von C. Schiffert über das Königsberger Collegium Fridericianum, 
(ser. Kant-Forschungen, t. 6), Hamburg: Meiner, 1994, p. 68.

9 G. zippel, Geschichte des Königlichen Friedrichs-Kollegium zu 
Königsburg Pr. 1698–1898, königsberg, 1898, p. 74; cit. iš: aleksas 
Vaškelis, „Pietistinis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje ir kristijonas donelai-
tis“, [1964], in: Egzodo Donelaitis: Lietuvių išeivių tekstai apie Kristi-
joną Donelaitį, sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: aidai, 
2001, p. 136.

10 Leonas Gineitis, op. cit., p. 82.
11 Эрнст Кассирер, op. cit., p. 21.
12 Manfred kuehn, Kant: A Biography, Cambridge university Press, 

2001, p. 45.
13 james jakob Fehr, „Ein wunderlich nexus rerum“: Aufklärung 

und Pietismus in Königsberg unter Franz Albert Schultz, (ser. Studien 
und Materialien zur Geschichte der Philosophie, t. 66), Hildesheim – 
zürich – new york: olms, 2005, p. 56.
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testavo prieš pietisto Martino Knutzeno (1713–1751) 
skyrimą ordinariniu profesoriumi universitete (Knut-
zenas – Schultzo mokinys, vėliau vienas įtakingiausių 
Kanto mokytojų). Taigi tas Strimesius, laisvoko elgesio 
ir svaigalų nevengiantis veikėjas, antipietistinės propa-
gandos tikslu įsigijo brangią spausdinimo įrangą, iš ku-
rios Karaliaučiuje buvo platinama „geltonoji“ literatūra, 
pamfletai, paskviliai ir šiaip linksmos istorijėlės, nutai-
kytos į priešų stovyklą. Galimai jį palaikė svarbi miesto 
visuomenės dalis – komersantai, bankininkai, aukštuo-
menė ir kai kurie mokslo žmonės. Štai jo rašinėlis apie 
pietistus, kurie čia personifikuoti į kilmingą giminaitę:

Mano mylima sesele, tu nekaltos avelės kailiu pa-
slėpusi savo šlykštaus išdidumo sieliūkštę. Dvasinis 
pasipūtimas ir fariziejiška veidmainystė nusitaikė 
į mūsų minčių ir idėjų niekinimą, jūs paklydusi ga-
nytojiškuose Dievo dalykuose. Iš gryno evangelinio 
mokymo jūsų vadeivos daro tikrą dvasinę makalynę 
ir sumaištį; su pasimėgavimu pertvarkote išpažintį ir 
galiausiai ją atmetate. Sakralines apraiškas ir min-
tis šlovinate pasitelkdami plepalus. Jūs „mahometo-
nai“ prieš savo pamokslus galvojate tik apie storus ir 
riebius kepsnius. Kaip akli pagonys persikūnijate ir 
keitinėjate sielas, bandote kažką aprašinėti ir moky-
ti kitus. Nuo sakyklų ir altorių rėkaujate drausdami 
žmonėms nekaltas pramogas, velnio išmislais vadi-
nate tabaką ir kai kuriuos gėrimus. Argi uždrausite 
dvasininkui namuose įsirengti vyno rūsį, juk tai pa-
prasčiausias krikščioniškas paprotys, kaip ir teisėtos 
vedybos ar bendravimas su dailiąja lytim. Juk mes 
norime apsaugoti jaunimą nuo klystkelių. [...] taigi 
trumpai nupiešiau jų veidmainystes, o maloningas 
Dieve, kiek daug blogio slepiasi po tavo šydu.14

O štai kaip sarkastiškai „piešiamas“ garbingos profe-
sijos atstovas Karaliaučiaus savaitraštyje Linksmosios 
kronikos: „Paprastas žmogelis rudai tamsiu peruku, 
kietai krakmolyta kasa, vyšninės spalvos švarku, ža-
liomis kelnėmis, raudona apykakle – „koletu“; pilkos 
kojinės ir batai su didžiulėmis sagtimis, špaga geltono-
se makštyse; dėbsinčios akys ir judesiai primena šokių 
mokytoją besistumdantį su senosios profesijos mergi-
nomis... bet iš tikro tai mūsų pastorius“15. Daug viešų 
išpuolių prieš pietistus buvo tiesiog bjaurūs: mokymo 
įstaigos (ypač „kentėjo“ pietizmo citadelė Frydricho ko-
legija), buvo apmėtomos išmatomis, o pie tistų draudi-
mais nepatenkinti studentai kūrė savo „meną“ – profe-

soriai Franzas Albertas Schultzas ir Georgas Johannas 
Kypke (1692–1758) buvo nupiešti ant kankinimo rato. 
Skausmingai nukentėjo ir Donelaičio mokyklos rekto-
rius Salthenius: jo namuose išdaužė langus ir viešai 
paskleidė paskalą, neva į jo vaikišką sielą paauglystėje 
buvo įsikūnijęs velnias.

Schultzo atvykimo į Karaliaučių metais – 1731 m. – 
miestas buvo itin judrus ir neramus. Be minėtų pietistų 
ir ortodoksų susirėmimų, prasidėjo didysis zalcburgie-
čių antplūdis, reiškėsi kitos tikybinės grupės – meno-
nitai, hernhuteriai, judėjai. Pasižymėjo ir lenkų socinų 
judėjimas, plitęs iš Dancigo16. Socinų teorijos pradinin-
kas Fausto Sozzini (1539–1604), su kuriuo polemizavo 
ir Schultzas, „laikėsi nuomonės, kad Dievas iš begalinio 
gerumo nuodėmes atleidžiąs be atpirkimo, jei tik žmo-
gus liaująsis daręs nuodėmes ir susitaikąs su Dievu“17. 
Tikybinė grupių maišatis buvo politinis dalykas, todėl 
neturėtų stebinti karaliaus Frydricho Vilhelmo I veiks-
mai – 1731 m. išėjo griežtas įsakas dėl socinų, menoni-
tų, judėjų ir kt.: „Visa tai reikia pagaliau panaikinti“18. 
Būta pagrįstų būgštavimų, kad pilietinė ir religinė 
miesto ramybė bus pažeista. Situacija darėsi tokia rim-
ta, kad kitas karaliaus įsakas nurodė, pakrikus rimčiai, 
skambinti visais aštuoniolika Karaliaučiaus bažnyčių 
varpų. Būsimam Tolminkiemio kunigui toks neramus 
gausmas, be abejo, paliko slogius prisiminimus: „Juk 
girdėjot, kaip dusyk puikiam Karaliaučiui / Dėl ras-
pustos ir sunkių griekų pasidarė“ (Žr 241–242)19. Pro 
Katedros mokyklos ir Albertinos langus kaip ant delno 
matėsi Priegliaus krantinė su tiltais ir čia Donelaitis 
prisižiūrėjo tokių baisybių, „kur, gėda ir žiūrėti, viens 
kitam kimba į plaukus ir pešasi“20.

1736 m. Donelaitis tapo liuteroniškojo Karaliaučiaus 
universiteto studentu, kai „Kneiphofo kolegijos vadovy-
bė dvidešimt dvejų metų abiturientą Donelaitį, palai-
kytą dalykiškai ir morališkai tinkamu studijoms, reko-
mendavo į čia pat greta esančio universiteto teologijos 
fakultetą“21. Tikėtina, kad kaip ir kiti Albertinos auklė-
tiniai, Donelaitis gali būti priskiriamas tai Apšvietos 
kartai, kuri ironiškai žvelgė į naivų pietistinį pamaldu-
mą. Naujomis idėjomis rėmęsi universiteto auklėtiniai 
(Davidas Ruhnkenas, Immanuelis Kantas, Kristijonas 
Donelaitis, Johannas Georgas Hamannas (1730–1788) 
ir kt.) dėl sunkiai pakeliamos rykštės disciplinos galėjo 
tiesiog nekęsti mokyklinio „priverstinio pietizmo“, pali-
kusio nemalonų kartėlį visam gyvenimui. Universitete 
Donelaitis tikriausiai greitai pajuto, kad pasaulietiški 

14 Ibid., p. 61.
15 Ibid., p. 63.
16 Leonas Gineitis, op. cit., p. 64.
17 kęstutis daugirdas, op. cit., p. 61.
18 james jakob Fehr, op. cit., p. 78.
19 kristijonas donelaitis, Metai, sudarytojas Gytis Vaškelis, redakto-

rius Mikas Vaicekauskas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių litera-

kaRaLiaučiaus PietizMas iR kRistijonas doneLaitis

tūros ir tautosakos institutas, 2013. toliau cituojant tekste nurodoma 
poemos dalies santrumpa ir eilučių numeriai.

20 kristijonas donelaitis, „žinios“, in: kristijonas donelaitis, Raštai, 
redakcinė komisija kostas korsakas (pirm.), kostas doveika, Leonas Gi-
neitis, jonas kabelka, kazys ulvydas, Vilnius: Vaga, Lietuvos tsR Moks-
lų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1977, p. 433.

21 Leonas Gineitis, op. cit., p. 83.
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žmogaus gebėjimai ir jų lavinimas ne mažiau svarbūs 
negu religiniai. Netrukus studentas Donelaitis susipaži-
no su Christiano Wolffo (1679–1754) teologine filosofija, 
kurio vadovėliai su sava terminija ir metodine prieiga 
tapo svarbia būsimų teologų ir filosofų mokymosi prie-
mone. Schultzas kaip svarbiausias 1730–1740 m. pietis-
tas turėjo begalinę įtaką net ir pačiam karaliui Frydri-
chui Vilhelmui I. Jo teologiniuose raštuose ir paskaitose 
tvyrojo Wolffo dvasia, o religine mintimi siekė proto ir 
apreiškimo darnos. Įdomu tai, kad Wolffo teologiją ir fi-
losofiją tuo metu dėstė Schultzas ir Knutzenas. Schultzo 
skleidžiama volfiška teologinė mintis, nors ir šiek tiek 
„užslėpta“, plevena Donelaičio hegzametruose22. Tokią 
įtaką pripažįsta daugelis tyrinėtojų (Vincas Kuzmickas, 
Leonas Gineitis, Kęstutis Daugirdas ir kt.). Teologi-
jos mokslų studijas Donelaitis pradėjo 1736 m. būtent 
šiame Karaliaučiaus racionaliojo pietizmo kontekste; 
jis buvo ordinuotas į dvasininkus pagal itin svarbų 
1743 m. dokumentą, nurodantį būsimojo kunigo teolo-
gijos pasirengimo lygį. Čia pasirašė tuometinis dekanas 
Christophas Langhansenas (1691–1770), profesoriai 
Franzas Albertas Schultzas, Johanas Danielis Kypke, 
Danielis Heinrichas Salthenius, Danielis Heinrichas 
Arnoldtas (1708–1775). Tai ištikimiausi pietizmui ir 
savo idėjiniam vadui Schultzui atsidavę žmonės, prita-
rę Wolffo idėjų jungčiai su Apreiškimo tiesomis. Jei Do-
nelaitis nebūtų pritaręs šios profesūros grupuotės dau-
gumai, jis nebūtų patvirtintas dvasininko pareigoms23.

Kultūros istorijos tėkmėje Schultzo asmenybė nepel-
nytai liko užmiršta. Kaip galėjo atsitikti, kad giliamin-
tis žmogus, veikęs net karalių Frydrichą Vilhelmą I, 
Immanuelį Kantą, Martiną Knutzeną, Johanną Geor-
gą Hamanną, Georgą Christophą Pisanskį (1725–1790) 
ir, aišku, Donelaitį, liko nežinomas ir tik paskutiniais 
XX a. dešimtmečiais atsidūrė kai kurių religijos filosofi-
jos tyrėjų akiratyje? Viena tokios užmaršties priežasčių 
galėjo būti menkas Schultzo dėmesys akademinei veik
lai. Daugybė Karaliaučiaus bažnytinių ir mokyklinių 
postų jam buvo svarbiausias prioritetas, o tai reikalavo 
visiško atsidavimo, dėl ko kentėjo profesoriavimas. Už 
miesto ribų universiteto profesūra buvo mažai žino-
ma. Kaip svarbiausią kultūros veikėjų raštų (ne)pliti-
mo priežastį vokiečių filosofas ir mokslininkas Benno 
Erdmanas įvardijo specifišką Rytų Prūsijos izoliaciją, ją 
pavadinęs „tragišku literatūrinės tėkmės sutrikimu“24. 
Į tokią lemtingą atskirtį, be Schultzo, Knutzeno, pate-
ko nemažai šviesuolių ir, žinoma, Donelaitis. Lietuvoje 
Schultzas dažniausiai buvo minimas kaip Karaliau-

čiaus lietuvių kalbos seminaro, kurį lankė Donelaitis, 
inspektorius, arba svarbiausio universiteto pietistų blo-
ko profesorius, 1735 m. parengęs Bažnyčios ir Prūsijos 
švietimo sistemos nuostatas. Būdamas geriausiu jauno-
jo Kanto ir jo šeimos bičiuliu nusipelnė tik tiek, kad nė 
viena garsiausio filosofo biografija neapsieina be šio pie
tisto paminėjimo. Tiesa, po daugelio metų Kantas apie 
Schultzą pareiškė: „esant galimybei, šiam garbingam 
ir didžiam žmogui, koks jis man ir kitiems buvo, pasta-
tyčiau paminklą“25. Yra žinoma, kad Schultzas buvo ne 
tik gana komplikuota, bet ir įvairiai interpretuojama 
asmenybė. Apie savo mokytoją Schultzą Sebastianas 
Friedrichas Treschas (1733–1804) sakė: „savo paskai-
tose ir polemikoje jis sugebėdavo išspręsti sunkiausius 
rebusus ir jiems pateikdavo įtikinamus loginius aiški-
nimus, be to, jautėsi pageidavimas, kad jauni žmonės 
taptų jo sekėjais“26. O štai ir kiek linksmesni Kanto 
artimo draugo Theodoro von Hipelio įspūdžiai: „šis iš-
simokslinęs vyras, mokęs mane teologijos, pažėrė daug 
filosofijos, netgi tiek, kad man prisiėjo patikėti – Kris-
tus ir jo apaštalai studijavo pas Wolffą Halėje“27. Dar 
studijuodamas Halės universitete Schultzas daug dirbo 
ir brandino savąją teologinę schemą prisijaukindamas 
filosofines idėjas kaip Dievo dovanas, galinčias stiprin-
ti tikėjimą. Atsirado mintis, kad teisingas proto nau-
dojimas gali būti kelias į Dievą ir moralinio gyvenimo 
faktorius, o Wolffo racionalusis proto optimizmas, „pa-
kankamo dėsnio“ pagrindas, geriausio galimo pasaulio 
apibrėžtis (visa tai Halės pietistai griežtai atmetė) ne-
gali pakenkti tikėjimui ir teologiniams užsiėmimams. 
Halėje plito grynai biblinis pamaldus tikėjimas, o vy-
raujanti nuomonė čia buvo tai, kad pietistas apskritai 
negali siekti išsimokslinimo ir būti teologu – tai panie-
kina pamaldumą ir veda į klaidatikystę. Vis dėlto toks 
konservatyvizmas nepajėgė konkuruoti su plintančia 
Wolffo teologine filosofija, o Karaliaučiaus pietistai juto, 
kaip sunku derinti savus įsitikinimus su moderniomis 
Apšvietos mintimis. Kai kurie Schultzo kolegos (Mi-
chaelis Lilienthalis (1686–1750), Danielis Heinrichas 
Salthenius) nepripažino Wolffo racionaliojo optimizmo, 
be to, galima spėti, kad šiuos bičiulius veikė karingas 
pietisto Rogallio atsiribojimas nuo Wolffo filosofijos.

„Įnoringas dalykų ryšys“ (Ein wunderlicher nexus re-
rum) – tokia mįslinga metafora galima įvardyti beveik 
visą Schultzo teoriją apie proto ir tikėjimo santykį28. 
1732 m. rugsėjį Schultzas pasirodė kaip „volfininkas“ 
į dienos šviesą pateikdamas savo inauguracinę diser-
taciją Proto ir tikėjimo darną, apie Dievo teisingumą ir 
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22 žr. dainora Pociūtė, „kintančio pasaulio refleksija k. donelaičio 
„Metuose“: antikinės ir protestantiškosios gamtos filosofijos konteks-
tai“, in: Knygotyra, 2015, t. 64, p. 187.

23 ulrich schoenborn, žr. arūnas Baublys, „naujos kristijono done-
laičio pasaulio įžvalgos“, in: Knygotyra, 2015, t. 64, p. 326.

24 Benno erdmann, Martin Knutzen und Seine Zeit, Leipzig: L. Voss, 

1876, p. 8.
25 james jakob Fehr, op. cit., p. 284.
26 Ibid., p. 9–10.
27 Ibid., p. 9.
28 Ibid., p. 194.
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iš to kylančią atpirkimo būtinybę. Iš vieno laiško gali-
ma spręsti, kad tai buvo itin netikėtas įvykis: praėjus 
kelioms dienoms po Schultzo viešos paskaitos, Johan-
nas Georgas Bockas (1698–1762) rašė į Leipcigą Jo-
hannui Christophui Gotschedui (1700–1766) (palaikiu-
siam glaudžius santykius su gimtuoju Karaliaučiumi): 
„nieko stebėtina, kad Wolffo filosofiją kaip pačią pa-
traukliausią čia pristato hališkasis atstovas. Ką, mielas 
broli, mąstai apie tokius keistus dalykų ryšius? Ar anks-
čiau galėjo kas pagalvoti apie tokią metamorfozę? ne-
bent koks pranašas galėjo numatyti tokios pasakėlės  
atsiradimą“29.

Šis laiškas atskleidžia, kaip kitiems mokslo žmonėms 
buvo sunku vertinti Schultzą. Tai buvo netikėtumas ir 
sunkiai suvokiamas dalykas, kad žmogus, Karaliau-
čiuje pradėjęs garsėti kaip aistringas pietistas, staiga 
vienareikšmiškai tampa Wolffo idėjų gerbėju ir kartu 
neatsisako pietistinio gyvenimo būdo. Bičiulius stebina 
ne tiek pietisto tapsmas volfininku, kiek 
tas amžininkams sunkiai suvokiamas 
„įnoringas“ dalykų sukryžiavimas. Taip 
radosi „racionalusis pietizmas“, – tada 
Karaliaučiuje dar sunkiai suvokiama 
sintezė. Rogallis pirmiausia apkaltino 
Schultzą piktnaudžiavimu gamtišku-
mu (natūralizmu): „Pamoksluose jis ne 
visad remiasi Evangelija, todėl klau-
sytojai evangelikai daug ko nesuvokia. 
Schultzo kalbos ir pamokslai yra be galo 
ilgi, ne viską suprasdami valdininkai 
ir kiti oficialūs asmenys vis vien mielai 
klausosi“30.

Pirmą kartą visuomenei buvo pateikta 
Inauguracinė disertacija (išspausdinta 
1735 m.), su jos tezėmis supažindinti Al-
bertinos profesoriai ir studentai. Jau pir-
moje dalyje Schultzas aiškino išminties 
būtinybę tikėjime, tarsi numatydamas 
būsimus nesutarimus: „Dievo siunčia-
mus įrodymų sunkumus galima apeiti 
tik pasitelkiant intelektą, nes žmogaus 
dvasia nepajėgi nusileisti į kovos lauką 
su ateistais“31. Teologas aiškino, kad ne-
maža tikinčiųjų, su kuriais jis susidu-
ria, reiškia abejones Dievo visagalybe, 
teisingumu, šventumu, Visagalį kaltina 
kerštingumu, pagaliau pradeda neigti Atpirkimo būti-
nybę. Esant nepaprastai tarpusavy susipynusioms gė-
rio ir blogio rūšims, Dievas negali su didesne jėga kryp-
ti vien tik į moralinį gėrį arba su didesniu užsidegimu 
priešintis tik moraliniam blogiui ar nuodėmei. Šventu 
vadiname tą, kuris myli moralinį gėrį kaip pats save ir 
su pasibjaurėjimu šalinasi nuo moralinio blogio (ydos, 
nuodėmės). Tačiau Dievas į moralinį gėrį krypsta su 

29 Benno erdmann, op. cit., p. 21.
30 james jakob Fehr, op. cit., p. 195.
31 Ibid., p. 303.

tokia pat jėga kaip ir į bet kurios kitos rūšies gėrį, ly-
giai taip pat su pasibjaurėjimu gręžiasi nuo moralinio 
blogio ir nuo bet kurios kitos rūšies blogio; taigi Dievas 
yra šventas, jei dar teisingiau – pats švenčiausias. Jis 
baudžia mus tik tuomet, jei Dievo gailestingumas ne-
sipriešina. Tačiau tai netrunka visą laiką, nebent tik 
tada, kai žmonės nesileidžia paliečiami to gailestingu-
mo ir lieka skęsti ydose, nedorybėse ir pan. Netgi pačia-
me bausmės veiksme yra meilės, nes tai yra šventa ir 
teisinga. Bausmės skiriamos ne vien todėl, kad ateityje 
nenusidėtų, o dėl to, jog ana kaltė yra nuodėmė.

Schultzo paskaitose svarbus motyvas tikėjimui buvo 
parenetinio proto (vok. paränetische Vernunft; gr. parai-
nesis – priminimas, patarimas; lot. adhortatio – para-
ginimas) siekiamybė. Dar nuo Antikos laikų parenezė 
buvo filosofijos disciplina, kurioje teorinis mokymas ga-
lėjo tapti naudinga praktika. Tai dažniausia moralinis 
argumentuotas raginimas keisti elgseną ir dorai gy-

venti. Parenezės gausu Biblijoje – tai Išminties knygos, 
apaštalo Pauliaus laiškai, Mato evangelija ir kt. Dėsty-
damas savąją parenetiką, Schultzas stengėsi nušviesti 
„tariamas“ tikėjimo ir minties prieštaras. Viena vertus, 
viršenybę jis teikia tikėjimui, kitur rodoma didžiulė 

julian davies (jungtinė karalystė). trišakis. 2019. Lino raižinys. VGMC archyvas
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Dievo duota aktyvi išmintis, kuri yra daugiau nei aka-
deminė sąvoka, – tai kiekvieno krikščionio veiklos pa-
grindas, nors didžiulį pagedimą sąlygoja ne išmintis, 
o žmogiškoji savivalė, nepaisanti dieviškosios tvarkos. 
Protas leidžia suprasti nuodėmingumą bei sugedimą 
ir veda mus į dieviškąjį išganymą ir išsigelbėjimą; at-
siranda išmintingi poelgiai ir tiesos supratimas. Taip 
Schultzas, plėsdamas savo parenetinių užsiėmimų tu-
rinį, pasitelkia Wolffo filosofiją, kai abstrakčios idėjos ir 
žinios – cultura intellectus – virsta į habitus practicus.

Minties ir gyvenimo vientisumas – sena problema re-
liginėje pedagogikoje. Halės oponentai (Joachimas Lan-
ge ir Augustas Herrmannas Francke (1663–1727)) tokį 
cultura intellectus derinimą su tikėjimu vadino klaida-
tikyste. „Laiške kipriečiui“ Wolffas gynėsi nuo panašių 
„klaidžiojimų“: „esu įsitikinęs, kad žmogus būdamas nuo-
dėmingas, pasitelkia visas priemones, galinčias sulaiky-
ti jaunimą nuo klystkelių ir panaudoti visas galimybes 
mokyti ir gerbti religiją bei dorybes ir tuo apeiti visokias 
nešvankybes. Dievas yra liudytojas, kad mano filosofija 
ir jos poveikis su priešprieša Halėje negalėjo pasitar-
nauti jaunimo atitraukimui nuo religijos ir teologijos“32.

Schultzas dažnai kartoja, kad žinios ir veikla būtų vie-
ningi, tačiau reikia skirti teorinių žinių tikrumą ir prag
matinį tikėjimo tiesų žinojimą. Teologija, susidedanti tik 
iš teorijos (kaip, pavyzdžiui, geometrija), paprasčiausiai 
yra neišsami; teologas privalo skatinti studentą prakti-
kuoti tikėjimą. Kadangi teologija yra mokslas apie žmo-
gaus tobulėjimą ir palaimingumą, nedera tenkintis vien 
teisingumu. Veiksmams reikia motyvacijos ir tiesos 
žinojimas yra kiekvieno krikščionio varomoji pareiga 
ir nebūtinai tik teologo pareiga. Nexus rationum – ra-
cionalaus ryšio principas galioja visoms tiesoms, tačiau 
nexus actionum kaip veikimo principas tinka visoms 
galimoms patirtims. Nexus rationum veda mus link 
Dievo pažinimo ir dieviškojo pasaulio sandaros; nexus 
actionum yra aktyvus tikėjimas, skatinantis mūsų va-
lią Dievo garbinimui. Ir čia Schultzas prieina svarbią 
išvadą: tobulumo siekis teoriniame lygmenyje nėra vien 
epistemologinis, o reiškia ir išmintingą gyvenimo būdą.

Wolffo veikalas Protingos mintys Schultzui buvo ne 
tik pagalbinis įrankis teologijos aiškinimui; tai geriau-
sia Dievo prigimties, pasaulio ir žmogaus sielos pažini-
mo priemonė. Jei filosofija suvokiama teisingai, ji visų 
pirma suponuoja teleologiškai orientuotos išminties pa-
grindą. Siekdami gėrio ir artėdami prie racionalaus pa-
saulio dieviškosios tvarkos suvokimo, įgauname tarsi 
švento tobulumo. Tačiau pernelyg laisvai naudodami 
proto prigimtį, privalome atsiminti ir Lutherio nuos-
tatas, kur pabrėžiamas Dievo kaip aktyvios bei svar-

biausios priežasties ir pasitikėjimo nekvestionavimas. 
Ne protas, o žmogiškoji valia, veikianti maištaujant ir 
savarankiškai, nepaisant dieviškosios tvarkos, yra su-
gadinta. Pats protas gali motyvuoti tikėjimą dogmatine, 
praktine ir metafizine prasme, o teisingas jo pritaikymas 
veda žmogų į vidinį savo paklydimų supratimą ir neiš-
vengiamą dieviškojo išganymo poreikį. Toks žmogaus 
atnaujinimas ir nukreipimas į krikščioniškąjį išgany-
mą pietistine dvasia buvo Schultzo teologijos pagrindas.

Schultzo mokinys Knutzenas, įvardydamas minties 
ir tikėjimo ryšį, žmogaus tobulėjimui kviečia laikytis 
gamtos (natūraliųjų) santykių ir Dievo akivaizdoje ro-
dyti ryšį su Kūrėju, kitaip atsiras disharmonija su tiesa 
ir nelaimingumo būsena: „Kai gamtiškosios tiesos yra 
atskleistos ir suderintos, pasaulinė išmintis gali būti 
naudojama tikėjimo skatinimui; dabartiniuose raštuo-
se galime stebėti išminties ir gamtos mokslų sąveiką 
su krikščioniškąja religija; tegul šios išminties pagrįs-
tumas kaip ir Jėzaus Kristaus mokymas būna nukrei-
piamas prieš mūsų laikų netikėjimą, bet naudojamas 
filosofijai, kuri tampa tarsi apreikštąja religija“33.

Tolminkiemio kunigas galėjo retsykiais suabejoti išsi-
mokslinimo nauda pamaldumui. Gal tai paprastų kai-
mo tikinčiųjų sielas atitolins nuo Dievo? Štai Selmo 
argumentai iš „Rudenio gėrybių“, kur puikiu Vaido Še-
ferio pastebėjimu, „susikomplikuoja tiesioginė laiko ir 
moralumo priklausomybė“34:

Tėvai mūsų seni, pirm to neturėdami šuilių,
Rods nei pybelių, nei katgismų dar nepažino.
Jie tikt iš galvos šventus mokinosi mokslus,
O štai tikt daugiaus garbėj laikydavo Dievą. 

(Rg 791–794)

Tikėtina, kad tai Halės griežtųjų pietistų skleistas po-
žiūris, kurio galbūt laikėsi jaunasis Donelaitis Knypavos 
mokykloje – „tikras“ pietistas, išskyrus Bibliją, negali 
pernelyg gilintis į mokslą, netgi būti teologu – tai atitoli-
na nuo Dievo. Toks nepasitenkinimas naujovėmis iš da-
lies paaiškina šią prieštarą – nesena praeitis (be mokslo) 
ir dabarties išsimokslinimas (kaip nutolimas nuo Dievo). 
Šiame kontekste pastebima kiek nelaukta eilutė, tarsi 
liudijanti kasdienišką knygelių ir Visagalio santykį: „Irgi 
dūsaudams pas knygas, aukštyn pažiūrėjo“ (Žr 442).

Wolffo veikale Protingos mintys apie gamtos daiktų 
tikslus kviečiama mąstyti apie tai, kad galimas dau-
giau negu vienas pasaulis ir net be galo daug pasaulių, 
kuriuos Dievas suvokia visiškai aiškiai, ir šis suvokimo 
didingumas apima ir smulkiausias dalelytes, susijusias 
ypatingu būdu, atskleidžiančiu visuotinę pasaulio daik-
tų harmoniją35. Stebint Dievo didybę, smulkūs daiktai 
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32 Ibid., p. 278.
33 Ibid., p. 283.
34 Vaidas šeferis, Kristijono Donelaičio „Metų“ rišlumas, Vilnius: Lie-

tuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 191.

35 kristianas Volfas, „Protingos mintys apie gamtos daiktų tikslus“, iš 
vokiečių kalbos vertė arvydas šliogeris, in: Filosofijos istorijos chresto-
matija: Naujieji amžiai, sudarytojas Bronius Genzelis, ats. redaktorius 
antanas Rybelis, Vilnius: Mintis, 1987, p. 60.



53naujasis židinys-aidai   2020  /  3

gamtoje tarsi išnyksta, tampa nematomi, ir čia Wolffas 
mato būtinybę nužengti prie mažų dalykų, kurių įvai-
rovė kartais daug teisingiau liudija dieviškąją išmintį. 
Donelaičio tyrinėtojai itin „mėgsta“ ir įvairiai interpre-
tuoja šį dvieilį perliuką:

Iš menkų daiktų daugsyk dyvai pasidaro;
O iš mėšlo smirdinčio žegnonė pareina. 

(Vd 276–277)

Anot Žavintos Sidabraitės, tai dailus „Baroko esteti-
kos pamėgtas kontrastas ir paradoksinė raiška“36, ta-
čiau būties įvairovę (tarsi pagal Wolffą), Donelaitis daž-
nai derina su menkais ir didžiais dalykais: „Ale nereik 
dėl to dar tą niekutį paniekyt“ (Vd 625) – mažas ir men-
kas įgauna sakralumo prasmę.

Tolminkiemio kunigas tartum geras bičiulis ir bend
radarbis be paliovos šnekasi su Dievu, skundžiasi ir 
džiaugiasi; jam nereikalingas joks būdas Dievo buvimo 
įrodymui. Tai pačiame žmoguje slypinti „ideologija“ – 
dorai gyventi padedanti galia, tačiau dėl proto silpnu-
mo nepajėgianti suvokti Visagalio begalybę: „Ir tavo 
mislys neigi bedugniai mums pasirodo“ (Žr 678), „Mes 
ragaujame ir regime to turtingumo begalybę ir iš jo 
ypatingumo sužinome, kodėl mes nepajėgiame jo pil-
nutinai suvokti“37. Schultzas savo disertacijoje Apie pro-
to ir tikėjimo darną tikina: „Kiek bet kuri būtybė ko 
nors turi ir gali daugiau turėti, tiek ji vadinama ribota; 
bet Dievas negali daugiau turėti. Taigi Dievas absoliu-
čiai visas ribas peržengia ir jomis niekada negali būti 
matuojamas“38.

Dievas savo laisva valia pasirenka išmintingiausią 
ir teisingiausią dalykų sąryšio tvarką, tačiau negali 
numatyti visų atsitiktinumų, iš kurių pažįstamas die-
viškos valios veidrodis. Gamtos įvykiuose nėra jokio 
neišvengiamo būtinumo, jeigu visi daiktai tarpusavyje 
susiję laisvu Dievo sprendimu. Nes jei Dievas veiktų 
tik pagal būtinybę, viskas pasišalintų iš laisvos valios 
sprendimo lauko ir būtų įvesta paprasčiausia lemties 
(fatum) būtinybė, kuriai labai teisingai prieštarauja 
švenčiausioji teologija ir sveika filosofija. Donelaitis, 
bandydamas praskleisti gamtinio būtinumo šydą, kal-
bėdamas apie žmonių polinkį pernelyg laisvai elgtis 
perspėja – „Dievs visur tave mato“ (Žr 490), todėl iš 

aukščiau duota laisve nedera piktnaudžiauti: „Rods val-
nybės jūsiškos pasidžiaugti negalim“ (Žr 645).

Metų gamtos kūrinija – paukščiai, gyvūnai, žmonės 
kalbasi ir veikia pagal Dievo išmintį, „nes visi padari-
niai atsiranda dėl judėjimo, o kūnai turi judėti pagal 
taisykles, gamtai nurodytas Dievo išminties“. Be to, 
„mes esame būtent tokios būtybės, kurios žemėje nesiti-
ki jokios laimės. Tačiau jos galima tikėtis iš išmintingo 
daiktų tarpusavio sąryšio“39. Todėl Donelaitis kviečia 
būrus stebėti laimingus, Kūrėją giesmėmis šlovinan-
čius paukščius ir sekti jais, mokytis iš jų pasitenkinti 
duotu gyvenimu. Dievas yra „parengęs“ planą visiems, 
kas tik pasaulyje gyvena, net ir tiems, kurie bus atei-
tyje. „Viešpats panorėjo sukurti gausybę kūrinių ir da-
lytis tokiais tobulumais, kiek ir kokių jie galėjo įgyti; 
aišku, dėl savo įgimto ribotumo jie negalėjo visko apimti 
ir išlaikyti, nes Dievas ne dievus, o tik kūrinius galėjo 
sukurti“40. Turime nepamiršti, kad kurdami geriausius 
darbus Visagalio kūriniai dėl savo prigimtinio ribotumo 
negali visiškai išvengti blogio. Dievas dėl savo gerumo 
nori vien tik gėrio, tačiau dėl aukštesniojo gėrio gali 
norėti ir teisingo blogio; jei Dievas leidžia blogį, tai jį 
toleruoja dėl gerovės, į kurią blogis įsimaišo. Jei iškart 
blogis būtų užgniaužtas, nukentėtų gėris. Kristus sako: 
nerauk piktžolių, nes ten bus ir kviečių, o tu viską išme-
si (plg. Mt 13, 24–30).

Proto apribojimas tikėjime, ko bijojo Halės pietis-
tai su Lange priešakyje, pasirodė neįmanomas; nepri-
klausomas minties veiksmas kelyje į Dievą ir pasaulio 
suvokimą leidžia žmogui grožėtis pasauliu ir garbinti 
Viešpatį. Tolminkiemio kunigui tai pavyko su kaupu; 
pasinėręs į Prūsų Lietuvos Vyžlaukio kaimo gamtą ir 
autentišką būrų kalbą, kuriai neprireikė jokių „kytrų 
pilosopų“ šnekos terminų bei išvedžiojimų, jis sukūrė 
originaliausią gamtos teologiją. Žemiškuose rūpesčiuo-
se ir darbuose apsireiškianti Dievo būtis vienodai svar-
bi ir ten viršuje – pietistų menamoje bažnytėlėje (eccle-
siola). Savo unikalų realybės ir idealybės donelaitišką 
žvilgsnį jis dažnai nukreipia į Kūrėjo nustatytą tvarką:

Argi dabar tav nereikės aukštyn pažiūrėti
Ir kasdien daugsyk tą šlovyt irgi pagarbyt. 

(Vd 690–691)
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36 žavinta sidabraitė, „iš menkų daiktų daugsyk dyvai pasidaro“, arba 
kaip menka tampa didžiu“, in: Acta Historica Universitatis Klaipeden-
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37 kristianas Volfas, op. cit., p. 61.
38 james jakob Fehr, op. cit., p. 305.
39 kristianas Volfas, op. cit., p. 65.
40 james jakob Fehr, op. cit., p. 314.
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Prieš keletą metų britų generolas Richardas Shirreffas 
parašė tekstą apie 2017 m. kilsiantį karą tarp Rusijos ir 
NATO1. Shirreffo apybraižoje Rusija sėkmingai įsiveržia į 
Baltijos šalis, aljansui grasina branduolinio karo grėsme, 
o neryžtinga NATO, nesugebėdama priimti drąsių politi-
nių sprendimų naudoti karinę jėgą, atsiduria aklavietėje. 
Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos gyvavusi taiki ir 
demokratiška Europos santvarka žlunga, prasideda lais-
vės saulėlydis. Shirreffas, buvęs aukšto rango NATO ka-
rinis pareigūnas, tokius apokaliptinius svarstymus rašė 
reaguodamas į pastarųjų metų Europos politines aktua-
lijas. Šiandien tokie galvojimai pasireiškia sporadiškai, 
minėto Shirreffo ar Tomo Clancy romanų pavidalu, ta-
čiau jie turi ir savo tradiciją, kurią galima sieti su XIX–
XX a. britų literatūros fenomenu – invasion literature.

Šis literatūrinis fenomenas atsirado Didžiojoje Brita-
nijoje kaip savotiška reakcija į augančias, daugiausia – 
kaizerinės Vokietijos geopolitines ambicijas. Žanrui pri-
skiriami įvairūs kūriniai: vieni atspindėjo tvyrančias 
geopolitines įtampas ir potencialius karinio konflikto 
scenarijus, kitų pagrindu buvo reiškiamos politinės po-
zicijos nacionalinės gynybos, imigracijos ar Didžiosios 
Britanijos ir Vokietijos santykių klausimais2. Į žanrą 
patenka ir vadinamasis „apverstosios“ invazijos reiški-
nys: tokiuose tekstuose vaizduojama, kaip Didžiąją Bri-
taniją puola įvairiausi priešai – nuo mitologinių būtybių 
(pavyzdžiui, Drakula) iki imperijos dominijų invazijos į 
metropoliją3. Net ir Šerloko Holmso istorijose dažnai at-
sikartoja motyvas, kai nusikaltėliai keršija Londono eli-
tui už imperijos provincijose padarytus nusikaltimus4. 
Istorinė tikrovė neišvengiamai įtakojo šio literatūrinio 
žanro genezę, tad derėtų kiek detaliau pristatyti ir geo-
politinį XIX–XX a. sandūros kontekstą.

inVasion LiteRatuRe
Politologinis žvilgsnis į XX a. pradžios britų literatūrą

Teodoras Žukas

Reikšmingiausiu įvykiu XIX a. antros pusės geopoli-
tikoje reikia laikyti Vokietijos susivienijimą, kurį 1870–
1871 m. užbaigė Otto fon Bismarckas. Šis įvykis liku-
sioje Europoje pasėjo baimę dėl tolimesnių Vokietijos 
ambicijų ir iniciatyvų. Vis dėlto kurį laiką dvišaliais 
aljansais, Trijų imperatorių lygos ir Trilypio aljanso 
pagrindu grįsta Bismarcko realpolitik Europoje palaikė 
(nors ir įtemptą) taiką. Londonas nuo Benjamino Dis-
raelio iki lordo Salisbury’o vyriausybių iš esmės simpa-
tizavo Vokietijos diktuojamai Europos tvarkai tol, kol 
Berlynas palaikė Didžiajai Britanijai palankų galios 
balansą kontinente ir pernelyg nesikišo į jūras bei van-
denynus. Pokyčiai šioje politikoje prasidėjo amžiaus 
pabaigoje, visų pirma po kaizerio Vilhelmo I mirties 
1888 m. Kuriam laikui sostą užėmė jo sūnus Frydri-
chas III, tačiau dėl gerklės vėžio jis Vokietiją valdė tik 
devyniasdešimt aštuonias dienas. Po pirmalaikės tėvo 
mirties sostą perėmė ambicingasis 29erių Vilhelmas II, 
nusprendęs, kad pats nori valdyti Vokietiją. Tarp jauno 
ir įnoringo Vilhelmo II bei pakankamai pragmatiško ir 
atsargaus Bismarcko greitai prasidėjo konfliktai. Dar 
1890 m. jaunajam Vilhelmui pabosta būti Bismarcko 
šešėlyje ir kaizeris priverčia legendinį kanclerį atsista-
tydinti.

Su Bismarcko pasitraukimu Reicho užsienio politika 
iš realpolitik ima suktis link weltpolitik, kurią geriau-
siai iliustruoja Vokietijos užmačia kurti Britų imperijai 
prilygstantį laivyną. Nuo 1898 m. prasideda dviejų ga-
lių – kontinentinės ir jūrinės – laivynų varžybos5. Atsa-
kydami į tai, britai dar labiau stiprina jūros galią, poli-
tiniuose frontuose vyksta apsižodžiavimai, abiejų šalių 
propaganda taip pat dirba savąjį darbą6. Šios įtampos 
kontekste Didžiojoje Britanijoje atsiranda vis daugiau 
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kiodamas Baltijos jūroje.
6 Margaret MacMillan, The War That Ended Peace, toronto: allan 

Lane, 2013, p. 110–141. istorikė pateikia išsamią Vokietijos ir didžio-
sios Britanijos laivynų varžybų analizę Pirmojo pasaulinio karo pra-
džios kontekste. nors agresyvi antrojo Reicho laivyno programa nebu-
vo tiesioginė 1914 m. kilusio karo priežastis, tačiau ši Berlyno iniciatyva 
prisidėjo prie Britanijos baimių dėl nežinomų Vokietijos ketinimų ir 
sprendimo formuoti aljansus, visų pirma su Prancūzija (1904), vėliau ir 
su Rusija (1907). šie aljansai mažino potencialių politinių manevrų ga-
limybes ir didino įtampą žemyne.

1 Richard shirreff, 2017-ieji: Karas su Rusija, iš anglų kalbos vertė an-
tanas šernius, Guostė Mickevičiūtė, Vilnius: Briedis, 2016.

2 šiame tekste aptariamuose kūriniuose pagrindinis antagonistas – 
Vokietija, tačiau būta ir tekstų, kuriuose didžiosios Britanijos priešu 
tampa Prancūzija ar Rusija.

3 ailise Bulfin, „’to arms!’: invasion narratives and Late-Victorian Li-
terature“, in: Literature Compass, 2015, t. 12, nr. 9, p. 482–496.

4 sir arthur Conan doyle, The Sign of Four, London: oxford world’s 
Classics, 2015 (1890).

5 Vilhelmas ii pasižymėjo ypatinga aistra laivynui. Pavyzdžiui, žinias 
apie 1914 m. birželio atentatą sarajeve kaizeris išgirdo savo jachta plau-
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nerimastingų svarstymų apie Vokietijos grėsmę, kurie, 
be kita ko, kutena ir rašytojų vaizduotę.

Tiksliausia šį platų literatūrinį fenomeną būtų skirti į 
dvi – invazijos ir šnipų istorijų – dalis. Invazijos naraty-
vas buvo visiškai nauja pasakojimo tradicija apie Britų 
imperiją ištiksiančią tragediją. Rašytojai ėmė 
rimtai svarstyti priešo invazijos į Britų saly-
ną galimybę, kuriamos istorijos, atspindinčios 
Londono politinio elito baimes dėl priešo šnipų 
įsiskverbimo į britų visuomenę, kurti ir herojiš-
ki Karūnai tarnaujančių šnipų ar eilinių britų 
port retai. Dažniausiai tokiuose tekstuose Di-
džiąją Britaniją užpuola Vokietija: kaizerio ka-
riai įvykdo ilgai planuotą ir gerai organizuotą 
išsilaipinimą Britų salyne, kuriam nepasiruo-
šusi Didžioji Britanija nesugeba pasipriešinti.

Chrestomatinis šio žanro kūrinys – prancūzų 
kilmės brito Williamo Le Queux The Invasion 
of 19107. Didžiojoje Britanijoje visiškai netikė-
tai išsilaipina šimtai tūkstančių vokiečių karių, 
britai užklumpami iš pasalų, nepasiruošę gin-
tis, kaizerio kariai sklandžiai ir organizuotai 
užima vieną miestą po kito – Imperiją ištinka 
visiška katastrofa. Le Queux, aprašinėdamas 
invazijos, mūšių ir kovų detales, leidžiasi į po-
litiškai didaktiškus svarstymus – šios tragedi-
jos kaltininkų paieškas. Romane pateikiamas 
vienas ir aiškus atsakymas – kalta britų visuo-
menė, savo apatišku požiūriu į karinių pajėgų 
reikšmę pasidavusi pacifizmo ligai, kuri leido 
kariuomenės nekenčiantiems politikams su-
žlugdyti bet kokius šansus priešintis8. Knygoje 
kritikuojama ir tai, kad Didžiojoje Britanijoje, 
kitaip nei didžiojoje dalyje Europos, nebuvo vi-
suotinės karinės tarnybos – apie tai knygoje 
užsimenama bent keturis kartus.

Šio žanro kūriniuose dažniausiai atsiranda 
vienas herojus, kuriam vis dėlto pavyksta or-
ganizuoti britų pasipriešinimą. Le Queux pa-
sakojime juo tampa vienas iš nedaugelio dorų 
politikų, spontaniškai subūręs League of De-
fenders, kuri organizuoja ir laimi didžiąją kovą prieš 
įsibrovėlius. Nepaisant politinio elito supuvimo, kovą 
prieš vokiečius laimi paprasti britai, vedami vieno tei-
suolio. Tokių patriotiškai patetiškų pasažų Le Queux 
kūrinyje apstu: „Kaizeris teisingai įvertino mūsų kari-
nes silpnybes, tačiau nesugebėjo atsižvelgti į patriotinę 
mūsų imperijos dvasią“9.

Romanas baigiamas itin didaktiškai. Armija, vyriau-
sybė, laivynas ir parlamentas Le Queux  įvardijami kaip 
„supuvusios nendrės“10, o kaltė, be kita ko, suverčiama 

socialistams – jų nusistatymas prieš bet kokį ginklavi-
mąsi autoriui pasirodė pragaištingas. Le Queux ne kar-
tą mini lordą Robertsą, vieną žinomiausių to meto Di-
džiosios Britanijos karinių strategų, agitavusį už šalies 
militarizavimą. Autorius skaitytojui bent kelis kartus 

primena, kad neįsiklausymas į lordo Robertso pamokas 
ir lėmė šią katastrofą11. Daugiau nei milijonu egzemplio-
rių Didžiojoje Britanijoje parduotas Le Queux romanas 
vėliau buvo naudotas visuotinio karinio parengimo ska-
tinimui. Tokie politiškai motyvuoti pasažai tiek Le Qu-
eux, tiek ir kituose kūriniuose trynė ribą tarp literatū-
ros ir tikrovės: fantastinis siužetas, kuriame veikia tikri 
žmonės ir tikri priešai (Vokietijos kaizeris), virsta sąmo-
ninga propaganda už privalomąją karinę tarnybą, gink
lavimąsi, kietesnę užsienio politiką Vokietijos atžvilgiu.
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9 Ibid., p. 270.
10 Ibid., p. 193.
11 Ibid., p. 278–279.

Laima Matuzonytė (Lietuva). žolė auginama tik dėl žalios spalvos. 2018. 
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7 william Le Queux, The Invasion of 1910, new york: Createspace 
independent Publishing Platform, 2015 (1906).

8 Ibid., p. 86.
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Kitas žanro pavyzdys – minėtosios šnipų istorijos. 
Šiuose kūriniuose taip pat gausu aliuzijų į tuometines 
socialines bei politines aktualijas, tačiau siužetai ne-
retai kur kas labiau egzotiški. XX a. pradžios politinį 
poskonį turinčiuose šnipų romanuose matyti dažnas 
archetipas: Didžiosios Britanijos priešai (dažniausiai, 
vėlgi, Vokietija) yra žymiai labiau pasiruošę artėjan-
čiam konfliktui. Vokietija ruošia konspiracinį planą, 
o Didžiosios Britanijos visuomenę paralyžiuoja masiš-
kai infiltravęsi vokiečių agenwtai. Erskine’as Childer-
sas ir Johnas Buchanas – ko gero, garsiausi šios tradici-
jos atstovai, o svarbiausias kūrinys – 1903 m. pasirodęs 
Childerso romanas The Riddle of the Sands12. Siužetas 
šiandien jau gali atrodyti kone banalus: du eiliniai bri-
tų Foreign Office tarnautojai atostogų metu buriuoja 

Šiaurės jūroje, kur susiduria su įtartinais vokiečiais 
ir nutaria išsiaiškinti jų kėslus. Aukodamiesi herojai 
patiria didžiausius pavojus ir išnarplioja Vokietijos są-
mokslą Fryzų salose – kaupti laivyno pajėgas ir ruošti 

invaziją į Britų salyną. Kultiniame šnipų romane priešo 
puolimas numatomas dar jam nespėjus įvykti, autorius 
akivaizdžiai išaukština kelių paprastų Karūnai ištiki-
mų britų pastangas išsiaiškinti priešo kėslus ir perspėti 
apie gresiantį pavojų.

Kūrinys žymi naujo tipo literatūrinio herojaus – šni-
po – atsiradimą ir įsitvirtinimą13, po Childerso papasa-
kotos istorijos sėkmės literatūroje įsitvirtino šnipo – iš-
tikimo ir nepamainomo Karūnos sargo – įvaizdis. Kartu 
Didžiosios Britanijos visuomenėje The Riddle of the 
Sands sėkmė sąlygojo išaugusį susidomėjimą krimina-
liniais ir žvalgybiniais tyrimais, tiriamąja žurnalistika 
ir policijos darbu14.

Kitas minėtas šnipų istorijų klasikas – škotų rašytojas 
(istorikas ir politikas) Buchanas savąjį Vokietijos kėslų 

išnarpliojimo pasakojimą paskelbė jau 
prasidėjus Pirmajam pasauliniam ka-
rui, 1915 m. Buchano The Thirty-Nine 
Steps pasakoja apie vokiečių šnipų įsi-
skverbimą į Didžiosios Britanijos vi-
suomenę, o Imperiją gelbėti nuo priešo 
imasi eilinis, niekaip su britų tarny-
bomis nesusijęs pilietis15. Šiuo atve-
ju vokiečių piktadariai siekia pavog-
ti britų karines paslaptis ir nužudyti 
Londone viešintį Graikijos premjerą, 
kurio mirtis sąlygotų Europos politi-
nės sistemos griūtį. Tai akivaizdi Bu-
chano aliuzija į visai neseniai įvykdy-
tą atentatą į Aust rijosVengrijos sosto 
įpėdinį Sarajeve. Romanas vietomis 
netgi primena tradicinį britų detekty-
vą: protagonistas daugybę kartų turi 
aiškintis mįslingas skaičių ir žodžių 
prasmes, kodinius pavadinimus. Žino-
ma, pasakojimas baigiasi pergale: pa-
grindiniam herojui pavyksta sugriauti 
priešų planus, suimti būrius vokiečių 
šnipų, bendrininkų ir sąmokslininkų, 
o Britų imperija į karą Europoje įžen-
gia pasiruošusi, apsaugojusi karines 
paslaptis16. Be kita ko, romanas at-
spindi tuomet populiarią the hidden 
hand sąmokslo teoriją, pasak kurios 

Didžiojoje Britanijoje ypatingą įtaką turi Vokietijos žy-
daiplutokratai. Tai neretas archetipas epochos litera-
tūroje, skatinantis baimes dėl užsieniečių (ypač vokie-
čių ir žydų) imigracijos į Didžiąją Britaniją.

teodoRas žukas

12 erskine Childers, The Riddle of the Sands, oxford: oxford univer-
sity Press, 2008 (1903).

13 žinoma, prie to prisidėjo ir kiti panašaus pobūdžio kūriniai, ypač 
Rudyardo kiplingo Kimas.

14 danny Laurie-Fletcher, On Their Majesties’ Secret Service: An His-
torical Perspective of British Invasion/Spy Literature, 1871–1918, doc-

toral dissertation, Flinders university, 2014, p. 5–7.
15 john Buchan, The Thirty-Nine Steps, Herts: wordsworth Classics, 

2011 (1915). Beje, pagal Buchano romaną alfredas Hitchcockas sukūrė 
ir puikų siaubo trilerį The 39 Steps (1935).

16 Ibid., p. 111–123.
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Politinių baimių fone iškilęs šnipų istorijos žanras 
reikšmingai palietė platesnį britų literatūros lauką. 
Net ir tie laikmečio autoriai, kurių kūryba dažniausiai 
nesiejama su invasion literature fenomenu, retkarčiais 
nuslysdavo link šnipų istorijų. Pavyzdžiui, Gilbertas 
Keithas Chestertonas taip pat sukurpė savąją šnipų is-
toriją – jo Žmogus, kuris buvo ketvirtadienis kalba apie 
šnipądetektyvą, bandantį sekti teroristųanarchistų 
pėdsakais. Būta ir įdomių literatūrinių vingių, kurie 
pasirodė esantys pranašiški. Pavyzdžiui, admirolo Phi-
lipo Howardo Colombo kūrinyje The Great War of 1892 
visą Europą apimantis karas prasideda nuo Bulgarijos 
princo Ferdinando nužudymo. Kituose kūriniuose ne-
sunku rasti panašumų tiek su karo eiga, tiek su karinių 
technologijų vystymu.

Esminis invazijos ir šnipų literatūros naratyvas – 
kitų šalių sąmokslas prieš Britų imperiją, jos įtaką, 
turtus ir galybę. Šių kūrinių personažai šiandien gali 
pasirodyti kone nuobodžiai archetipiniai: protagonisto 
vaidmenyje – britas (dažniausiai eilinis pilietis), visuo-
met gėrio pusėje besikaunantis su antagonistu, kaip 
taisyklė – vokiečiu. Šaunusis britas čia atspindi kone 
idealaus džentelmeno portretą – visada gerai apsiren-
gęs, švarus, nusiskutęs, mandagus ir pasiryžęs veikti 
Imperijos labui17.

Vis dėlto galima teigti, kad invazijos literatūra tu-
rėjo kur kas didesnių pasekmių Britų visuomenei nei 
eilinė populiarioji literatūra. Literatūrologas Edwar-
das Saidas, grįsdamas kultūrinio imperializmo ir Va-
karų viršenybės prieš Orientą tezę, be kita ko, plačiai 
nagrinėjo invazijos ir šnipų literatūrą. Anot jo, šiuose 
kūriniuose (kartais ir netiesiogiai) jaučiama latentinė 
viršenybė imperinio Kito atžvilgiu18. Vis dėlto bent jau 
šiame tekste aptariamuose kūriniuose pirmiausia ryš-
kėja tarpimperinis konfliktas, o ne santykiai tarp Im-
perijos ir Kito.

To meto Britų imperijoje invasion literature vertinta 
nevienareikšmiškai. XIX a. antroje pusėje net ketu-
riskart ministro pirmininko pareigas ėjęs Williamas 
Ewartas Gladstone’as pačias pirmąsias invazijos lite-
ratūros užuomazgas vadino nereikalingu alarmizmu, 
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17 danny Laurie-Fletcher, op. cit., p. 7.
18 edward said, Culture and Imperialism, new york: Vintage Books, 

1994 (1993), p. 156, 163.
19 ailise Bulfin, op. cit., p. 487.
20 Ibid.
21 ignatius Frederick Clarke, Voices Prophesying War: Future Wars, 

1763–3749, new york: oxford university Press, 1992, p. 126–130.
22 Vokietija 1912–1913 m. krizių Balkanuose fone bendradarbiavo su 

Londonu, kad šios krizės liktų lokalios. 1914 m. pradžioje naujai pa-
skirtas Vokietijos valstybės sekretorius Gottliebas von jagowas kalbėjo 

apie didžiosios Britanijos ir Vokietijos susitaikymą; jo teigimu, pasku-
tinės įtampos kilo dėl Berlyno kaltės, o Londonui ir Berlynui reiktų eiti 
susitaikymo keliu. Lygiagrečiai Londone apie 1914 m. vyko nemažai 
pokyčių britų diplomatų skyrime į įvairias europos ambasadas. Matyti, 
kad buvo mąstoma per kelerius metus keisti didžiosios Britanijos už-
sienio politikos kursą, potencialiai nusisukti nuo Rusijos, stengtis rasti 
kompromisą su Vokietija, galbūt netgi kiek atsainiau žvelgti į sąjungą 
su Prancūzija; žr. t. G. otte, The Foreign Office Mind: The Making of 
British Foreign  Policy 1865–1914, new york: Cambridge university 
Press, 2011, p. 382–388.

!

iššauksiančiu daug pinigų švaistymo niekams19. Kiek 
vėliau premjeru tapęs Henry CampbellasBannerma-
nas teigė, kad Le Queux The Invasion of 1910 kursto 
įtampą svetur ir gąsdina Didžiosios Britanijos visuo-
menę20. Didesnių politinių pokyčių Britanijai pavojų 
pranašaujanti literatūra taip pat nesukėlė: antai visuo-
tinė karinė tarnyba Britanijoje įvesta tik 1916 m., jau 
įpusėjus Didžiajam karui. Vis dėlto visuomenę invazi-
nė literatūra tikrai jaudino: nuo Le Queux ir Childerso 
romanų pasirodymo Didžiojoje Britanijoje gyvenanti 
vokiečių bendruomenė vis garsiau ir atviriau imta įtari-
nėti šnipinėjimu. Teigta, kad Didžiojoje Britanijoje neva 
gali būti iki 300 000 Vokietijos šnipų (nors visa vokie-
čių diaspora Didžiojoje Britanijoje buvo ne didesnė nei 
44 000). Reaguojant į visuomenės baimes, Didžiosios 
Britanijos vyriausybė 1909 m. įkūrė kontr žvalgybai 
skirtą Slaptosios tarnybos biurą – MI5 ir MI6 pirmta-
ką. Žinoma, vėlesnės studijos aiškiai parodė, kad joks 
didesnis ir grandiozinius uždavinius turintis Vokietijos 
šnipų tinklas Didžiojoje Britanijoje neegzistavo21.

Invasion literature priskiriami kūriniai praktiškai be 
išimties teigė, kad karas esą neišvengiamas – vienaip 
ar kitaip, Didžioji Britanija bus užpulta arba turės įsi-
traukti į kruvinas kovas Europoje. Šis teiginys ilgą lai-
ką atsispindėjo ir senesnėje istoriografijoje, bandant 
paaiškinti Pirmojo pasaulinio karo priežastis. Tačiau 
naujesni tyrimai šią tezę atmeta ir tam randa vis nau-
jų faktų. Invasion literature pradžia sutampa su pra-
sidėjusiomis Didžiosios Britanijos ir Vokietijos laivy-
nų varžybomis, tačiau jos baigėsi jau 1912 m. – aiškia 
britų pergale. Pasibaigus konfliktui dėl britų hegemo-
nijos pasauliniame vandenyne, santykiai tarp Londo-
no ir Berlyno ėmė aiškiai gerėti22. Tai (ir daugelis kitų 
aplinkybių) akivaizdžiai rodo, kad invasion literature 
atsispindintys (geo)politiniai samprotavimai buvo ge-
rokai perspausti. Nei Vokietija, nei jokia kita valstybė 
nebūtų pajėgusi surengti invazijos į tuo metu didžiau-
sios pasaulio imperijos branduolį. Vis dėlto geo politinės 
įtampos darė įtaką ne tik ministrų kabinetams, bet ir 
visuomenei, tad šiandien galime kalbėti apie šių įtampų 
fone gimusį atskirą literatūrinį fenomeną.
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apie grožį, arba Kaip buvo 
įveiktas negalėjimas skaityti

Jūratė Čerškutė

aPžVaLGa

Mūsų gyvenamų 2020-ųjų pavasaris 
į pasaulio istoriją įeis kaip COVID-19 
pandemijos laikas, sustabdęs įpras-
tą gyvenimą, judėjimus po pasaulį ir 
bene pusę jo privertęs sėdėti namuo-
se – tiek karantine, tiek saviizoliacijo-
je. asmeninėje darbo ir gyvenimo isto-
rijoje pirmosios karantino dienos jau 
įsirašiusios kaip laikas, kai gyvenau 
megztinyje ir visai negalėjau skaity-
ti. Juolab rašyti. Nors verkiant viską 
reikėjo. tad minimaliai, tik dedlainė-
liams ir paskaitoms, skaičiau, bet be 
jokio džiugesio, azarto, įsitraukimo, 
deramo susikaupimo, aštraus foku-
so – visų tų savybių, kurios apibrėžia 
skaitymo reikšmingumą.

karantino pradžioje siaubingai er-
zino per visus kanalus plūstantis ne-
pamatuotas optimizmas – „pagaliau 
yra laiko skaityti!“ aš turėjau laiko tik 
įdėmiai ir iš toli stebėti knygas, neno-
rėdama prie jų nei prisiartinti, nei pa-
judinti, ką jau ten atsiversti. kai mažu 
punktyru šią savo ne-
galią išviešinau, pasi-
jutau kaip kolektyvinės 
terapijos seanse, nes 
tiek prisipažinimų apie 
skaitymo sunkumus 
dar nebuvau skaičiusi. 
taigi išvada susiklojo 
paprasta: profesionalūs 
skaitytojai karantino 
pradžioje liovėsi skaitę, 
t. y. susidūrė su sunku-

mais dirbti įprastą darbą įprastomis 
aplinkybėmis (dažnam iš skaitančiųjų 
darbas namuose nebuvo problema). 

Negalėjimas skaityti, kaip ir apskri-
tai susikaupti, pirmosiomis naujosios 
realybės dienomis tvėrėsi iš daugybės 
dedamųjų: nevaldomo impulso tikrinti 
žinias ir skaičius, baugintis apokalipti-
niais scenarijais, persiimti kitų baimė-
mis ir bloga nuotaika, įtempti nuosa-
vus nervus it stygą, kuria sugroja bet 
kuri gąsdinanti antraštė ar intonacija. 
Laimei, tai netruko ilgai, nes naujie-
nos ėmė sparčiai nusidėvėti – skaičiai 
ir žinios nebekėlė emocijų. Būtent 
tada, kai pajutau šį momentą, ištiko 
etapas trūksta grožio. Ir tai ne apie tul-
pių bukietus, dar vieną orchidėją ar 
kitą džiuginantį mažmožį, ne, tai apie 
tekstų grožį ir grožį tekstuose. apie tą 
Stefano Zweigo prisiminimuose Vaka-
rykštis pasaulis minimą dailiąją lite-
ratūrą, kuriai „buvo skirtas išimtinai 
estetinis grožis“. apskritai apie gro-

žinę literatūrą, kurios 
to pamatinio grožio dė-
mens vis dažniau pasi-
gendu, norėdama, kad 
literatūra pirmiausia 
būtų kokybiška, išmo-
ninga ir graži nei kad 
madinga, aktualios 
problematikos, kelian-
ti klausimus, kviečian-
ti diskusijai, atverianti 
traumas, gydanti žaiz-

das etc. (šalutinis karantino poveikis: 
iki kraštutinumo užaštrėjęs nebepa-
kantumas blogai parašytoms, niekuo 
nebenustebinančioms, daug ką atkar-
tojančioms tiek grafomaniškoms, tiek 
vidutiniškoms, tvarkingai išpildytoms 
knygoms.)

taigi tuo metu, kai literatūriniai 
naujienlaiškiai vienas per kitą rėkė 
apie alberto Camus Maro ar Giovan-
nio Boccaccio Dekamerono išaugusius 
pardavimus, kai buvo narstomi fan-
tastinės literatūros siužetų virtimai 
realybe ar prisimenamos visos įlite-
ratūrintos epidemijos, kai paskutiniai 
kultūros, meno, taigi ir grožio bastio-
nai buvo uzurpuoti koronaviruso iste-
rijos, aš atsigręžiau į savo biblioteką ir 
susidėliojau greitosios grožio pagalbos 
uspakajoncinį ir teikiantį paguodos 
knygų rinkinėlį. Jo komplektaciją ly-
dėjo dvi citatos: Sigito Parulskio „ge-
riausiai šio pasaulio grožį įsimenam / 
bendraudami su numirėliais“ ir Witol-
do Gombrowicziaus „iš gyvenimo iš-
mestas žmogus... ką darys? Gali rasti 
prieglobstį tik Dvasioje – ji bus Dievas, 
jeigu žmogus tikintis, Moralė, jeigu ne-
būdamas tikintis yra moralus, Menas, 
jei garbina grožį...“

Pirmiausia išsitraukiau tekstą, ku-
rio pasigedau tarp tų per visą pasaulį 
šluojamųjų, ir kuris man labiausiai 
teikė godotinos vertybinės ramybės – 
austrų rašytojo Stefano Zweigo Vaka-
rykštis pasaulis: Europiečio prisimini-
mai (iš vokiečių kalbos vertė Giedrė 
Sodeikienė, tyto alba, 2014). Juos pir-
mąsyk skaičiau prieš gerą penkmetį, 
džiūgaudama, kad skaitau po apsilan-
kymo Vienoje, nes kitaip būčiau išve-
dusi save iš proto, kad neaplankiau to, 
nebuvau ten, nepažiūrėjau ano. Dabar 
naujai skaitinėdama Vakarykštį pa-
saulį pričiupau save nuolat mintyse 
nuklystančią ne į Vieną, o į Zalcburgą 
ir jo kraštovaizdyje slaptingai tūnantį 
rožinį namelį, kuriame dabar įsikūręs 
Zweigo centras. šiuo rožiniu namu 
grožėjausi nuo kapucinų kalno, ant 
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kurio penkioliką metų gyveno ir kūrė 
Zweigas. Bandžiau grožėtis bent kiek 
panašiai taip, kaip viskuo gyvenime 
grožėjosi Zweigas ir jo epochos hero-
jai – ir meno kūriniais, ir vieni kitais, 
giedrais tarpusavio santykiais ir kraš-
tovaizdžiais. Būtent Zalcburge grožė-
jimasis kraštovaizdžiu, kurį Zweigas 
yra įvardijęs idealiausiu (kalnai taip 
arti kultūros), pakilo į kitą kokybės 
lygį. Jį keistai atskleidė ir karanti-
ninis Zweigo skaitymas – ar anąsyk 
nebuvau pastebėjusi, ar nebuvo ak-
tualu, kad knygos pasakotojas ir jo 
herojai taip dažnai grožisi? Ir ne tik 
meno kūriniais, bet ir pačiu gyveni-
mu? Gal atidą gyvenimo grožiui lėmė 
ir tai, kad šią paskutiniąją savo kny-
gą, autobiografiją ir kartos biografiją, 
Zweigas rašė jau siaučiant antrajam 
pasauliniam karui, kuris plėnimis 
vertė viską, kas XX a. pirmaisiais de-
šimtmečiais simbolizavo europą ir kas 
buvo Zweigo tapatybės šerdis? Gal iš 
šito praradimo skausmo ir radosi toks 
jautrus ir grožiui atidus pasakojimo 
tonas, tarsi nuauksintu nostalgijos 
rūku konservuojantis praeitį, besigro-
žintis ja, kurią ir taip mūsų atmintys 
linkusios gražinti?

Galbūt todėl tiek daug atminties ir 
jos teatro yra Virginios Woolf roma-
nuose, parašytuose po Pirmojo pasauli-
nio karo? tose istorijose, kuriose grožis 
yra kaip atsvara, o gal net vienintelis 
priešnuodis visoms negandoms? Ne 
vienąsyk kalbėta, kaip Woolf pasako-
jimo būdą šlifavo ne tik jos asmenybė, 
bet ir gyvenamas laikas, ta po karo at-
sitiesianti europa. Paskutinysis Woolf 
romanas Tarp veiksmų (iš anglų kal-
bos vertė emilija Ferdmanaitė, Vaga, 
2017), rašytas antrojo pasaulinio karo 
pradžioje, 1938–1941 m. (iki jos mir-
ties 1941 m. kovo 28 d.), buvo publi-
kuotas 1941 m. liepą ir kaip po kelių 
mėnesių New York Times recenzijoje 
rašė Hudsonas Strode’as – paskutinėje 
savo knygoje anglų romanistė darsyk 
pasako nepasakoma, nes romano šer-
dis slypi tarp eilučių – pagaviose tylos 
užuominose. „Siužetas egzistavo vien 
tam, kad sukeltų emociją“, – taip ro-
mane atsiliepiama apie visų veikėjų 

žiūrimą vaidinimą, anglijos istorijos 
pastišą. Lygiai tą patį galima pasakyti 
ir apie šį Woolf romaną, kurio siužetas 
kelia emociją, o žodžiai, aprėpiantys 
tiek poeziją, tiek dramą, tiek prozą, 
kuria šį tą daugiau nei jiems lemta.

Tarp veiksmų yra parankinis pas-
tarųjų metų tekstas, ištikus ūmiam 
grožio trūkumui. Jis grąžina tikėjimą 
kasdienių veiksmų rituališku grakštu-
mu ir rutiniška ramybe, primena, kad 
gyvenimui „pakaks gražiai nugyventi“ 
dieną po dienos, retsykiais pasidomint 
„ar bus gražu?“, pasigrožint „kambarių 
šviesa, skaitančiu tėtuku“, arbatine 
rože, patiriant laiko tėkmę, kurios aki-
vaizdoje Woolf herojai savęs klausia: 
„Grožis – argi jo nepakanka?“

Žinoma, kad pakanka, juk tai ir dėl 
jo vieną rytą „Mrs Dalloway said she 
would buy the flowers herself“. Legen-
dinis Woolf romano Ponia Delovėj pir-
masis sakinys man yra ir apie grožį, 
kiek ir apie laisvę – ponia Delovėj yra 
viena pirmųjų flâneuse literatūroje, 
taip grakščiai išėjusi pasibastyti į ryto 
Londoną ir taip neatsitiktinai pirmą-
jį sakinį romane ištarusi tokį: „I love 
walking in London“. Žavingoji moteris 
vaikštūnė (jei pagal rolando rastaus-
ko įlietuvintą flâneur įlietuvintume 
flâneuse), laisvai klajojanti miestu, 
besigrožėdama jo gyventojais, archi-
tektūra, gatvėmis ir jose vykstančiais 
gyvenimo spektakliais. (kai įsibėgė-
jus karantinui apėmė noras „pasileisti 
plaukus“, aš irgi ištariau frazę „gėlių 
(ir šparagų) nusipirksiu pati“ ir apsi-
ginklavusi kauke bei pirštinėmis eida-
ma pušyno pakraščiu galvojau, kad 
apsisukus šimtmečiui laisvės judėti 
ima kartotis, nors ir kitomis formo-
mis.) Woolf romanai moko kasdienių 
judesių šventiškumo parodydami, kad 
tikrasis gyvenimas, tad ir jo grožis, 
tveriasi iš paprastų veiksmų, natūra-
lių judesių, kuriančių užtikrintą laiko 
judėjimą.

apie laiką, kaip vieną svarbiausių 
grožio elementų savo dienoraščiuose 
įnirtingai svarstė ir Gombrowiczius 
sakydamas, kad dabarties grožį gali 
atskleisti tik menas, kuris pasitarnau-
ja ieškant tikresnės gyvenimo pras-

mės ir grožio. Naujas Gombrowicziaus 
Dienoraščio perleidimas (vietoj senojo 
tritomio šįkart pagal naujausią pran-
cūzišką leidimą – du tomai; iš lenkų 
kalbos vertė Irena aleksaitė, Odilė, 
2019–2020) naujai grąžino ir įklampi-
no į šio autoriaus pasaulį. Ir kadangi 
karantininio skaitymo fokusas buvo 
apie grožį, tai ir vėl – nuostaba, kaip 
įdėmiai ir beveik pastoviai šį klausi-
mą Gombrowiczius kedena per visą 
dienoraščio rašymo laiką, nuo 1953 iki 
1969 m.: jaunystės fenomeno ir jauno 
grožio kulto apmąstymas, kraštovaiz-
džio ir urbanistikos gražumas, grožio 
paslaptingumas ir taisyklingumas, ga-
liausiai grožio taisyklės, kurias, pasak 
jo, žino kiekvienas menininkas. kad ir 
pati pirmoji, pritinkanti jau minėtiems 
kūriniams: „Grožis meno kūrinyje turi 
reikštis tarytum nenoromis, kito siekio 
paraštėje – diskretiškai ir neįžūliai“.

Su naujuoju Dienoraščio leidimu 
publikuojamas lenkų kritiko Woj-
ciecho karpińskio tekstas „Gombro-
wicizaus balsas“ prasideda sakiniu: 
„Gombrowicziaus „Dienoraštį“ laikau 
svarbiausiu lenkų prozos kūriniu per 
visą jos istoriją“. Savo rašomo dieno-
raščio išskirtinumą pabrėžia ir pats 
Gombrowiczius, ryškindamas jo vi-
suomeniškumą, viešą savęs kūrimą, 
kylantį „iš Grožio, Gėrio, tiesos troš-
kimo“. Savąją atidą grožiui po pen-
kerių metų Gombrowiczius aptars 
autoironiškai sakydamas, kad „save 
gerbiantis šiuolaikinis rašytojas sten-
giasi apsieiti be jauko, yra sunkus ir 
labiau linkęs atgrėsti, o ne privilioti. 
O aš? aš – atvirkščiai, kemšu į tekstą 
visokius skanius skanėstus, visokius 
gražius grožius, pabarstau pakilumu 
ir aromatais, nenoriu rašyti sausai, be 
žavesio... ieškau pagaviausios melodi-
jos... kad prieičiau, jeigu pasiseks, prie 
dar labiau „suimančio“ dalyko...“ (t. II, 
p. 126).

Grožis ir kūryba, grožis ir dorybės, 
grožis ir bjaurumas – amžinos „sui-
mančios“ dichotomijos, neišskiriamai 
įaugusios į mūsų sąmonę taip, kad 
teko kiek ir padirbėti, kad naujausio 
undinės radzevičiūtės romano Grožio 
ir blogio biblioteka (Lietuvos rašytojų 

a P ž V a L G aa P ž V a L G a



61naujasis židinys-aidai   2020  /  3

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

sąjungos leidykla, 2020) automatiškai 
netarčiau „gėrio ir blogio“, ir ne tik dėl 
Friedricho Nietzsche’s, beje, esančio ir 
romane, įtakos.

Sausio pabaigoje klausdama rašy-
tojos, kodėl ji nusprendė rašyti apie 
grožį, tą amžiną ir nuolatines polemi-
kas keliančią temą, išgirdau genialiai 
paprastą ir teisingą atsakymą: „todėl, 
kad mūsų epochoje grožio tema be-
veik užmiršta, ją literatūroje išstūmė 
ir prio ritetu tapo politinės, socialinės 
ir kovos už kokias nors teises temos“. 
štai, ir vėl tas gražios grožinės trū-
kumas, kurį bent tiek, kiek trunka 
perskaityti dviejų šimtų puslapių ro-
maną, kompensuoja Grožio ir blogio 
biblioteka.

tai istorija apie ekscentrišką pa-
veldėtoją Walterį Schultzą, kuris po 
senelio egono mirties paveldi jo namą 
Berlyne, su namu – visus daiktus, tar-
naitę ir biblioteką su egono pradėta 
kaupti išskirtine unikalių knygų ko-
lekcija. aistra toliau plėsti kolekciją 
dvasiškai jau pasiruošusiam mirti 
dvidešimt penkerių Walteriui atveria 
naują ir netikėtą veiklos lauką, kupiną 
pavojų ir nusikaltimų, lygiai kaip gro-
žio ir meno. Walterio istorija aprėpia 
beveik visą jo gyvenimą ir kartu labai 
svarbų europai ir jos kultūrai pusšim-
tį metų – romano veiksmas su pertrū-
kiais plėtojasi nuo 1924 iki 1973 m., 
bet didžiausias dėmesys skiriamas 
Veimaro laikų Berlynui, kurio emo-
cinis ir moralinis fonas idealiai tinka 
Walterio aistros – antropoderminės 
bibliopegijos – tenkinimui.

šis romanas yra dekadentiška, 
eks centriška ir aristokratiška frazės 
„grožis reikalauja aukų“ interpretaci-
ja, kurią skaitant galima klausti, o ko 
reikalauja menas? kiek galima blogio 
padaryti vardan meno? Plėtodama 
Walterio Schultzo istoriją radzevičiū-
tė jai būdingu taupiai iškalbiu stiliumi 

apmąsto gėrio ir blogio opoziciją, kurią 
šiame romane išskleidžia grožio for-
ma: „Grožis yra tuščiavidurė forma, 
kurią galima užpildyti bet kuo. [...] 
tiek gėriu, tiek blogiu“ (p. 108). Nors 
romano struktūra kiek fragmentiška, 
dėliojama iš skirtingų metų epizodų, 
turinčių, beje, puikius teminius pava-
dinimus, vis tik pats pasakojimas labai 
nuoseklus, ko gero, vienas nuosekliau-
sių radzevičiūtės kūryboje, nes frag-
mentiškumas iš sakinio ir pastraipos 
yra perėjęs į struktūrinį skaidymą.

Pirmą kartą skaitydama Grožio ir 
blogio biblioteką brūkštelėjau sau, kad 
tai romanas apie grožį ir meną, grožį ir 
bjaurumą, viltį ir (ne)tikėjimą, moralę 
ir nusikaltimą, galiausiai apie tai, kiek 
mūsų dabartis panaši į praeitį. antrą 
kartą skaitydama supratau, kad išties 
tai romanas apie literatūrą, grožinę.

Iš 2011 m. radzevičiūtės knygos 
Baden Badeno nebus į Grožio ir blo-
gio biblioteką atkeliaujantis Walterio 
Schultzo gyvenimas pasakoja ne tik 
apie biblioteką ir jos savininką, bet ir 
apie kūrėją, apie jį labiausiai. todėl ir 
romanas apie ypatingą knygų kolekci-
ją yra ne kas kita kaip kūrybos metafo-
ra, dekadansiškai netikėtai klausianti, 
kiek nuosavos odos nulupa rašytojas, 
rašydamas kūrinį? (Nietzsche’s Ana-
pus gėrio ir blogio intertekstualumą 
palieku trečiam skaitymui.) „Drąsa 
yra viena iš svarbiausių kūrėjo savy-
bių, užsirašė Walteris. Drąsa perženg-
ti ribą. kur ta riba?“ (p. 83). Sakyčiau, 
amžinas klausimas – kur ir kokios li-
teratūros ribos, kas ir kaip leistina ar 
neleistina vaizduoti? Grožio ir blogio 
biblioteka pirmiausia yra apie grožinę 
literatūrą (biblioteka, kolekcija, sene-
lis leidėjas, knygos viršelio dermės su 
turiniu precizika), o paskui ir apie visą 
meną, nuolatos ieškantį – grožio arba 
bjaurumo, tvarkos arba chaoso, kūrėjo 
ir kolekcionieriaus. 

romano pabaigoje, 1972–1973 m. 
rytų Berlyne Walteris seseriai Lottai 
atsidūsta: „man labai sunku gyventi 
pasaulyje, kurio grožio aš nesupran-
tu“ (p. 183). Į tai Lotta, be abejo, at-
kerta: „tai dėl tokių nesąmonių tu 
mane pakvietei?“ Jei turėčiau galimy-
bę, Walteriui replikuočiau sakiniu iš 
Gombrowicziaus Berlyno prisimini-
mų, nugulusių 1965 m. dienoraštin 
(jo puslapiuose, beje, minimas ir tas 
pats Herr Günteris Grassas): „Nepa-
mirškime, kad grožis priskirtinas prie 
užslėptų, bet galingų Istorijos variklių“ 
(p. 383).

Baigdama šią kuklią pandemijos 
kasdienybėje grožio teikiančių knygų 
apžvalgą susimąsčiau, o kiek dienų 
dar turės praeiti – kai rašau šiuos žo-
džius, eina 68-oji asmeninė karantino 
diena – kol visos koronaviruso sukeltos 
negandos liks istorijoje? Ir ar kai visa 
tai jau būsime išgyvenę, norėsime apie 
tai dar kartą skaityti literatūroje? Pas-
tarasis klausimas vis dažniau sušmė-
žuoja literatūrinėse naujienose, kurio-
se, beje, sprendžiamas ir literatūros 
ateities klausimas – kokia ji bus? La-
biausiai norėčiau viltis, kad bus grun-
taunai parašyta, šlovinanti vaizduotę, 
gerą kalbą, ir, žinoma, grožį. Juk jo 
niekada nebus per daug, ypač tada, 
kai gerų, negreitus pinigus žadančių 
knygų leidyba visame pasaulyje lėtėja 
arba nukeliama į nežinia kokią mums 
visiems būsiančią ateitį. kol ji neaiš-
ki, vieni renkasi gyvenimo paraleles 
su edwardo Hopperio paveikslais, kiti 
savijautas atpažįsta Ottesos Mosh-
fegh Mano miego ir poilsio metuose, 
o aš toliau renkuosi grožėtis ir laikytis 
išgyvenimo strategijos, mantriškai pa-
rašytos Giedros radvilavičiūtės Teks-
tų persekiojime: „tik grožinis pasaulis 
man atrodo rožinis“. !
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Žiūrint prieš kelerius metus pasiro-
džiusį Paolo Sorrentino serialą Jau-
nasis popiežius, rodos, pirmoje dalyje, 
žvilgsnis užkliūva už labai netikro-
viškai atrodančios ir dėl to netgi trik-
dančios scenos: ką tik išrinktą popie-
žių vaidinantis Jude’as Law pasirodo 

šv. Petro bazilikos lodžijoje, pradeda 
kalbėti, kamera pasisuka į aikštę, o ši 
tuščia. taip nebūna ir negali būti! 
kompiuterinės grafikos triukas. kas 
filme atrodė kaip fikcija ar persodrinta 
metafora, šiandien tapo mūsų tikrovės 
dalimi. šv. Petro aikštė tuščia. Nelabai 
jauku ją tokią matyti. šis vaizdas trik-
do. trikdo savo neįprastu, nenormaliu 
tikrumu. tačiau tą kovo 27-osios va-
karą, kai iš tuščios aikštės popiežius 
Pranciškus suteikė visam pasauliui 
eucharistinį palaiminimą, nejaukumui 
vietą užleido kažkoks kitas, reikšmin-
gesnis jausmas – sutrikimą ir pasime-
timą stelbianti viltis ir pasitikėjimas 

Bažnyčia be žmonių

JONaS MaLINauSkaS

žmogaus ribotumą pranokstančios ga-
lios akivaizdoje.

Daugelyje šalių nuo kovo antros pu-
sės kelias savaites nevyko pamaldos su 
tikinčiaisiais, kai kur bažnyčios buvo 
paliktos atviros tik privačiai maldai, 
laikantis protingo atstumo, su apsau-

ginėmis kaukėmis, kitur – apskritai 
uždarytos. Vatikane viešos pamaldos 
buvo sustabdytos jau kovo pradžioje. 
tuščioje, be žmonių šv. Petro bazili-
koje šiais metais popiežius vadovavo 
visoms Didžiosios savaitės ir Velykų 
pamaldoms. Didįjį penktadienį kry-
žiaus kelias buvo einamas ne prie ko-
liziejaus, kaip įprasta, o tamsioje, tuš-
čioje, vėjuotoje šv. Petro aikštėje. Nuo 
kovo pradžios nevyksta jokie oficialūs 
popiežiaus susitikimai. trečiadienių 
bendrąsias audiencijas, kuriose, pri-
klausomai nuo metų laiko, paprastai 
dalyvauja nuo kelių iki keliasdešim-
ties tūkstančių žmonių, pakeitė tie-

sioginės popiežiaus katechezių trans-
liacijos iš Vatikano rūmų bibliotekos. 
kalbėdamas priešais kamerą biblio-
tekoje, o ne iš rūmų lango, popiežius 
sveikina tikinčiuosius ir sekmadienių 
vidudieniais. Pasikeitė ir rytinių Mišių 
šv. Mortos namų koplyčioje tvarka – 
popiežius jas kasdien aukoja be žmo-
nių, kiekvieną kartą pakviesdamas 
per televiziją ar Vatican News portalą 
nuotoliniu būdu jose dalyvaujančius 
tikinčiuosius melstis drauge su juo ko-
kia nors konkrečia pandemijos metu 
aktualia intencija.

Nors koronaviruso pandemija gąs-
dina ir trikdo pirmiausia tuo, kad tai 
yra mums visiškai nauja ir net neįsi-
vaizduota patirtis, vertėtų prisiminti, 
kad Bažnyčiai praeityje jau yra tekę 
išgyventi ne vieną tokią krizę ir ji yra 
sukaupusi nemažai patirties, turi tam 
tikrą operatyvinį įdirbį. Įvairios prie-
monės, kurių imtasi pastarosiomis 
savaitėmis, jau buvo ne kartą išban-
dytos istorijos eigoje. šiandien gal kiek 
archajiškai skambantis terminas „la-
zaretas“ į mūsų žodyną atėjo iš tibro 
saloje romoje prieš penkis šimtmečius 
per marą įkurtos užsikrėtusių žmonių 
izoliavimo ir gydymo struktūros. Mūsų 
dienų nuotolinės Mišios labai panašios 
į Mišias marų laikais, auko tas mies-
tų aikštėse ar platesnėse gatvėse, kad 
žmonės galėtų jas sekti pro langus ne-
išeidami iš namų. Principas tas pats, 
skiriasi tik technologija. šiemet skun-
džiamės, kad negalėjome dalyvauti 
Velykų pamaldose. Panašiai skundėsi 
ir Milano gyventojai 1576 m., kai dėl 
maro teko atšaukti kalėdų iškilmes. 
tuometinis vyskupas šv. karolis Bo-
romiejus, nors nenoriai, sutiko su 
magist rato sprendimu uždaryti baž-
nyčias. Per popiežiaus Pranciškaus 
vadovautas šių metų Didžiosios savai-
tės pamaldas matytas didelis krucifik-
sas – irgi maro epidemijų liudininkas. 
Prie šio kryžiaus, kabančio romos 
šv. Marcelio bažnyčioje, užklupus 
marui melsdavosi miesto gyventojai. 
Verta atsiminti, kad ir žodis „karan-
tinas“ yra atėjęs iš išganymo istori-
jos – iš keturiasdešimt metų trukusios 
Dievo tautos kelionės per dykumą, 
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Popiežius Pranciškus. Vatikanas, 2020-03-27. nuotrauka yara nardi/Pool Photo iš AP
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kuri kasmet simboliškai kartojama 
per keturiasdešimt dienų trunkančią  
gavėnią.

Dėl tokios istorinės atminties Baž-
nyčiai pandemijos apimtose šalyse 
nebuvo sunku prisiderinti prie vy-
riausybių įvestų žmonių mobilumo 
apribojimų ir kitų suvaržymų, o savo 
karitatyvinių institucijų darbą greitai 
perorientuoti į naujus krizės atneštus 
poreikius. tik kai kur prireikė specia-
lių įtikinėjimų, kad viešo religinio gy-
venimo apribojimai būtini, ir tik vienas 
kitas balsas reiškė nepasitenkinimą 
ar net kaltino bažnytinę hierarchiją, 
kad nežiūri sielų gerovės ir per daug 
nuolaidžiauja civilinėms institucijoms. 
konservatyviomis pažiūromis ir popie-
žiaus Pranciškaus kritika garsėjantis 
kazachstano vyskupas athanasius 
Schneideris tvirtino, kad draudimas 
dalyvauti žmonėms Mišiose sugrąžino 
Bažnyčią į situaciją iki 313 m. ir kad 
joks kunigas neturi moralinės parei-
gos sutikti su draudimu teikti sakra-
mentus. kovo pabaigoje tinklaraštyje 
Corrispondenza Romana paskelbtame 
gana ilgame interviu jis taip pat teigė, 
kad pandemija yra ne kas kita kaip 

Dievo bausmė už per daug sumoder-
nėjusios Bažnyčios paklydimus ir ypač 
už pernai romoje vykusio amazonijos 
vyskupų sinodo kontekste, pasak jo, 
vykusias pagoniškas apeigas ir šventų 
vietų profanaciją. „Dabartinė situacija 
suteikia pakankamai rimtų motyvų 
manyti, kad prasideda apokaliptiniai 
laikai, nuo kurių neatskiriamos ir Die-
vo bausmės“, – sakė vyskupas. kone 
kaip repliką į tokius samprotavimus 
galima priminti popiežiaus pamoks-
lininko raniero Cantalamessa OFM 
Cap. žodžius per Didžiojo penktadienio 
kristaus kančios pamaldas šv. Petro 
bazilikoje. Cantalamessa sakė, kad 
Dievas leidžia tekėti laisvei savo vaga. 
tai galioja ir žmogui, ir gamtai. Vidinę 
kūrinijos laisvę kai kas vadina atsitik-
tinumu, krikščionys tiki tuo, ką sako 
Biblija, – kad šią laisvę kūrinijai su-
teikė Dievo išmintis.

kad ir ką kas sakytų, sprendimas 
uždaryti bažnyčias ir dargi per pačias 
svarbiausias visų metų šventes vysku-
pams negalėjo būti lengvas. kai Itali-
joje po kelias savaites trukusio griežto 
karantino nuspręsta kiek sušvelninti 
kai kuriuos suvaržymus, panaikinti 

draudimą išeiti iš namų, atidaryta 
daugiau parduotuvių, bet buvo pa-
liktas draudimas dalyvauti žmonėms 
Mišiose, vyskupai neslėpė nepasiten-
kinimo, nors šiaip Italijos vyskupų 
konferencija neblogai sutaria su šalies 
valdžia. Ir popiežius Pranciškus pri-
sipažino, kad nors supranta, jog su-
stabdyti viešas pamaldas buvo būtina, 
jis mato ir tokio virtualus dalyvavimo 
liturgijoje keliamas grėsmes – paties 
tikėjimo „virtualizavimą“. Pamaldų 
transliacijos, kitokios nuotolinio daly-
vavimo bendruomeninėje maldoje for-
mos yra naudingas laikinas tikro da-
lyvavimo liturgijoje pakaitalas, tačiau 
pakaitalą reikia naudoti kiek įmano-
ma trumpiau, kitaip jis dar labiau ati-
tolins žmones nuo bažnyčių. Virtualus 
dalyvavimas liturgijoje negali būti ly-
giavertis tikram dalyvavimui, kaip ir 
virtualus bendravimas niekada nepri-
lygs gyvam bendravimui.

Jei internetas ir televizija virtualiai 
suartina žmones ir netgi sukuria buvi-
mo bendruomenėje regimybę, neįma-
noma nuotoliniu būdu nei atlikti išpa-
žinties, nei priimti komunijos. Ir šiuo 
atveju prisimintos praeities negandų 

Popiežiaus kreipimasis Urbi et Orbi Šv. Petro aikštėje. Vatikanas, 2020-03-27. nuotrauka Vatican Media/AFP iš Getty Images
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laikais Bažnyčios susikurtos ypatingos 
priemonės. Jau pirmomis pandemijos 
dienomis šv. Sosto kulto ir sakramen-
tų kongregacija kunigams ir tikintie-
siems paaiškino, kokiomis sąlygomis 
ir kokiais būdais galima gauti kolek-
tyvinę absoliuciją. ekstremaliais atve-
jais, kai gresia pavojus žmonių gyvybei 
ir nėra galimybės išklausyti peniten-
tų individualios išpažinties, kunigai 
gali suteikti kolektyvinį sakramenti-
nį išrišimą. Priimantieji išrišimą turi 
pareigą vėliau, kai tik bus galimybė, 
atlikti individualią išpažintį. Buvo 
prisiminta dvasinė komunija. Ją pri-
imti popiežius Pranciškus pakviečia 
kiekvieną rytą baigdamas be žmonių 
aukojamas Mišias šv. Mortos namų 
koplyčioje. karštas troškimas priim-
ti komuniją duoda dvasinius vaisius, 
nors ir negali pakeisti tikro jos priėmi-
mo. Visos nepaprastos priemonės yra 
skirtos tik nepaprastoms situacijoms 
ir gali tik laikinai pakeisti įprastinę 
praktiką. tačiau žmonės turi matyti, 
kad jais rūpinamasi, sakė Pranciškus, 
kad Bažnyčia nori būti ne tik institu-
cija, bet visų kartu keliaujančių Dievo 
žmonių bendruomenė.

Pastarosiomis savaitėmis daug kal-
bėta ir kalbama apie ekonomines bei 
socialines pandemijos pasekmes. Nie-
kas neabejoja, kad reikia daugiau soli-
darumo ir artimo meilės visose žmonių 

sambūvio sferose – nuo šeimos, kaimy-
nų, vietinių bendruomenių gyvenimo 
iki tarpvalstybinių santykių. tai ypač 
stipriai pabrėžta popiežiaus velykinėje 
kalboje Urbi et orbi. Pranciškus prašė 
nepalikti labiausiai pažeidžiamų žmo-
nių be būtiniausių priemonių, maisto 
ir sveikatos apsaugos, neleisti, kad 
nacionalinis egoizmas kenktų tarp-
tautiniam solidarumui, neužmiršti 
pandemijos į antrą planą nustumtų 
pasaulyje vykstančių karų ir tebesitę-
siančių humanitarinių krizių.

Pandemijos krizės atneštoms prob-
lemoms spręsti buvo perorientuotas ir 
gana didelis katalikų Bažnyčios ka-
ritatyvinių ir socialinių organizacijų 
aparatas, kuris neturtingose pasau-
lio šalyse kartais nuveikia daugiau 
už valstybines sveikatos apsaugos ir 
socialinės pagalbos struktūras. Popie-
žiaus nurodymu Vatikane buvo įkurta 
komisija, krizės sąlygomis koordinuo-
janti įvairias veiklos sritis visos Baž-
nyčios mastu. komisijos darbas – ne 
tik geriau suderinti karitatyvinių or-
ganizacijų veiklą šiandien, kai reikia 
skubiai gelbėti gyvybes ir šelpti vargs-
tančiuosius, bet ir rengtis ateičiai, 
sunkiems laikams po pandemijos, nes 
yra visiškai aišku, kad viso pasaulio, 
ypač neturtingų šalių, laukia sunkios 
ekonominės ir socialinės pandemijos 
pasekmės. Dėl to į šią veiklą įtraukti ir 

trijų popiežiškųjų (mokslo, socialinių 
mokslų ir gyvybės) akademijų eksper-
tai, taip pat kiti Vatikano partneriai – 
organizacijos, fondai ir universitetai, 
kurie nuo seno prisideda prie katalikų 
socialinės doktrinos sklaidos.

ar pandemija, atnešusi tiek daug 
vienprasmiškai blogų dalykų, gali sa-
vyje turėti ir ką nors, kas tolimesnėje 
perspektyvoje galėtų išeiti į gera? kai 
kurie dalykai yra tikrai pozityvūs – 
daug kur buvo nutraukti karai, suma-
žėjo nusikaltimų, išnyko smogas, į už-
terštus miestus sugrįžo sveikas oras. 
taip pat atsirado daugiau empatijos 
ir solidarumo žmonių santykiuose, 
daugiau geranoriškumo ir savitarpio 
pagalbos, daugiau dėmesio savo šei-
mų nariams. Staiga pasikeitęs mili-
jonų žmonių gyvenimas tapo proga 
pamąstyti apie tai, kas tikrai jame 
svarbu, mažiau skubėti, pasidžiaugti 
namiškių artumu. Sunku pasakyti, 
kiek pagrįsta viltis sulaukti didesnių 
ilgalaikių pasikeitimų, nes nelaimės 
ištikti žmonės visada savaime pritildo 
balsą ir glaudžiasi vieni prie kitų. kad 
ir kaip būtų, tie krizės duobėje mato-
mi nedideli pozityvūs pokyčiai rodo, 
kad darnesnis ir solidaresnis pasaulis 
nėra neįmanomas. Jei žmonės moka 
būti geresni, tai ir gyvenimas gali būti 
geresnis.
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HESIODAS 
Darbai ir dienos

Hesiodo poema Darbai ir dienos – tai kūrinys apie žmones, o ne apie 
dievus, kaip Teogonija (liet. 2002). Tai kūrinys apie gyvenimą santar-
vėje, harmonijoje su dievais, gamta ir žmonėmis.

Kartais sakoma, kad Hesiodas yra pesimistas, bet kam jis būtų rašęs šią 
poemą, jei nebūtų tikėjęs, jog Teisybė gali grįžti į visuomenės ir žmo-
gaus gyvenimą?

Antras, šalia Homero, klasikinės, o drauge ir kiekvienos Vakarų kultūros ramstis su šiuo vertimu 
pagaliau įeina į lietuvišką jauseną bei mąstymą visa apimtimi, išsaugodamas ir aktualumą, ir ar-
chajišką skambesį.
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Pamiršę 90-ųjų sunkumus, šiandien juos matome jau 
kaip egzotiką, kuri žavi savo buities detalėmis, papras-
tumu, betaisykliškumu ir keisčiausiomis kasdienybės 
grimasomis. Mums tai praėjęs laikas. tačiau mūsų fan-
tastinė literatūra ne tik kažkuria prasme juose tebegy-
vena, bet ir, po lėtos, kankinančios leidyklos Eridanas 
mirties 2016 m. pabaigoje, žengė į dar gilesnę gūdumą. 
apie Eridaną čia kalbu ne atsitiktinai – būtent Tam-
sa ryja tamsą autoriaus Gintauto k. Ivanicko romanas 
Laumės mėnuo buvo pirmoji Eridano lietuvių fantas-
tikos serijos knyga, jis vertė ne vieną leidyklos knygą, 
dirbo joje meniniu redaktoriumi. Tamsa ryja tamsą ke-
lias į skaitytojų rankas kur kas sudėtingesnis – tai kny-
ga, kurios atsisakė visos leidyklos, anot autoriaus, neži-
nia, ar iš mandagumo, ar nuoširdžiai atsakiusios, kad 
fantastikos spausdina tik vertimus, o kai kurios galvo-
ja atsisakyti net ir šiųjų. Sunku pasakyti, ar fantasti-
kai nebėra auditorijos, ar leidyklos neranda kaip apie 
tokias knygas kalbėti šiandienos skaitytojui. 2017 m. 
netikėtas leidyklos Tyto alba bandymas perleisti pui-
kią Giedriaus Vilpišausko knygą Vėjas nuo jūros (2008) 
irgi kažin ar pavyko, turint omenyje, kad šią akimirką 

leidykloje ją galima isigyti už 1.50 eur (leidimas bjau-
rus, bet knygą – rekomenduoju). Na, o andrius tapi-
nas, nemenkinant Vilko valandos ar net prastesnės 
Maro dienos, pirmiausia yra tapinas, tad leidyba – pa-
prastesnė. Bet ne apie leidybą šitas tekstas.

Sužinojęs, kad Tamsa ryja tamsą, pirmoji Umbros 
kronikų dalis, egzistuoja ir ėmęs jos ieškoti, turėjau 
kreiptis į knygų seklį Joną Valonį, kuris patvirtino 
mano įtarimą: knyga niekur neplatinama, savilaidinė,  
ją galima įsigyti tik iš paties autoriaus. Jis, atrodo, 
spausdina jau nebe pirmą tiražą. Oficialiai knyga nela-
bai ir egzistuoja – neturi net tarptautinio standartinio 
knygos numerio. Gavau ją parašęs į Facebooko puslapį 
Umbra. Bet pakalbėkime apie turinį.

romanas savo visuma akivaizdžiai pretenduoja į epi-
nės fantastikos žanrą. Jis ne tik pristatomas kaip tam 
tikros sagos – Umbros kronikų – pirmoji dalis, bet jį lydi 
ir pieštinis umbros pasaulio žemėlapis, veikėjų sąrašas 
ir nedidelis umbros artefaktų žodynėlis. autorius nuke-
lia skaitytoją į pasaulį, kurio išgyvenamas laikas mūsų 
tikrovėje atitiktų XVII ar XVIII amžių. Politinio peizažo 
centre – byrantis talėjos bei ščertijos valstybių aljan-
sas ir iš to kylančios politinės intrigos tiek dėl sosto pa-
veldėjimo, tiek dėl besikeičiančio galios santykio žemy-
ne. Mus pasitinka riteriai su rapyromis, šnipai, pirmieji 
šaunamieji ginklai ir ypatingų galių turintys regintieji.

Įdomus sprendimas dažno skyrelio pradžioje pateikti 
dokumentinės medžiagos – tiek istorinių (umbros pa-
saulio) dokumentų ar tautosakos, tiek tarpusavyje kon-
kuruojančių (umbros pasaulio) istori kų veikalų ištrau-
kų, kurios ne tik kviečia skaitytoją permąstyti faktinės 
ir rašytinės istorijos santykį, bet ir įpareigoja ieškoti at-
sakymo, ar umbros pasaulio istoriko Jokemo Se Pakle-
no ištara, kad istoriją rašo ne nugalėtojai, o „tie, kas turi 
plunksną ir popieriaus. Ir dar noro“ (p. 6) – teisinga.

Skaitytojas romano pradžioje be didesnio bandymo 
įvesti į naują fantastinį umbros pasaulį gan drąsiai pa-
sodinamas ant politinių (ir, turbūt reiktų sakyti, magi-
nių) įvykių smaigalio – kas nei skamba labai patogiai, 
nei yra patogu, juolab kad romano pradžioje sėdint ant 
to smaigalio tenka nemažai pašokinėti – tiek per erdvę, 
tiek per laiką, bandant savo sąmonėje sučiupti veikėjų 
portretus ir politinių intrigų gijas.

Pats pasakotojas susigaudyti irgi ne itin padeda. 
kiek vienas fantastas yra įpareigotas imtis demiurgo 
vaidmens, spėčiau, kad tas vaidmuo neretai tampa ir 
savotišku impulsu imtis fantastikos. toks demiurgas 
tapo šviesą, dangaus skliautą, žemę ir augalus, jūras, 
galiausiai – žmogišką savo nutapyto pasaulio istoriją, 
tačiau paskui, kad mes norėtume klausytis, jis tame 

Umbra: Ar Ivanickui 
pavyko sukurti pasaulį?

MaNtaS taMOšaItIS

KnyGų aidai

dizaineris Gintautas K. ivanickas

Gintautas K. ivanickas,
TaMsa Ryja TaMsĄ. 
uMBROs KROniKOs,
2019, 294 p.
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pasaulyje turi nutapyti ir atpažįstamą žmogaus vidaus 
paveikslą: išorinės daiktiško pasaulio istorijos neužten-
ka. Ir čia Ivanickui sekasi sunkiausiai – nors umbros 
pasaulio istoriją iš atskirų gijų jis lėtai, bet meistriškai 
sumezga į vienalytį, stipriai įtraukiantį pasakojimą, 
skaitydami pasigendame ne tik išorinio veikėjų atvaiz-
do, bet ir vidinio veikėjų pasaulio, kurį pasakotojas men-
kai tepraskleidžia. Detaliau psichologizuojamas turbūt 
tik vienas pagrindinių herojų, Dorenas es tua, kurio 
vaikystės nutikimas su kareivėliais ir nekaltai nuplak-
tu kaimynų berniuku (p. 202) yra virtęs persekiojan-
čiu košmaru (p. 116). Dorene galima pamatyti daugiau 
nei vien tik siužetinę figūrą, atsidūrusią tarp socialinių 
pareigų, etinių principų ir išorinių politinių įtampų.

Neretai apima įspūdis lyg žiūrėtum serialą, o ne skai-
tytum knygą. Ir ne tik dėl kartais pernelyg holivudinių 
epizodų (pavyzdžiui, Jungelto Karibų piratų maniera 
suvaldytas pavaldinių maištas, p. 12). Pasakotojo žodis, 
parašytas glaustais, tvarkingais sakiniais, yra negau-
sus, neužsiimama veikėjų introspekcija, pasakoto jas 
viso labo fiksuoja įvykius arba sustato scenos dekora-
cijas – situaciją, nedidelį peizažą, vedantį gausių ir ne-
blogo humoro pilnų dialogų link.

tad vis dėlto kyla skaitytojo susitapatinimo su veikė-
ju klausimas. šios recenzijos autorius, neapdairiai ėmę-
sis romano nuo paties teksto, o ne nuo ketvirtojo virše-
lio, kur išvardyti pagrindiniai veikėjai, toli gražu ne iš 
karto susigaudė, kuriuos personažus reikia stebėti aky-
lai, o kurie – labiau scenos dekoracijos. Be to, net paties 
auto riaus tarp pagrindinių veikėjų įvardytos Pjen du 
Giuli ir taena s’egil pasirodo toli gražu ne pačioje ro-
mano pradžioje. atrodo, kad kiek ribotos galimybės ta-
patintis su veikėjais čia kiša koją ne tik ta prasme, kad 
apie juos po šapelį rinkdamas informaciją skaitytojas 
ne iš karto kreipia žvilgsnį į svarbiausias romano siu-
žeto linijas, bet ir tuo, kad neperpratus veikėjų santykio 
su jų gyvenama tikrove, sunkiau perprasti tos tikrovės 
vidines taisykles. romano pradžioje skaitytojas, užvers-
tas ne tik informacija apie jam naują umbros pasaulį, 
bet ir gausiu veikėjų būriu, gali pasijusti nelyg tyrėjas, 
nag rinėjantis painius dokumentuotus įvykius. Neno-
rom skaitant aplankė George’o r. r. Martino Sostų karų 
prisiminimai – gal būtent todėl į Martino pasaulį įžengti 
lengviau, kad į jį autorius mus veda iš veikėjų perspek-
tyvos, kiekvieną skyrių pavadindamas atskiro veikėjo 
vardu, kuris tampa skaitytojo atramos ir žiūros tašku.

Nepasimesti šiek tiek padeda tai, kad Ivanickas toli 
nenuklysta nuo įprastų epinės fantastikos taisyklių ir 
jo veikėjai daugiau ar mažiau atitinka fantasy (ir ne tik) 
archetipus. Grubus, visą gyvenimą kariavęs ir praban-
gos nemėgstantis didysis kunigaikštis kernodas Mon-
telas, ištikimas ir doras gvardijos leitenantas Dorenas 
es tua, egzotiška ir paslaptinga iš tėvynės pabėgusi 
kovotoja Pjen Du Giuli, lūšnynų gaujas valdantis buvęs 

kareivis Patsas Lebekas... turbūt nesumeluosiu saky-
damas, kad dažnas kiekvienam jų atmintyje rasime po 
atitikmenį. Jei jau paminėjau Sostų karus, tai paeiliui, 
su išlygomis: robertas Baratheonas, Jorah Mormontas, 
arija Stark ar Oberino Martelio dukterys... šie tipažai 
atsikartoja ir tai nėra nei blogai, nei iki galo išvengia-
ma. Vis dėlto šioms išbandytoms formoms Ivanickas ti-
krai suteikia šiek tiek autentikos, nors apie veikėjus po 
pirmos kronikų dalies žinome dar mažai. tiesą sakant, 
apskritai knyga galėtų būti ilgesnė, nes lėtai įsibėgėju-
si ir jau įtraukusi skaitytoją į siužetinę įtampą, ji staiga 
baigiasi viename iš kulminacinių taškų.

konstatavus, kad romanas atitinka visus epinės ma-
ginės fantastikos žanro reikalavimus, kad jis perima 
atsikartojančius veikėjų tipažus, galima paklausti – ar 
jame rastume kažką tokio, kas pranoktų žanro ribas ar 
mūsų lūkesčius, keliamus fantastiniam romanui, kaž-
ką itin autentiška? turbūt būtų sąžininga atsakyti, kad 
ne – tai tiesiog neblogas fantastinis romanas, atitin-
kantis žanro taisykles, bet nepasižymintis nei išskirti-
niu stiliumi, nei išskirtine medžiaga – nerasime čia nei 
lietuviškų aktualijų (kurių būta pirmajame auto riaus 
romane), nei kokio nors netikėtai naujo pamato, į kurį 
atsiremiama kuriant umbros pasaulį, kaip kad J. r. r. 
tolkienas atsiremia į anglosaksų ir skandinavų mitolo-
giją ar terry Pratchettas į pačius įvairiausius mitus, le-
gendas ir tikras istorijas. umbros pasaulis, atrodo, yra 
modeliuojamas suleidžiant jau atskirai susiformavusią 
fantastikos tradiciją su Ivanicko vaizduote.

Didelio meno romane nerasime, bet, kita vertus, jei 
knygoje ieškosime to, ko įprasta ieškoti fantastinėje 
ar nuotykių literatūroje – egzotikos, gero siužeto, so-
cialinio gyvenimo atspindžių, politinių intrigų – šiame 
romane aptikti tikrai galima. Visada maniau, kad di-
džiausias fantastikos teikiamas malonumas yra savo-
tiška eskapizmo forma, kai skaitant nutolstama nuo 
sudėtingos kasdienybės ir pasineriama į nuotykius 
žmogaus sukurtame pasaulyje. O žmogaus sukurtas 
pasaulis, kitaip nei mūsų gyvenamasis, yra iki galo pa-
žinus, ir besiaiškindami jo paslaptis, mitus, istoriją, pa-
tiriame nors ir netikrą, bet didelį pažinimo ir atradimo 
džiaugsmą. tą džiaugsmą Ivanicko romanas neabejoti-
nai suteikia. Galiausiai turime ne tik dar vieną neblogą 
lietuvišką fantastinį romaną (nors juos suskaičiuoti vis 
dar užtenka vienos rankos pirštų), ir tai svarbu. auto-
riaus užsispyrimas išleisti knygą net tada, kai pasiun-
čia visos leidyklos, šį kartą sveikintinas. tokie bandy-
mai lietuvių prozos lauką daro turtingesnį ir įvairesnį, 
jis vis greičiau ir tvirčiau lipa iš situacijos, kai vienoje 
pusėje – varnalėšų laukas ir basi šienpjoviai, kitoje – 
tekstai, kuriuose meninės ambicijos viršija menininkų 
galimybes. Nuo šiol, užklupti klausimo „klausyk, ką 
čia dar iš lietuviškų romanų, bet tokio paskaitomo, pa-
siūlytum?“, esame dar šiek tiek saugesni. !
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teologijos studijas baigęs ir šiuo metu tartu universi-
tete dėstantis estų rašytojas Meelis Friedenthalis is-
torinį romaną Melancholija lietuvių skaitytojams pri-
statė Vilniaus knygų mugėje. Originalo kalba romanas 
pasirodė 2012 m., o 2013 m. buvo įvertintas prestižine 
europos Sąjungos literatūros premija. šios premijos, 
kurią gauti gali rašytojai iš 36 europos Sąjungos pro-
gramoje „kultūra“ dalyvaujančių šalių, tikslas – euro-
pietiškos prozos sklaida. Pastaroji grindžiama litera-
tūros be sienų idėja. kiekvienam laureatui įteikiama 
5000 eurų suma ir suteikiama galimybė gauti knygų 
vertimo finansavimą ir savo kūrybą pristatyti įvairiose 
europos šalyse.

atrodo, literatūros be sienų idėja turėtų būti glau-
džiai susijusi su prieš kelis dešimtmečius tiek lietuvių, 
tiek kitų europos šalių literatūrologų linksniuotu va-
dinamuoju euroromanu. Pranašauta, kad šis hibridi-
nis žanras dėl patrauklumo skirtingų šalių auditorijai 
uzurpuos literatūros lauką. kitaip tariant, nacionali-
nes literatūras išstums kūryba, kurios esminis požy-
mis – tarptautiškumas ir universalumas.

euroromaną linkstama apibrėžti kaip populiariosios 
ir intelektualiosios literatūros hibridą. Pasak Jūratės 
Sprindytės, maždaug apie 1995 m. išpopuliarėjęs euro-
romanas siūlo patrauklų, bet unifikuotą modelį: „mini 

istorija, mažai personažų, geras tempas, gale susimez-
ga visos pasakojimo gijos, aiški pabaiga (nebūtinai lai-
minga), bet atpildas – pagal nuopelnus, kaip muilo 
operoje ar pasakoje“. Be to, „euroromano pasakotojas 
būtinai dėsto savo kelionių įspūdžius arba dalis veiks-
mo rutuliojasi svetimose šalyse“ (Jūratė Sprindytė, 
Prozos būsenos, 1988–2005, Vilnius: Lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas, 2006, p. 83–84). Siekdamas 
kuo platesnės auditorijos, euroromanas eksploatuoja ir 
aukštosios kultūros ženklus. šio tipo tekstuose gausu 
nuorodų į mitus, chrestomatinius meno kūrinius, filo-
sofines ar kitokias mąstymo sistemas. Dar vienas svar-
bus dėmuo – istorinis kontekstas. Pagrindinė jo funk-
cija – intriguoti skaitytoją rafinuotais eksterjerais, 
kostiumais ir ekstravagantiškais praamžių papročiais. 
Ne atsitiktinai vienu iš svarbiausių šio tipo kūrinių lai-
komas italų semiotiko umberto eco populiarusis is-
torinis-filosofinis-detektyvinis romanas Rožės vardas 
(1980) (Laura auksutytė, „šiuolaikinė lietuvių litera-
tūra: ką bendra turi euras ir euroromanas?“, in: Nauja-
sis Židinys-Aidai, 2007, nr. 3, p. 86).

tačiau akivaizdu, kad šiais metais Vilniaus knygų 
mugėje dalyvavusių 2019 m. europos Sąjungos premi-
jos laureatų kūriniai savo centrine ašimi pasirenka ne 
istorines rafinerijas ar intertekstinius žaidimus, o lo-
kalią problematiką, tiesiogiai susijusią su autoriaus 
ar autorės gyvenamąja šalimi, jos istorija. Pirmeny-
bė teikiama dabarčiai ar netolimai praeičiai, su kuria 
autorius ar autorė turi tiesioginį santykį. Pavyzdžiui, 
iš šiaurės airijoje esančio Belfasto kilusios Jan Car-
son romane Padeginėtojai analizuojamas gilias šaknis 
krašto istorijoje turintis konfliktas tarp protestantų 
britų ir katalikų airių. ukrainietės Haskos Shyyan ro-
mano Užnugaris epicentras – karinis konfliktas ukrai-
noje. Istorija pasakojama iš jaunos moters, kurios myli-
masis užsirašė savanoriu ir buvo išsiųstas į karo zoną, 
perspektyvos. Lokalų kultūrinį ir literatūrinį konteks-
tą aktualizuoja ir Daina Opolskaitė novelių rinkinyje 
Dienų piramidės: veiksmo vieta dažniausiai pasirenka-
mi Lietuvos miesteliai, o stilius artimas lietuvių lyrinės 
prozos tradicijai.

Friedenthalio Melancholijoje taip pat aktualizuoja-
mas lokalusis istorinis kontekstas: veiksmas vyksta 
tartu, estijos universitetiniame miestelyje, kur dėsto 
pats autorius. tačiau persikeliama į šimtmečiais nu-
tolusius laikus – iš dabarties perspektyvos vertinant, 
gana egzotišką XVII a., kai estijoje siautėjo badas. Pag-
rindinis personažas – Leideno (Olandijos) universiteto 
studentas Laurentijus Hilas. Gavęs švedijos valstybės 
stipendiją studijoms tartu universitete, vieną lietingą 
rudens vakarą jis išsilaipina estijos pakrantėje. Lau-
rentijaus kelionę sekantis skaitytojas supažindinamas 
su XVII a. estijos kraštovaizdžiais, tradicijomis, stu-
dentų kasdienybe, akademinio gyvenimo ypatumais, 

Meelis Friedenthal,
MELanChOLija: 
Romanas,
serija Keliautojai laiku,
iš estų kalbos vertė Viltarė 
urbaitė,
Vilnius: aukso žuvys, 
2020, 223 p., 1000 egz.

dailininkė Miglė Vasiliauskaitė

Estiškoji gotika ar 
nevykęs euroromanas?

VIrGINIJa CIBarauSkė
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religiniais disputais. tačiau istoriografiniais faktais 
pagrįstas pasaulėvaizdis stilizuojamas iki gana univer-
salaus gotiškojo, prisodrinto rūko, nesibaigiančio lie-
taus, liūdesio, nevilties ir beprotybės.

Pagrindinis personažas domisi mistika, todėl pasako-
jime gausu intertekstų – nuorodų į aristotelio, Platono, 
Descartes’o tekstus, Viduramžių mistikų veikalus. Per-
sonažai diskutuoja apie sielos prigimtį, ligos poveikį kū-
nui ir dvasiai, alchemiją. aktualizuojamas ir detektyvo 
ar, tiksliau, mistinio trilerio režimas: skaitytojui siūlo-
ma intriga – ar paslaptingasis gluosnių karalius, kurio 
pasirodymas neša mirtį, tikras, ar tai Laurentijaus li-
guistos vaizduotės vaisius? O gal po mistikos šydu sly-
pi skilusios asmenybės, Džekilo ir Haido tipo istorija?

tačiau, nepaisant pirmuosiuose puslapiuose tvy-
rančio mistikos, intertekstinės žaismės ir detektyvo 
pažado, Melancholija iš esmės skiriasi nuo tradicinio 
euro pietiškojo postmodernaus romano, kurio epicent-
rą sudaro nuosekliai plėtojama ir palaikoma intriga. 
Lėtas  Friedenthalio pasakojimo tempas, ilgi sakiniai 
bei ypatingas dėmesys kraštovaizdžių detalėms ir pro-
tagonisto vidinių būsenų analizei artimesnis atmosfe-
rinei, kontempliatyviai lyrinei-impresionistinei prozai, 
o ne trileriui ar detektyvui. tai lemia ir centrinė roma-
no tema: už paranormalius reiškinius svarbesnė yra 
subjektyvi kaltė – Laurentijus tiki, kad yra prakeiktas, 
neša pragaištį kiekvienam, kas pažvelgia jam į akis. 
kitaip tariant, Melancholija yra tamsi ir poetiška isto-
rija, kurioje, nepaisant šalutinių personažų, fragmen-
tiškų jų gyvenimo linijų, pagrindinis dėmesys tenka 
dvasinėms ir fizinėms protagonisto būsenoms.

romane plėtojama ir simbolinė-alegorinė plotmė. Me-
lancholijos veiksmas trunka savaitę – nuo sekmadienio 
iki sekmadienio, o istorija baigiama savotišku perėjimu 
iš tamsos pasaulio į šviesą. alegorinės plotmės svarbą, 
net pirmenybę visų kitų atžvilgiu sufleruoja originalus 
estiškasis kūrinio pavadinimas – Mesilased lietuvių 
kalba reiškia „Bitės“. antikoje bičių vaizdinys naudo-
tas ir žmogaus sielai, jos savybėms nusakyti, ir kaip do-
rybių alegorija. Į šį kontekstą nurodo ir Friedenthalis. 
Pavyzdžiui, Laurentijus su studijų draugais diskutuoja 
apie alegorines Platono veikalų potekstes:

– Menone Platonas pateikia gerą pavyzdį apie dory-
bes, – pareiškė vienas jaunuolis paraudusiomis aki-
mis. – Iš viso jų yra gausybė, visas spiečius, kaip bičių!

– ko? Bičių? – nustebo Laurentijus. – Juk Plato-
nas kalba apie tai, kad gerą gyvenimą nugyvenusio 
žmogaus siela atgimsta bitėje. Sielos yra kaip bitės. 
(p. 103)

tokių ir panašių svarstymų apie sielą su antikinių 
tekstų citatomis – ne vienas ir ne du. romano pabaigo-
je ir pats Laurentijus patiria transformaciją: iš badme-

čio kamuojamo tartu persikelia į utopinę palaimos erd-
vę, kurios gyventojai tuo pat metu primena ir žmones, 
ir bites („Jie žiūri į mane, tamsaus gymio ir auksaakiai, 
jiems ant nugarų girdžiu šiugždant membraninius 
sparnus. Stalas keturkampis, nukrautas duonos kepa-
liukais, ąsočiais su vynu ir vandeniu, vaisiais. Grana-
tai, vynuogės, medaus koriai...“, p. 213). todėl rinkoda-
rinis sprendimas pakeisti originalų pavadinimą Bitės 
į Melancholiją nepasiteisina – be alegorinės potekstės 
pasakojimas atrodo nerišlus, neišbaigtas.

romano stiprybė – tamsi, niūri, įtaigi, itin literatūriš-
ka atmosfera. Friedenthalis vaizdžiai eksploatuoja be-
veik visus klasikinio gotikinio romano vaizdinius: tam-
sa, lietus, šaltis, paranoja, neišaiškinami nusikaltimai, 
linčo teismai, po namus slankiojantis vaiduoklis, skilu-
si paranojiška asmenybė. tartu miestas tampa tamsos 
ir nakties karalija, kurioje siaučia badas, ligos ir apsės-
tieji. Pagrindinė gotiškos atmosferos kūrimo priemo-
nė – detalūs, nors ir gerokai tipiški gamtovaizdžiai. tik 
išsilaipinęs estijos pakrantėje Laurentijus apsupamas 
atšiaurios gamtos:

Ištisas dienas lijo be perstojo. Nuo lietaus puvo pa-
sėliai, medinės namų sienos pasidengė pelėsiais, lai-
vų denių lentos apsitraukė slidžiais dumbliais. Lau-
rentijus jau ne vieną mėnesį maitinosi supelėjusia 
duona, gyveno priplėkusiuose namuose [...]. Jame 
kaupėsi juodoji tulžis, kaip ant upės įsmeigtos lazdos 
galo kaupiasi purvas. Ir štai pagaliau uosto prieplau-
koje jis išlipo iš siūbuojančios valties ant gličių lentų, 
prikaltų prie rąstų, įbestų į dumbluotą dugną, ir dve-
jodamas apsižvalgė aplink. Vėjas iš žemo dangaus 
smarkiai nešė į veidą vandens purslus, ir jis mėgino 
suvokti, kokia ta šalis, į kurią jis laisva valia pasirin-
ko atvykti. Pilkas balto smėlio pakrantės ruožas su 
pavieniais nendrių kuokštais ir vienodi pilki debesys 
labai priminė tą uostą, kuriame jis pradėjo savo kelio-
nę. [...] Greta toli į jūrą nusidriekusio tilto buvo matyti 
purvinam vandeny iki pusės nugrimzdęs molas. (p. 7).

Peizažas nepakinta ir pasiekus tartu – ne tik gamta, 
bet ir dangus pulsuoja grėsme, pragaištimi: „Pro mels-
vai pilkus debesis ir drėgną atmosferos miglą mėnulis 
atrodė kaip purvo klane plūduriuojantis žibinto atspin-
dys. Vėjas gainiojo debesų tumulus, jie ritosi priešais 
poetų apdainuotą dangaus šviesulį, kiek toliau sklai-
dėsi ir virto pailgom sluoksnom, suformuodami šešė-
lius ir fantastines figūras“ (p. 208). todėl tartu pama-
žu netenka realumo, virsta estetizuota melancholijos 
erdve. tačiau visiškai susimbolinti miesto, paversti jį 
protagonisto sąmonės būseną reprezentuojančia erdve 
nepavyksta: Friedenthalis neatsispiria pagundai skai-
tytojui paaiškinti, kad tartu – nors ir nuošalus mies-
tas, bet tikrai ne provincija, o tartu universitetas paiso 
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Eligijus Raila

LIETuVySTėS mOzė 
Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija 

Eligijus Raila mums pasakoja net tik tai, kas mums galbūt yra aktualu ir svar-
bu, bet ir tai, kas pačiam Basanavičiui buvo svarbu pasakyti apie save ir savo 
laikmetį. Autoriaus pasakojimas mums sugražino ne stilizuotą, bet itin gražų 
istorijos kasdieniškumą. 

Norbertas Černiauskas

Eligijui Railai pavyko atskleisti tiriamos figūros psichosocialinę ir sociokultūrinę vienovę, kurios dėka Basa-
navičius iškyla ir kaip profesionalus gydytojas, ir kaip preciziška medicinine savistaba pasižymintis žmogus, 
o šios praktikos adekvačiai įrašytos į istorinį garsą nulėmusio nacionaliz mo sklaidos lyderio paveikslą.

Paulius V. Subačius

tiek akademinių, tiek ir gyvenimo būdo madų („Jeigu 
jau šiuos kraštus pasiekė opera, tai ko stebėtis dėl ka-
vos“, p. 155).

keliaujantis studentas Laurentijus atstovauja pra-
keiktojo genijaus, žmogaus-demono tipažui. Jis vieni-
šas, kankinamas nepagydomos ligos, jo žvilgsnis gali 
nužudyti žmogų („Nori nenori, kiekvienas, kuriam jis 
ilgiau pažvelgdavo į akis, susirgdavo arba mirdavo, 
ir jis nieko negalėjo padaryti. tai buvo jo melancholi-
ja, sielos prakeiksmas, pikta akis, nepavaldi jo valiai“, 
p. 199). kartais Laurentijus apskritai suabejoja gy-
venamo pasaulio realumu – jį supanti aplinka atrodo 
iliuzinė: „kaskart susirgus, jį neišvengiamai apimda-
vo jausmas, tarsi būtų atsidūręs kažkokiame keista-
me pasaulyje, o kiti žmonės jame užimtų visiškai ne-
reikšmingą vietą“ (p. 63). Ne atsitiktinai Melancholijos 
protagonistas kelis kartus palyginamas su mirusiųjų 
pasaulyje euridikės ieškančiu Orfėjumi, jam net ap-
sireiškia kitiems nematoma mergina-vaiduoklis, ku-
rią galima interpretuoti ir kaip simbolinį paties sielos 
vaizdinį.

Piktos akies ir sielos egzistavimo klausimai – nuolati-
nis studento svarstymų ir akademinių interesų (Leide-
ne parašė darbą apie nužiūrėjimus, „piktą akį“) objek-
tas. Blogio, pamišimo, piktadarybės klausimams puikų 
kontekstą sudaro vaizduojamas laikotarpis: badmečiu 
žmonės, ypač kaimų gyventojai, iš alkio ir nevilties elg-
davosi neadekvačiai, o esamą situaciją aiškino piktų-
jų jėgų siautėjimu. Į pagrindinę istoriją Friedenthalis 
įterpia net kelis pirmo asmens pasakojimus, kuriuose 
kaimiečiai prisimena apie savo susidūrimą su blogiu – 

raganomis, apsėdimais, pamišimu. Net pats Lauren-
tijus kelis kartus vos išvengia pavojaus, kai žmonės jį 
palaiko raganiumi. Vis dėlto antikiniais intertekstais 
paremtos spekuliacijos sielos ir blogio tema, ir paties 
Laurentijaus drama baigiama gana neišradingu, popu-
liariosios psichologijos postulatus primenančiu moralu: 
sąmonėje (arba sieloje) susikaupusios negatyvios patir-
tys virsta melancholija, o melancholikas, būdamas tarp 
žmonių, savo niauria nuotaika juos užkrečia. taigi net 
neturėdamas blogų intencijų, žmogus nesąmoningai 
veikia kitus ir jį supančią aplinką:

žmonės, kurių sielose per daug baisių patyrimų ir 
per daug melancholijos, gali tai užmūryti ir kurį lai-
ką saugoti savyje, bet galiausiai viskas prasiverš. Jie 
ims spinduliuoti melancholiją, pirmiausia per akis, 
kaip kad žvakė spinduliuoja šviesą, ir užkrės kitus. 
[...] Nesvarbu, ar mums tai patinka, ar ne, tačiau bet 
kuri veikla, netgi paprastas žiūrėjimas visuomet su-
kelia pokyčių mumyse ir mūsų aplinkoje. (p. 192)

šią išvadą Meelis Friedenthalis dar sustiprina Vergi-
lijaus citata apie sergančią bitę, kuri gali užkrėsti visą 
avilį. tiek ir tos mistikos...

Melancholija, nors ir turi nemažai postmoderniojo ro-
mano ypatumų, tikrai nėra žanro grynuolis, kuriame 
harmoningai derėtų ir pramoga, ir intelektualiniai at-
radimai. tai poetiška kalba parašytas sugestyvių vaiz-
dinių ir istorinių realijų kupinas romanas, tačiau lėtas 
tempas, siužetiniai pasikartojimai ir deklaratyvūs in-
tertekstai kelia monotonijos įspūdį. !

K n y G ų  a i d a i
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Jokia paslaptis, kad kasmet tekstų ir kūrinių, skirtų 
Vilniaus miestui ir jo istorijai, pasirodo vis daugiau. ar 
tai būtų mokslinės knygos, įtraukianti miesto istorijos 
serija Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius, grožiniai 
tekstai (atrandami net ir dar Neatrasti Vilniaus teks-
tai (!)), tekstai apie kiną, architektūrą, meną ir t. t. Jau 
net po truputį darosi sunku susigaudyti vis besiple-
čiančioje, bet niekada nesprogsiančioje Vilnianoje. ta-
čiau iki padorios pilnatvės dar toli. Ir nekalbu čia apie 
ilgai visų laukiamą (jeigu kažkas iš viso jos laukia, ži-
noma) Vilniaus miesto istoriją, kurios, nors ir kaip keis-
ta, vis dar nėra, ir kuri tikrai nebus paskutinioji apie 
Vilnių parašyta knyga. Daug didesnė problema yra 
ta, kad mes vis dar jaukinamės tą daug kam keistą ir 
(gal net) nepriimtiną XVI–XVIII a. Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės istorijos laikotarpį. Ir nors ši epocha 
mums buvo sugrąžinta Būtovės slėpinių ar Silva rerum 
dėka, ji nebuvo vien tik Barokas ar politiniai didikų 
žaidimai, pasibaigę 1795 m. įvykusiu trečiuoju abiejų 
tautų respublikos padalijimu. tą puikiai mums paro-
do naujoji istoriko Martyno Jakulio monografija apie 
Vilniaus špitoles, kuri pratęsdama JaV mokslininko 
Davido Fricko darbus apie Vilniaus visuomenę XVII a. 

(Kith, Kin and Neighbors: Communities and Confes-
sions in 17th Century Wilno, 2013), priverčia mus nu-
sukti užverstą viršun žvilgsnį į dailiąją architektūrą ir 
atkreipti dėmesį į žmones, gyvenusius minėto laikotar-
pio Vilniuje. Jakulio knygos atveju, pažvelgti į žmones, 
kurie nuolatos buvo (ir yra) istorijos paraštėse – varg-
šus, elgetas, ligonius ir jais besirūpinančius vienuolius 
ar pasauliečius.

Paprasčiausia būtų pasakyti, kad knygoje yra tiria-
ma Vilniaus špitolių („juridiškai savarankiškos globos 
ir gydymo institucijos“, p. 13) veikla XVI–XVIII a. ta-
čiau tai būtų didelis supaprastinimas. anot autoriaus, 
„šioje knygoje į špitoles žiūrima ne tik kaip į instituci-
jas, kuriose pagalbos ieškodavo gyvenimo negandų naš-
tos prislėgti ar ligų pakirsti žmonės, bet ir kaip į mies-
to religinio ir ekonominio gyvenimo subjektus“ (p. 12). 
taigi akivaizdu, kad knygoje špitolės tiriamos ne vien 
į plotį (kaip buvo anksčiau), bet ir į gylį. Ir iš tiesų kny-
goje sužinome ne vien kiek ir kur špitolės aptariamuo-
ju laiku buvo (turime ir išlikusių pastatų šiandien), bet 
kas jose gyveno, gydėsi, dirbo, kaip atrodė jų vidus. Ja-
kulis leidžiasi į kruopštų šaltinių skaitymą ir pateikia 
skaitytojui juose atsispindinčius socialinius su špitolė-
mis susijusių žmonių bruožus – jų profesijas, statusą, 
kilmės vietą ir daugelį kitų. špitolės šioje knygoje tam-
pa aptariamo laikotarpio miesto dominante ne tik dėl 
to, kad tyrimas yra skirtas būtent joms, o taip pat dėl 
to, kad tai buvo institucijos, į kurias plaukė visų (net ir 
istorikų) pamiršti žmonės.

tokio pobūdžio giluminis tyrimas nebūtų įmanomas 
be tiek gero istorinio, tiek istoriografinio konteksto iš-
manymo. Skaitytojas su kontekstu supažindinamas 
jau pirmajame skyriuje „Skurdas, vargšai ir špitolės vi-
duramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų europoje“. Čia 
nubrėžiamos visos esminės gairės, kurias turi supras-
ti skaitytojas, sklaidysiantis tolimesnes knygos dalis. 
Perskaičius pirmąjį skyrių, smalsesnis skaitytojas tu-
rėtų pasijusti ambivalentiškai. Viena vertus, gautos 
puikios ir koncentruotos europinės kontekstinės žinios. 
kita vertus, nualintiems socialinės europos Viduram-
žių ar ankstyvųjų naujųjų laikų istorijos knygų lietu-
vių kalba trūkumo, norisi tų žinių gauti dar daugiau. 
Ir jų bus. Beveik kiekvienas aspektas, kurį paliečia 
autorius, yra pagrindžiamas europiniu ar kaimyniniu 
kontekstu. Būtent dėl šios priežasties mes galime pa-
galiau suprasti, kad Vilniaus šaričių špitolė pirkdavo 
vaistus karaliaučiuje, kadangi tai buvo vienas iš egzo-
tinių vaistų importo į mūsų regioną centrų. Ir tai tik 
vienas iš pavyzdžių, kaip istorinis ir kaimyninis kon-
tekstas gali būti integruotas istoriko tyrime.

Jakulio knyga skaitytojui pateikia ne vien išsamią 
špitolių tinklo istoriją, bet ir parodo, su kokiais sun-
kumais susiduria istorikas, tyrinėdamas iki-moder-
niųjų laikų istoriją. anokia čia paslaptis, kad Vilniaus 

socialinė globa ir 
rūpyba senajame 
Vilniaus mieste

POVILaS aNDrIuS StePaVIČIuS

Martynas jakulis,
ŠPiTOLės ViLniujE: 
LaBdaRa, GydyMas iR 
sKuRdas XVi–XViii a.,
Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 
2019, 352 p., 250 egz.

dizainerė jurga Tėvelienė
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miesto archyvas pražuvo XVII a. viduryje dėl maskvė-
nų okupacijos, ką ir kalbėti apie vėliau siautusias ne-
gandas (karus, okupacijas) ar (ne)natūraliai neišliku-
sius (ar vis dar neatrastus) šaltinius. tad neturėtų būti 
keista, kad daugumos kylančių klausimų atsakyti ne-
pavyksta dėl paprasto šaltinių trūkumo. tačiau ir ne-
pilni archyvų duomenys yra naudingi. Ypač mokant 
juos gerai pateikti, pritaikant skirtingus tyrimo meto-
dus. todėl knygoje yra daugybė lentelių ir grafikų, ku-
rie ne vien papildo sklandžiai parašytą tekstą, bet ir 
atskleidžia tam tikrus tyrimo aspektus, kurie neišryš-
kėtų juos aprašant. Juk svarbiausia – mokėti prakal-
binti šaltinius.

Viena įdomiausių knygos dalių – paskutinysis sky-
rius, aptariantis paskutinius LDk gyvavimo dešimtme-
čius ir trečiąjį atr padalijimą. kalbėdami apie istoriją 
ir lūžinius momentus esame įpratę mąstyti tam tikrais 
periodais ar epochomis. Daugumai besidominčiųjų is-
torija vienas iš tokių lūžinių momentų – atr valstybės 
gyvavimo pabaiga 1795 m. Po šių metų dažniausiai už-
brėžiame brūkšnį ir sustojame. Viskas, po to tik rusijos 
imperijos istorija. Vis dėlto institucijų ir įvairių struk-
tūrų istorija rodo ką kita. tą puikiai galime pamaty-
ti ir minėtame skyriuje. Jakulis išanalizuoja, kokia si-
tuacija buvo su špitolių institutu ir institucijomis tais 
svarbiais lūžiniais metais, kaip kito, persiorganizavo ir 

persiformavo pats rūpybos bei globos tinklas Vilniaus 
mieste. Su tam tikrais pokyčiais, inicijuotais anksčiau, 
beje, tų pačių buvusių LDk piliečių, špitolių institucija 
išliko ir modifikavosi jau carinės administracijos dėka.

taigi nebūtų perdėta pasakyti, kad lietuviškoje LDk 
istoriografijoje atsirado nauja socialinės istorijos knyga, 
kuri ne vien svariai išplečia ir patikslina istoriografijos 
žinias, kaip nurodyta Gintauto Sliesoriūno anotacijoje, 
bet ir praturtina mūsų visų vaizduotę bei supratimą 
tiek apie Vilniaus miesto, tiek apie istorijos paraštėse 
likusių žmonių istoriją. Žmonių, kurie gal nors ir ne-
buvo patys žinomiausi, bet gyveno ir dirbo mieste žy-
miuoju Vilniaus baroko laiku. Juk jie savo akimis matė 
kylančius gražiausius Vilniaus bažnyčių bokštus ar 
įrenginėjamus interjerus.

Pabaigai svarbu pažymėti, kad knyga praturtinta ne 
tik lentelėmis bei grafikais, bet ir iliustracijomis, ku-
rios papuošia ir svariai papildo tekstą. Prieduose esan-
tis Vilniaus miesto žemėlapis su pažymėtomis špito-
lių vietomis – praturtina mūsų supratimą apie senojo 
miesto erdvę, o atsakingai parengta asmenvardžių ro-
dyklė padės ne tik šaknų ieškantiems genealogams, bet 
ir ateities Vilniaus bei LDk tyrinėtojams. Gaila, kad 
tik pati knyga neatlaiko kelionių kuprinėje ir gražiame 
viršelyje lieka nešiojimo randų.

K n y G ų  a i d a i

!

Nerija Putinaitė

SKAmBANTIS mOLIS 
Dainų šventės ir Justino marcinkevičiaus 
trilogija kaip sovietinio lietuviškumo 
ramsčiai 

Itin plačiai prigijęs yra manymas, kad per 50 sovietų okupacijos 
metų buvo tiesiogiai engiama (lietuvių) tauta, (nesėkmingai) mėgi-
nant ją paversti (tik) liaudimi. Tokiu atveju nuoseklu manyti, kad 
tautinės kultūros formos anuomet reiškusios jei ne pasipriešinimą 
sovietizmui, tai bent rimtą atsparą jam. Ir štai jums prašom: Nerija 

Putinaitė šioje paradig minį istorijos supratimo lūžį atnešančioje knygoje nuplėšia tyrus lietuvių liau-
dies drabužėlius nuo Lietuvos ansamblio, dainų švenčių, Justino marcinkevičiaus draminės trilogijos 
ir net Rumšiškių muziejaus. Visa tai buvę pagal sumanymą ir paskirtį tautiškumo sovietizacija, suso-
vietintas lietuviškumas. Oi, tai bus aslužėj ruimužio! 

Nerijus Šepetys  
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Nesu kaunietis, tad galiu tik spėti, kokios mintys kyla 
miesto gyventojų galvose išvydus provokuojantį istori-
kės Giedrės Milerytės-Japertienės knygos Kai Kaunas 
buvo Kaunas pavadinimą („O tai kur mes tada gyve-
name – kaišiadoryse?“). Mane nuperka antroji pavadi-
nimo dalis Pasivaikščiojimai po miestą 1938 m., todėl 
imu knygą iš lentynos, skaitau, o perskaitęs rašau.

knygų-pasivaikščiojimų žanras šiandien yra pamėg-
tas tiek skaitytojų, tiek leidėjų, bent jau tame mieste, 
kuriame gyvenu aš. Nuklysti nuo kasdienio kelio, at-
rasti naujus miesto kvartalus ir jų simbolius, pažvelgti 
į (ne)pažįstamą aplinką kito laikmečio gyventojo aki-
mis vilniečius ar miesto svečius pastarąjį dešimtmetį 
kvietė aibė knygų. Vienos jų populiariai parašytos isto-
rikų profesionalų (Irena Vaišvilaitė, Pasivaikščiojimai 
po krikščioniškąjį Vilnių, 2017), kitos apeliuoja į bend-
ražmogiškus jausmus ir emocijas (Liuda Matonienė, 
Vilnius: Meilės stotelės. Romantiškasis miesto gidas, 
2017), trečios siūlo praplėsti žvilgsnį nuo centro iki pe-
riferijos (albertas kazlauskas, Vilniaus gatvės gyvos: 
Gidas po miesto periferiją, 2017; Vilniaus gatvės gyvos: 
Atgal į periferiją, 2018). Dėmesio netrūksta tiek per-
leidimo sulaukusiai žinomai XIX a. klasikai (adomas 
Honoris kirkoras, Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apy-
linkes, 1991, 2012), tiek dar neatrastam Didžiojo karo 
vokiečių kareivių žvilgsniui į miestą (Paul Monty, Vil-

niaus kelrodis: 1918-ųjų miesto veidas, 2018). tačiau 
kad ir kaip būtų keista, tarpukariu Lietuvos politikos, 
mokslo ir kultūros centru buvęs kaunas tokio „pasi-
vaikščiojimų“ antplūdžio nejaučia, tad miesto svečiui 
tenka tenkintis tradiciniais gidais su jų sausais apra-
šymais, smulkiais skaičiukais ir žemėlapiukais (bene 
geriausiai juos atstovauja Vytenio almonaičio Keliau-
tojo žinyno serijos knygos, skirtos kauno senamiesčiui 
(2012, 2015) ir Naujamiesčiui (2019)).

 keista, nes spausdintų įspūdžių ir atsiminimų apie 
tarpukario kauną tikrai netrūksta. Įprastai tokie mies-
to įspūdžiai istorikui tarnauja kaip tyrimo šaltinis. 
Laimonas Briedis tokią knygą pagal juos parašė, kad 
kiekvienam užsieniečiui negėda siūlyti kaip Vilniaus 
miesto istorijos pradžiamokslį (Laimonas Briedis, Vil-
nius: City of Strangers, 2008). Na, o istorijos mokslų dak-
tarė Giedrė Milerytė-Japertienė apvertė procesą aukš-
tyn kojomis, remdamasi daugiau moksliniais tyrimais 
apie tarpukario kauną, bet neignoruodama ir vienalai-
kių šaltinių, pati sukūrė naują miesto istorijos šaltinį – 
1938-ųjų vasarą iš klaipėdos į kauną atvykusio valdi-
ninko savaitgalio kelionės po miestą įspūdžius. kodėl 
gi ne? Jeigu idealaus knygai „pasivaikščiojimo“ surasti 
nepavyksta, tai vieną galima ir sukurti... Bet ar pavyko?

Pirmajame knygos puslapyje skaitytojas supažindi-
namas su žmogumi, kurio pėdomis jis seks. Bevardis 
38-erių metų valdininkas, Nepriklausomybės kovose 
kariavęs savanoris, viengungis, po 1923 m. klaipėdos 
sukilimo palikęs kauną ir atsikraustęs dirbti į klaipė-
dą, tačiau reguliariai grįžtantis į laikinąją sostinę tvar-
kyti valstybės ir savo reikalų. Būtent tokią, 1938 m. 
birželio savaitgalį įvykusią kelionę ir seka skaitytojas. 
traukiniu iš klaipėdos atvykęs valdininkas per dvi pa-
ras kaune žada apeiti ne tik kelias valstybės įstaigas, 
pasilabinti su savo seserimi (mokytoja) ir sūnėnais – 
studentu ir būsimu karininku, bet ir gerai apsipirkti ir 
į uostamiestį grįžti nuosavu automobiliu. Žinoma, jam 
prireiks ir kažkur užkąsti, ir viešbutį išsinuomoti, ir 
dar su kokiu senu draugu pasilabinti.

Pats istorijos karkasas paruoštas apgalvotai, kad pa-
vyktų aprėpti skirtingų temų spektrą, tačiau neišklys-
tų iš įtikinamos menamo žmogaus darbotvarkės. Vis 
dėlto nuo pirmųjų puslapių susiduriama su problema – 
vos įsėdęs į iš klaipėdos į kauną vykstantį traukinį, 
istorijos vedlys pradeda berti metus, kilometražus, var-
dus ir pavardes. Jo tekstas pradeda panašėti į iš atmin-
ties faktus lyg kulkosvaidis šaudantį gidą ar įgarsintus 
enciklopedijų ir vikipedijų straipsnius. Gal tai ir nebū-
tų problema, bet paprasti ir gyvi žmonės taip nešneka, 
tad viskas, kuo bandyta įtikinti pirmame puslapyje, lyg 
ranka nušluota. Dar blogiau, kad nenutrūkstančiame 
svarbesnių ir ne tiek faktų sraute pasimeta tikrai įdo-
mios istorijos. Istorijos, apie kurias iš tiesų galėjo kal-
bėti to meto kauniečiai.

Frankenšteino monstras 
tarpukario Kaune

auDrIuS DaMBrauSkaS

Giedrė Milerytė-japertienė,
KAI KAUnAs 
BuVO Kaunas: 
Pasivaikščiojimai po miestą 
1938 m.,
Vilnius: Tyto alba, 2019, 
200 p., 3000 egz.

dailininkė ilona Kukenytė
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Pavyzdžiui, nors savo kelionės metu mūsų vedlys 
kino teatre ir nesilankė, tačiau keli puslapiai knygoje 
skirti ir kauno kino teatrams. Ir čia mūsų vedlys var-
dija ir kino teatrų savininkus, ir vietų skaičius, ir pas-
tatų architektus. tiesiai šviesiai – niekam tie architek-
tai nei tada nebuvo aktualūs, nei dabar, vargu ar pati 
autorė apie juos dar ką nors galėtų papildyti. tai visiš-
kai antrinė informacija, kurios knygoje apskritai nebū-
tų, jei autorė nesiremtų ją nustačiusiu puikiu arvydo 
Surblio straipsniu „kauno kino teatrai: lokalizacija ir 
raida, 1918–1940“. Bet ne viskas, kas yra straipsnyje, 
turi būti 1938-ųjų personažo lūpose! tuo tarpu tikros 
su kinu susijusios sensacijos – drausto, cenzūruoto, ga-
liausiai leisto ir vėl drausto sovietinio filmo Čiapajevas 
(1934), dėl kurio galvą buvo pametusi visa Lietuva, de-
monstravimo istorija, ar plačiai nuskambėjusi Juozo 
tumo-Vaižganto kalba šventinant Forum kino teatrą, 
kur jis peikė visokius „kokainistus“ ir kitus Holivudo 
fanatikus – vos paminimos. O juk būtent apie tokius ir 
panašius įvykius kalbėjo ir jais gyveno to meto kaunas.

 reikia pripažinti, kad sukurti įtikinamą ir natūraliai 
skambantį tarpukario lietuvio balsą reikia gerų roma-
nisto įgūdžių, ir kartais knygoje tai beveik pavyksta. 
Ypač tada, kai knygos vedlys nutrūksta nuo savo min-
čių bei įspūdžių srauto ir sutinka kitą gyvą kauno gy-
ventoją, taip versdamas autorę dažniau pereiti į dialo-
go formą. štai atsitiktinis susitikimas gatvėje su tadu 
Ivanausku veda į visai įdomų pokalbį apie kauno zoo-
logijos sodą ir jo istoriją. O bene labiausiai vykusia kny-
gos vieta tampa susitikimas su aktore une Babickaite-
Graičiūniene (1897–1961) ir jos vyru. Čia mūsų vedlys 
prisipažįsta kadaise, kaip ir visas kaunas, buvęs įsi-
mylėjęs šią jauną merginą, pristato jos karjerą, vėliau 
visi veikėjai nusikelia į Graičiūnų namus, kurie pui-
kiai tinka pakalbėti tiek apie muzikines plokšteles (jų 
klauso susirinkę seni draugai), tiek apie pro šių namų 
langus matomą kauno radijo stotį ir jos darbuotojus. 
tačiau jei ne vienos bėdos, tai lyg ylos iš maišo prade-
da lįsti kitos – šiuo atveju pati autorė užsimiršta, kada 
gyvena ir kalba jos personažas. šis knygos epizodas 
sugadinamas pristatant žymiausią tarpukario radijo 
personaliją – Petrą Biržį arba Pupų Dėdę (1896–1970): 
„pats populiariausias yra didžiausias visų klausytojų 
linksmintojas Pupų Dėdė. kaip sakoma, šis vyras vė-
tytas ir mėtytas! Gimė jis anykščių krašte ir vadino-
si anuomet Petras Biržys. Suspėjo pabūti ir Lietuvos 
savanoriu, ir karininku, ir mokytoju. kūrė eiles, rinko 
kraštotyrinę medžiagą, leido ir redagavo laikraščius, 
žurnalus. Įkūrė pirmąjį šalies nekilnojamąjį cirką ir fil-
mavosi kine“, – konstatuoja mūsų vedlys. Viskas būtų 
teisinga, autorė cituoja kituose leidiniuose laisvai priei-
namą Biržio biografiją (šiuo atveju remtasi rimanto ir 
Nerijaus Vanagų knyga Anykščių fenomenas, 2016). 
tačiau teisinga būtų šiandien, o ne 1938 m.! Pirmą ne-

kilnojamąjį cirką Biržys įkūrė 1942 m., o kine vaidino 
dar vėliau – antraplanius vaidmenis sukūrė Juliuje 
Janonyje (1959) ir kitur. Ir tai ne vienintelė vieta, kai 
mūsų vedlys tampa visagale pranašautoja Vanga. štai 
kalbėdamas apie Sofiją Smetonienę teigia: „Liudinin-
kai pasakoja, kad dar per Pirmąjį pasaulinį karą ponia 
Smetonienė atliko didžiausią vaidmenį ir turėjo didelį 
pasisekimą tarp vokiečių“. Na, koks dar Pirmasis pa-
saulinis karas 1938 m.? kad būtų Pirmas, turi būti ir 
Antras, o prie Smetonos buvo tiesiog Pasaulinis karas 
arba Didysis karas. Jau nekalbu apie tokius mažmo-
žius, kai dešimtmečiai virsta dvidešimtmečiais ir t. t.

Jei neįtikinamą vedlio kalbėjimo toną būtų galima 
„nurašyti“ literatūrinių gabumų trūkumui, tai elemen-
tarios istorinės klaidos – paprasčiausias apsileidimas, 
kurio istorijos mokslų daktaro knygoje neturėtų būti 
ar bent jau būtų buvę galima išvengti davus knygą pa-
skaityti kitam istorikui. tad visas knygoje bandytas 
kurti 1938 m. kauno gyvenimas subliūkšta prieš skai-
tytojo akis lyg „drakonų ir magų“ filmo kadre jam būtų 
pakištas modernaus kavos tinklo plastikinis puodelis.

tačiau knygą dar galėtų išgelbėti jos funkcionalu-
mas. Deja, ir čia tenka konstatuoti nusivylimus. Įpras-
tai pasivaikščiojimų knygos skaitytojui sufleruoja, kad 
jis turės galimybę keliauti jau pramintu ir aprašytu 
maršrutu. tokia galimybė įmanoma ir sekant Milery-
tės-Japertienės knyga, bet tik tada, jei skaitytojas pats 
susidarys maršrutus ir susižymės atitinkamas knygos 
vietas. Mat nedidelės apimties knygoje yra trumpai ap-
tarta tokia gausybė tarpukario kauno geografijos ir gy-
venimo aspektų, kad jiems maršrute po kauną tikrai 
neužtenka vietos. Vedlys pamato viena – papasakoja 
apie tai, kartu prisimena ką kita, papasakoja apie tai, 
ir gero tono vardan dar prideda ką nuo savęs, kas visai 
nesusiję nei su vienu, nei su kitu. tuo tarpu skaitytojas, 
ypač gerai nesiorientuojantis mieste, pamiršta ir tai, 
kur tas mūsų vedlys ėjo ir kokio velnio jis ten ėjo. kai 
informacijos ir temų tokia galybė, tad nenuostabu, kad 
apie jas ir kalbama lyg enciklopedijoje. Orientavimą-
si apsunkina ir tai, kad knyga neturi turinio ar skyrių 
pavadinimų, pridėti žemėlapiai (jei juos rasite) taip pat 
atlieka tik kosmetinę funkciją. Bent jau už išnašas ačiū.

 Giedrės Milerytės-Japertienės knyga Kai Kaunas 
buvo Kaunas yra įdomus ir intriguojantis, deja, nepa-
sisekęs eksperimentas. Norintiems pajusti tarpukario 
kauno kasdienybę, mieliau rekomenduočiau tuo metu 
gyvenusio rašytojo romaną, pavyzdžiui, Pulgio andriu-
šio Tipelį (1953), ar miesto lankytojo atsiminimus, pa-
vyzdžiui, Giuseppe’s Salvatori Lietuva vakar ir šian-
dien (liet. 1992). Norintiems pažinti istorinius reliktus 
nūdienos kaune, rekomenduočiau laikytis įprastų gidų 
(kad ir to paties Vytenio almonaičio leidinių). tuo tar-
pu Kai Kaunas buvo Kaunas lieka tik neblogai pavyku-
siu tarpukario kauno įdomybių rinkiniu.
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Dienoraštis yra viena nepatogiausių ir kartu viena im-
liausių kritikai rašymo formų. štai emilija – vėjavai-
kiška mokinė, studentė, lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja, įsimylėjusi moteris – dienoraštį rašė kaip 
vieno asmens gyvenimo liudijimą, bet kitų rankose jis 
virto visos epochos gyvenimo atgarsiu. Vertinant atsi-
tiktinio susitikimo su poetu ir dramaturgu Mindaugu 
Nastaravičiumi dėka išleistą emilijos dienoraštį, ma-
žiausiai norisi kalbėti apie pačią jo autorę kaip asmenį, 
jos pasirinkimus, simpatijas ir žmogiškas aistras, tad 
šis žvilgsnis į moters rašytą visą gyvenimo knygą bus 
žvilgsnis į aprašytas patirtis kaip istorinį šaltinį ir skai-
tytojo galimybes iš tiesų per jas patirti visą epochą ar 
bent prie jos prisiliesti. Jei laikysime šį dienoraštį liu-
dijimu, kaip jį pristato leidėjai, reikėtų prisiminti ir tai, 
kad liudininkai būna abiejose pusėse – ir kaltinamųjų, 
ir kaltinančiųjų, tad kyla klausimas, kurioje barikadų 
pusėje yra šis epochos liudijimas – nuteisiantis ar iš-
teisinantis dokumentas? Ir iš karto kyla abejonių tokio 
liudijimo patikimumu – kiek gryno autentiškumo gali 
būti tokiame vienalaikyje baime ir nepasitikėjimu per-
pildytos sovietinės epochos Lietuvoje liudijime? Maža 
detalė – tai, kad visiškai nieko dienoraštyje, kuriame 
koncentruojamasi į aplinkos aktualijas, nerašoma apie 
Lietuvoje vykusias partizanines kovas, parodo sąmo-

ningą rašančiojo atsiribojimą nuo pavojingų temų – juk 
emilija kilimo nuo kaimo aukštaitijos šiaurėje, kaime 
tuo metu gyveno ir jos broliai bei seserys, ir tėvai. tad 
galime nuspėti, kad tai, ką perskaitome dienoraštyje, 
priklausė sovietmečiu dar leistino (sau) kalbėjimo dis-
kursui, ir būtent pastarąjį diskursą, nepaisant asmeni-
nės dienoraščio formos, tegalime rekonstruoti.

emilijos dienoraštis nėra nuoseklus – nežinia, ar dėl 
(savi)cenzūros, bet kartais jame trūksta ištisų metų 
įrašų. Nėra išlikusių dienoraščio dalių, kai kraštą oku-
pavo vokiečiai, tad lieka neaišku, kaip iš pradžių rea-
guota į šią okupaciją, tačiau vėlesnis septyniolikmetės 
mergaitės gyvenimas okupacijos metais vis dėlto atro-
do „normalus“ ir kupinas pagal amžių įprastų proble-
mų – mokslai, draugės, berniukai, susižavėjimai, ga-
liausiai – savęs pažinimo siekis. Okupacija egzistuoja 
it paralelinėje erdvėje, ir galima numanyti, kad tėvų 
įgąsdinta emilija sąmoningai siekia nerašyti apie in-
kriminuojančius dalykus ir nuo pat mažumės save cen-
zūruoja (iš baimės tėvas jau buvo sunaikinęs jos anks-
tesnius dienoraščius). tik probėgšmais paminima, kad 
„banditai“ gaudo niekuo dėtus žmones ir atiduoda juos 
vokiečiams vežti į darbo stovyklas. Vis dėlto, kai ant-
rąsyk į Lietuvą it šeimininkai įžengia Sovietų Sąjun-
gos kariai, tada jau ir emilijos dienoraštyje atsispindi 
gyvenimo „nenormalumas“, kurį sustiprina aplinkinių 
tremtys. Jau tada jauna mergina reflektuoja, kad rusai 
ateina tik tariamai išgelbėti. todėl nuolat jaučiamas ir 
išlaikomas prielankumas vokiečių kultūrai, juo labiau 
kad su ta kultūra ir augta, tai kaip šviesios jaunystės 
dėmuo, išlaikomas ryšys su šiuo gyvenimo periodu die-
noraštyje pasireiškia ir per integruojamus į kalbą vo-
kiškus žodžius ar posakius. kai 1946 m. po karo Lietu-
voje užsilikęs badaujantis vokietis pabeldžia į emilijos 
nuomojamo buto kaune duris, nepasiturinti mergina 
nė nedvejodama ištiesia jam rastą duoną – žinoma, 
čia galime įžvelgti ir krikščioniškojo auklėjimo įtaką, 
ir empatiją kenčiančiam, tačiau neabejotina viena – jo-
kios paniekos kalbėdama apie vokiečius emilija nieka-
da nereiškia, bet kalbant apie pokario metais sutinka-
mus rusus jaučiamas nuolatinis pasidygėjimas jų būdu. 
toks dvilypis dienoraščio autorės santykis su dvejomis 
okupacijomis yra itin iliustratyvus kalbant apie antrą-
jį pasaulinį karą Lietuvoje ir verčia susimąstyti apie es-
mingai kitokias vienos šalies gyventojų patirtis nacis-
tinės okupacijos metais ir dėl to kylantį sunkumą jau 
šiuolaikinėje Lietuvoje (nu)vertinant šios okupacijos 
pasekmes Lietuvos žmonėms.

Nepaisant emilijos santūrių, lakoniškų išorinių įvy-
kių suminėjimų dienoraštyje galime apčiuopti ir autorės 
santykį su sovietiniu režimu, o tiksliau – su primetama 
svetima ideologija. Minėtas neprielankumas sovietinei 
okupacijai dėl susidūrimo su smurtu prieš artimus žmo-
nes dienoraštyje aiškiai išreikštas nuo pat pradžių, tad 
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glumina tai, kad moteris itin sėkmingai perima ideo-
logines režimo formuluotes ir net savo asmeniniuose 
įrašuose kalbėdama apie tremtis teigia (1949): „aplin-
kui daug ašarų, kiek pažįstamų, artimų giminių išvežė 
į plačiąją tėvynę“ (kursyvas mano, – A. N.). Išskyrus tą 
netikėtai atrastą plačiąją tėvynę, retsykiais komentuo-
dama sovietinės realybės aktualijas emilija išlaiko kri-
tišką santykį su tikrove („buvau Vilniuje liaudies pa-
siekimų parodoje – pasaka. Matai, ko niekada niekur 
daugiau nepamatysi. kam tai? akims dumti?“ (1981)). 
Vis dėlto jei savo kandžiomis pastabomis emilija dar 
bandė bent savo dienoraštyje, bent sau, pasipriešinti 
sovietinės ideologijos kuriamai fikcijai, tai būtent per 
netikėjimo, religijos atsisakymo dėmenį įvyko didžiau-
sias prisitaikymas prie naujai primesto sovietinio gyve-
nimo būdo. Staiga su sovietine okupacija iš dienoraščio 
įrašų išnyksta religija, buvusi kertine jaunos gimna-
zistės vokiečių okupacijos metais gyvenimo dalimi, ant 
davatkiškumo ribos balansavęs religingumas išgaruoja 
it dūmas, o paskui su Lietuvos nepriklausomybės su-
sigrąžinimu taip pat staigiai toji religija sugrįžta ir į 
emilijos gyvenimą – simboliška (neslėpkime, tai kiek 
ir juokinga), jog po 44 metų einama išpažinties už visą 
sovietmetį. šioji veik viso gyvenimo išpažintis atsklei-
džia, kokioje dvasios nelaisvėje emilija gyveno beveik 
pusę šimto metų: „širdies gilumoje aš buvau Dievą už-
slėpus ir melsdavau jo pagalbos tik kritiškais momen-
tais. Mano charakteris susiformavo krikščioniškosios 
moralės veikiamas, niekada neužmiršau poterių, nors 
jų ir nebekalbėdavau...“ (1992). Per šį religinį dėmenį 
emilijos dienoraštis įgauna ir savotišką „išrišimą“ – vi-
sas autorės gyvenimo kelias įprasminamas sulaukus 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir sugrįžus į savo 
prarastą tikėjimo kelią.

Neseniai buvo perleista Witoldo Gombrowicziaus 
Dienoraščių vertimo į lietuvių kalbą pirmoji dalis – gy-
vendamas argentinoje vienas ekstravagantiškiausių 
lenkų išeivijos rašytojų, filosofų ar tiesiog intelektualų 
XX a. šeštame dešimtmetyje pradėjo rašyti dienoraš-
tį kaip specifinę maištaujančią literatūrą, dienoraščio 
formą pasirinko sąmoningai siekdamas ekshibicionis-
tinio santykio su skaitytoju ir visa ligtoline lenkų lite-
ratūros tradicija. Priešpriešinti save pasauliui – tokią 
deklaraciją savo dienoraščiu pateikia Gombrowiczius. 
tuo tarpu LtSr provincijoje XX a. šeštame dešimtme-
tyje mokytojavusi emilija rašė dienoraštį, rodos, ban-
dydama savo maištaujančią dvasią jame ir įkalinti, 
o asmeninį santykį su pasauliu nuslėpti. emilija daug 
išsamiau rūpinosi aprašyti provincijos kultūrnamių 

programas, kuriose veikė tokie unikalūs dariniai kaip 
Panevėžio autokompresorių gamyklos saviveiklinin-
kai, per radiją ar televiziją išgirstas naujienas („Svar-
biausia: kinijos ir Vietnamo pasienio karas. radijas tik 
ir klykia“ (1979)), dažnai – tiesiog laikmečio aktualijas 
ar orą. Per emilijos liniją susipažįstame ir su pokario 
kauno bei Vilniaus istorijos detalėmis, vėliau jau ir su 
sovietinio Lietuvos provincijos gyvenimo realybės nuot-
rupomis. te vilniečiai nesupyks, bet kaunas emilijai 
visuomet liko Lietuvos širdis – lietuvių kalbos filologiją 
baigusi emilija perkelta į svetimą Vilnių nuolat veržia-
si į kauną, o paskyrimas dirbti Lietuvos istorijos ins-
titute priimamas kaip bausmė: „Savo darbo pradžios 
visai nelaukiu. Mane tiesiog purto tas Istorijos insti-
tutas, tie geležiniais virbais užkalti langai, ginkluota 
sargyba, leidimai, telefonai. užsidarysiu tenai kaip ci-
tadelėje, nei artimų žmonių, nei jaunimo“ (1950). Skai-
tytojai taip ir nesužino, kodėl emilija galiausiai neti-
kėtai po studijų ir darbo Instituto citadelėje sugrįžta 
mokytojauti į savo gimtąjį kraštą – tiesiog trūksta to 
laiko įrašų. Bet taip jau yra su tais dienoraščiais – kai 
kas nors, rodos, esminio, praleidžiama, atrodo, kad bū-
tent tai ir paaiškintų reikšmingas sovietinės epochos 
žmogaus mąstymo ir pasirinkimų trajektorijas.

Sudėtinga dienoraščiui priskirti epitetą – juk epite-
tas tada priskiriamas visai asmenybės charakteristikai 
ar gyvenimo istorijai, tad sakyti apie dienoraštį kaip 
apie įprastą knygą, kad jis geras ar prastas, būtų per-
nelyg absurdiška. Bet galima drąsiai sakyti, kad šiame 
dienoraštyje žavu yra tai, jog iki pat paskutinių įrašų, 
jau kalbančių apie gyvenimą nepriklausomoje Lietuvo-
je, išlaikytas akylas autorės žvilgsnis, pastebintis nea-
titikimus tarp mums transliuojamo pasaulio ir nefa-
sadinės jo pusės, neretai liekančios istorijos paraštėse 
(„Visa Lietuva džiūgauja dėl Lietuvos krepšinio rink-
tinės auksinės pergalės europos krepšinio čempiona-
te. televizija rodė, kaip sutiko krepšininkus kaunas. 
euforija, nors k. Lavrinovičius iš kalėjimo prieš laiką 
paleistas“ (2003-09-15)). Ir kaip visada tai fiksuojama 
apžvalgininkei būdinga forma, apsaugančia nuo tų, ku-
rie nepritaria, o tiems, kurių moraliniai kompasai nu-
statyti ta pačia kryptimi kaip autorės, vertinimas lie-
ka aiškus. Galbūt būtent toks dienoraščio perskaitymo 
raktas mums ir atveria tą autentišką epochos liudiji-
mą, kuris glūdi ne kažkur tarp eilučių ar taip su emi-
lijos laikmečiu siejamoje ezopo kalboje, bet dar moters 
vaikystėje ir paauglystėje įtvirtintų krikščioniškų ver-
tybių pajautime.
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Nebūsiu objektyvi, bet stengiuosi likti sąžininga ir 
prieš save, ir prieš skaitytojus, tad iš pradžių noriu de-
klaruoti savo asmeninius interesus ir sąsajas su apta-
riama knyga – Mariaus ėmužio mokslo studija Par-
tizanė: Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose. Jos 
autorius – mano bakalauro darbo vadovas, esame buvę 
kolegos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centre, šiandien – Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto bendruomenės nariai. Lietuvos partizanų is-
torija ir XX a. vidurio asmenybių biografijos – vieni iš 
pagrindinių mano akademinių interesų, todėl nerami-
na labiau nei džiugina paskutiniu metu viešojoje erdvė-
je išsikeroję žodžių-vaizdų-performansų (bet ko, tik ne 
adekvačių argumentuotų teiginių) mūšiai dėl laisvės 
kovų, taip pat dėl atskirų jų veikėjų gyvenimo, veiklos 
vertinimų. tokie, tam tikruose socialiniuose burbuluo-
se stebimi pertekliniai, kartais tragikomiškai atrodan-
tys bandymai rezistentus sieti su kai kuriomis šiandie-
nos pilietinėmis (?) akcijomis (pavyzdžiui, 30 iškiliausių 
asmenybių rinkimai, skirti Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo jubiliejui paminėti), pokario pasipriešinimo 
istoriją nejučia marginalizuoja, kuria įspūdį, kad tema 
rūpi tik kelioms interesantų grupėms. Norėčiau, kad 
taip ne(be)būtų. Sergu už šios temos normalizavimą 
nemažiau nei už aptariamos knygos sėkmę.

ėmužis, rašydamas alūzaitės gyvenimo istoriją, atro-
do, irgi siekė parodyti ne išimtinai herojišką ir paradi-
nę judėjimo pusę, o per vieno žmogaus – jaunos mergi-
nos, partizanės Monikos – istoriją atskleisti žmogiškąjį 
karo matmenį su asmeniniais ir kasdieniais iššūkiais, 
dilemomis ir aklavietėmis. Be nereikalingo patoso, ta-
čiau neabejotinai jautriai ir atsargiai autorius mus ve-
džioja ne tik po (būsimos) laisvės kovotojos gyvenimą, 
atveria duris į jos vidinį pasaulį, bet ir pasakoja gink-
luoto pogrindžio istoriją.

knyga prasideda kaip įtempto siužeto trileris ar de-
tektyvas – nuo istorijos kulminacijos (nenorėdama su-
gadinti malonumo dar neskaičiusiems, toliau nesiplė-
siu, tik pridursiu, kad vienoks ar kitoks įsitempimas 
dėl fabulos ir dramatiškų siužeto vingių skaitytojo, ko 
gero, nepaleis iki pat paskutinio puslapio).

turiu prisipažinti, kad man prireikė keliasdešimties 
puslapių, kol knyga galutinai įtraukė – iš pradžių šiokį 
tokį įtarumą kėlė lakoniškas dėstymo būdas. Sakiniai 
atrodė per paprasti. Galvojau, kodėl taip. tikriausiai 
dėl netikėtumo faktoriaus – iš autoriaus nesitikėjau to-
kio rašymo stiliaus. ši iš pradžių sugluminusi knygos 
ypatybė pamažu virto viena iš stiprybių – rašyti taip 
paprastai, tačiau neprimityviai net tada, kai skaityto-
jams stengiesi paaiškinti sudėtingus dalykus, pavyz-
džiui, sovietų represinių struktūrų darbo subtilybes, 
geba tikrai ne kiekvienas. ko gero, tai mokslininkui, 
pripratusiam prie akademinės kalbos ir žodyno valdy-
mo, apskritai nebuvo lengva. Galima numanyti, kad tai 
sufleruoja ir apie tikslinę leidinio auditoriją – jis skir-
tas visiems, net ir tiems, kurie iki šiol nesukaupė dide-
lio istorinių žinių bagažo. tam, kad suprastum apie ką 
kalbama knygoje, nereikia jokio išankstinio pasiruoši-
mo. atskiro paminėjimo verti ir išradingi bei, atrodo, 
sėkmingi bandymai atkurti arba atsekti kai kurias is-
torines („nuo šio tilto aiškiai ir plačiai atsivėrė tuomet 
dar visiškai neužstatytas, beveik plynas dešinysis Ne-
ries krantas, o kairėje su ryškiai matomu Gedimino pi-
lies bokštu...“, p. 158), atmosferines („Deganti lempa 
godžiai rijo deguonį ir dažnai imdavo trūkti oro“, p. 19) 
detales, veikėjų išvaizdą.

akivaizdu, kad susidūrimas su sovietų saugumu – 
verbavimas, spąstai ir tardymai – alūzaitės gyvenime 
ir asmenybės formavimosi procese turėjo palikti ryškią 
ir laiko neišdildomą žymę, tad ir knygoje šiems išban-
dymams skirtas ypatingas dėmesys. Pagrindiniai šių 
epizodų istoriniai šaltiniai – įvairūs represinių struktū-
rų sudaryti dokumentai (tardymo protokolai, operaty-
viniai pranešimai, schemos ir planai). Viena vertus, jų 
naudojimas tyrimuose visada būna kažkiek problemiš-
kas, dažnai prašyte prašosi ypatingo atidumo, papildo-
mos verifikacijos, kita vertus, ėmužiui darbas su to-
kiais šaltiniais tikrai ne naujiena. Vis dėlto jis neleidžia 
su šiais dokumentais sau elgtis pernelyg laisvai – su-

Marius ėmužis,
PaRTiZanė: MOniKa 
aLūZaiTė – MOTERis 
LaisVės KOVOsE,
Vilnius: Baltos lankos, 
2020, 206 p., 2500 egz.

dailininkas Zigmantas Butautis

Kaip Marius sutiko 
Moniką

eNrIka krIPIeNė
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sidūręs su prieštaringa, įtartina ar sunkiai patikrina-
ma informacija, nuo skaitytojo to neslepia, atvirkščiai, 
stengiasi paaiškinti, argumentuoti savo pasirinkimus. 
autorius ne tik retoriškai klausia, svarsto, bet ir mezga 
netiesioginį dialogą su skaitytoju.

Lietuvos partizanų istorijos čia nemažai, šalia plačiai 
žinomų šio istorinio laikmečio ypatybių užkabinamos ir 
aptariamos tokios vis dar nedaug mokslininkų dėmesio 
sulaukiančios temos kaip pogrindžio kasdienybė, įvai-
rios talkininkavimo formos – nuo rėmimo maistu, daik-
tais, pastoge, iki ryšininkavimo ir glaudžiai savo veiklą 
su partizanais siejusių antisovietinių jaunimo organi-
zacijų. Vis dėlto knyga skirta ir pašvęsta ne tam. Įtai-
giai parodytos kai kurios partizanų buities detalės ar 
situacijos, iš kurių aiškiau nei bet kada matyti, kad ne 
savo noru, o stoiškai didžiulį siaubą, nerimą ir nežinią, 
sustiprintus rizika ir virš galvos nuolat kabančia sulai-
kymo-tardymo-bausmės-tremties grėsme, ištvėrę par-
tizanų artimieji, ypač jų motinos, yra nepelnytai pri-
miršti. Viskas knygoje yra dėl jos, jai ir apie ją.

reikia pastebėti, kad šiaip jau vyro parašyta mo-
ters biografija nėra dažnas reiškinys knygų pasaulyje. 
Ieškoti paaiškinimų, kodėl taip yra, stereotipinėse ly-
čių klišėse apie didesnį moterų jautrumą, empatiją ir 
sentimentalumą – neverta. Vis dėlto neapleidžia min-
tis, kad taip susidėliojusi situacija – papildomas iššū-
kis autoriui, juk jo dėmesys, akademinis smalsumas, 
istorinė išmonė ir vaizduotė turėjo būti sutelkta į vos 
dvidešimtmetės merginos gyvenimo ir aplinkos istori-
ją. atrodo, kad su nelengvu išbandymu ėmužis susi-
tvarkė. teksto konstravime ir pasakojime justi jo džen-
telmeniškumas. štai, pavyzdžiui, V skyrius, iškalbingu 
pavadinimu „Sienų glėbyje: klaustrofobiškas intymu-
mas“ atrodo toks asmeniškas, kad protarpiais net ne-
jauku. Skaitant justi vidinė įtampa. rodos, nusuktum 
akis nuo teksto ar užsimerktum, bet kartu jis prikaus-
to, įsuka ir patį skaitytoją, nematomais saitais susaisto 
su pagrindine kūrinio heroje. Neatsitiktinai pasinau-
dodamas išlikusiu Monikos dienoraščiu, autorius pasa-
koja daugiausia apie jaunos moters vidinius išgyveni-
mus, jausmus, tam tikrus konfliktus su aplinkiniais ir 

savimi. Vis dėlto autorius prieš skaitytoją jos neišren-
gia nuogai, atvirkščiai – pridengia žodžiais, tiesdamas 
juos tarsi audeklą, į kurį ši galėtų įsisupti, ne pasislėp-
ti, tik išlaikyti orumą. „Monika nebuvo visiškai palūžu-
si. [...] nebuvo silpna...“ (p. 90–91). Galbūt iš šios citatos 
atrodys, kad ėmužis siekia pateisinti alūzaitę, bet per-
skaičius visą knygą įspūdis kitoks – jis tarsi kalbinda-
mas skaitytoją, aiškindamas jam, kartu ir sau, bando 
atsakyti į klausimus, kodėl vienaip ar kitaip pasielgė 
mergina, ką ji tuo metu galėjo jausti ir galvoti. Dalis 
šių klausimų taip ir lieka be vienareikšmio atsakymo. 
Ir gerai. Juk galimas variantas, kad jų neturėjo ir pati 
Monika.

apskritai neįmanoma nepastebėti, kad pagrindinė 
knygos herojė autoriui nuoširdžiai rūpi. Puslapiuose 
justi ne tik akademinis smalsumas, bet ir labai žmo-
giškas rūpestis. todėl reikia pripažinti, kad apie moks-
lišką nešališkumą, tam tikrą atsiribojimą nuo tyrimo 
objekto čia kalbėti neverta. Mano akimis, tai nesumaži-
na nei kūrinio akademinės, nei juo labiau literatūrinės 
vertės. Sukuriamas betarpiškumo jausmas tik padeda 
įsijausti į sudėtingą partizanės ir viso pokario pasiprie-
šinimo situaciją.

Paskutinis knygos skyrius vadinasi „Mums reikia 
susitikti“. Nežinau, ar čia buvo dviguba mintis, tačiau 
man abejonių nekilo – Marius tikrai susitiko su Moni-
ka, tokią galimybę turime ir mes – tereikia perskaity-
ti. Grįždama prie šio teksto pradžioje išsakytų pastabų 
dėl partizanų istorijos marginalizavimo turiu konsta-
tuoti, kad aptartoje mokslo studijoje jokio stebuklin-
go recepto, padėsiančio vienu ypu įveikti šią problemą 
nėra, tačiau pradžia padaryta. kalbėdami apie pokario 
laisvės kovas nepamirškime tuomet gyvenusių žmonių. 
Su jų gyvenimo istorijomis, patirtimis ir išgyvenimais. 
Galbūt ne visos jos tokios dramatiškos ir kvapą gniau-
žiančios kaip Monikos, bet dėl to – ne mažiau svarbios. 
Išmokime nors trumpam nebeieškoti pa(si)teisinimų. 
Mums reikia susitikti su istorijos tėkmėje veikusiais 
tik rais žmonėmis (visai tokiais kaip ir mes patys), o ne 
herojais iš epinių poemų. !

Gyvenimas tęsiasi. 
Mes dar labiau siekiam artumos 

ir ieškom atsakymų į aktualius  
krikščionių gyvenimo klausimus.  

Gal net ir karantinas atneša ką nors gero?! 

www.artuma.lt



78 naujasis židinys-aidai   2020  /  3

KnyGų MuGė

Beresnevičius, Gintaras, Paru-
zija, Vilnius: tyto alba, 2020, 285 p., 
2500 egz.

Pirmą kartą nuo 2005 m. perleistas 
romanas įsibėgėja lėtai: skaitytojas 
supažindinamas su, atrodytų, neišsi-
skiriančio, gal kiek alkoholiu piktnau-
džiaujančio laikinosios sostinės egip-
tologo rutina. tačiau vėliau Paruzijos 
veiksmas virsta tiesiog postmoderniu 
siautuliu: šnekučiuojamasi su seno-
siomis dievybėmis, nieko nestebina 
ginkluotas muziejininkų mūšis su po-
licija, atgijusi šaldyta višta ar dievą 
kūdroje sukuriantys mokslininkai. 
Skirtingi knygos siužetai ir istorijos 
gijos susipina valdžią mėginančiame 
užgrobti burtininkų klube. kūrinys, 
be jokios abejonės, beresnevičiškas: 
diskusijos su rilke’s šešėliu, savotiš-
kas supažindinimas su religijotyra per 
matomas žaltvyksles, šėliones su lau-
mėmis ir slibino maitinimą, o geopoli-
tiniai Lietuvos apmąstymai priverčia 
užsimiršti, kad skaitomas ne Imperijos 
darymas ar Ant laiko ašmenų.

Mikas Danilevičius

Bulgakov, Michail, Jaunojo gydytojo 
užrašai: Ankstyvoji autobiografinė pro-
za, iš rusų kalbos vertė Jonas Vabuolas, 
kaunas: Jotema, 2019, 304 p., 1950 egz.

Puikus skaitinys monotoniškai ka-
rantino kasdienybei – įsijausti į neleng-
vą gydytojo dalią tikrai nepakenks. 
keistas žanras, dauguma novelių buvo 
pirma publikuotos medicininiuose 
žurnaluose, jos itin autobiografiškos – 
aprašyti atvejai ir skaičiai daugiau-
mažiau atitinka išlikusius įrašus apie 
jaunojo gydytojo Bulgakovo medicini-
nį darbą, kuris apėmė ir revoliucijos 
metus (1916–1918). Nors šiems anks-
tyviems Bulgakovo kūriniams meni-
ne prasme iki Meistro ir Margaritos 
dar labai toli – tai įtraukiantys, gero 
stiliaus pasakojimai, vykusiai fiksuo-
jantys ir sudėtingą to meto tikrovę: 

nepriteklių, karą, žmonių tamsumą 
ir baimes, įtemptą jauno nepatyrusio 
gydytojo vidinę tikrovę. Skaitosi lyg 
neprastas serialas. O serialas, beje, 
egzistuoja – herojų nepakeliamai bri-
tiškai įkūnija Danielis radcliffe’as, 
netyčia puikiai atskleisdamas, kokia 
nesuvokiama britams yra niūri rusiš-
ka tikrovė su savais papročiais. tiesa, 
leidinyje greta to, ką įprasta laikyti 
Bulgakovo Jaunojo gydytojo užrašais, 
pridėti Užrašai ant rankogalių ir Šėto-
niada džiugina mažiau – pirmieji tėra 
neišbaigti užrašų fragmentai, ko gero, 
įdomūs tik istorikui ar Bulgakovo tyri-
nėtojui, o antrasis tekstas nors ir rodo 
žingsnį savito Bulgakovo stiliaus link, 
yra painus ir nuobodokas.

Mantas Tamošaitis

Coetzee, J. M., Elizabeta Kostelo, iš 
anglų kalbos vertė rasa Drazdauskienė, 
Vilnius: Sofoklis, 2019, 191 p., 1500 egz.

keisto, negrakštaus žanro kūri-
nys – apsakymų, į kuriuos integruotos 
paskaitos ar kalbos, rinkinys. turbūt 
todėl būtų teisinga sakyti, kad šį lite-
ratūrinį kentaurą pirmiausia priims ir 
veikiausiai su pasimėgavimu perskai-
tys tie skaitytojai, kurie ne tik žino, 
bet ir vertina J. M. Coetzee kūrybą. 
tokie skaitytojai naujų temų neat-
ras – greičiau galės paskaityti (kad ir 
gana paviršutinišką) filosofinį ir kul-
tūrinį rašytojo kūriniuose vyraujan-
čių temų ir motyvų apmąstymą (koks 
yra afrikos romanas, koks turėtų būti 
autoriaus santykis su blogiu, erotikos 
reikšmė ir pan.). Savotiškai kuciška 
humanitarikos apologija. kita vertus, 
tai tikrai geras literatūros kūrinys, ir 
šio autoriaus nežinantieji galėtų pasi-
tikrinti, ar jis būtų jiems įdomus, nes 
šiuose apsakymuose rasite kone visą 
Coetzee kūrybos spektrą: nuo kartais 
jam būdingo melodramatiškumo iki 
kafkiškos alegorijos.

Tomas Vaiseta

Gill, Nikita, Great Goddesses: Life 
Lessons from Myths and Monsters, 
London: ebury Press, 2019, 256 p.

Mergišius Dzeusas, susilaukiantis 
atpildo už seksualinį priekabiavimą ir 
išžaginimus. Nuoskaudas dėl šeimy-
ninio gyvenimo vyno taurėje slepianti 
Hera ir nuostabaus grožio, bet visad 
nelaiminga afroditė. Jei Olimpo dievai 
gyventų šių dienų pasaulyje, jų kas-
dienės kančios būtų užrašytos šioje 
poezijos knygoje. Nikita Gill yra nau-
josios kartos poetė, savo kūrybą publi-
kuojanti socialinėse medijose. tačiau 
dėl to nereikia nuvertinti jos eilėraš-
čių, kurių pagrindinės temos apima 
feminizmą, moteriškumą, motinystę 
ir žmogaus asmenybės paieškas. Žino-
ma, kai kurie eilėraščiai yra perdėm 
romantiški ir banalūs, tačiau didžiąją 
rinktinės dalį sudaro stebėtinai vyku-
siai apgalvotos antikos kūrinių reflek-
sijos ir interpretacijos, pasakojančios 
tai, kas liko tarp pasaulio istorijos 
eilu čių – nuo Chaoso iki trojos karo ir 
didvyrių kartos.

Tomas Riklius 

Groff, Lauren, Florida, iš anglų 
kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Ber-
notienė, Vilnius: Baltos lankos, 2019, 
227 p., 3000 egz.

kas yra amerikiečių rašytojos apsa-
kymų personažai – žmonės ar pietinė 
JaV valstija, kurios vardu ir pava-
dinta ši trumposios prozos rinktinė? 
knygoje Florida gyvena it atskiras, 
saviems dėsniams paklūstantis mik-
rokosmas. Nors ne visų apsakymų 
veiksmas vyksta Floridoje, ji herojus 
pasiveja ir kituose žemynuose – net 
perkėlus siužetą į Normandiją, valstija 
išlieka įpareigojimu ir atskaitos tašku. 
Vis dėlto skaitant trečią ar ketvirtą 
novelę, pasiveja klausimas, ar Flori-
da yra kažkas daugiau nei tik pelkės, 
ropliai ir uraganai. Chtoniškas gam-
tos šėlsmo ir stichijos pasaulis žymi 
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pasaulio normalumo ribą – jis tarsi 
apsakymų veikėjų gyvenimo negaty-
vas, įsibraunantis į eilinių amerikie-
čių šeimų normalumą ir jį (trans)- 
formuojantis. Palyginus su krutančia 
gamta, patys veikėjai gali pasirodyti 
anemiški ir inertiški. Floridos gyvatės, 
aligatoriai bei vėtros yra aktyvesni už 
joje gyvenančius žmones – nors galbūt 
tai aktualu literatūrai ekokritikos ir 
klimato kaitos kontekste.

Skirmantas Knieža

Yla, Stasys, Žmonės ir žvėrys Dievų 
miške, iliustracijų autorius ramūnas 
Vaitkus, Vilnius: Briedis, 2020, 548 p.

Įprastai žinią, kad perleista gera 
ir reta knyga, pasitinkame džiugiai, 
tačiau šįkart džiaugsmo mažoka. Per 
didelis ir nepatogus knygos formatas, 
išpūsta apimtis, pasakojimo niekaip 
nepraturtinantys ir nereikalingi dai-
lininko piešiniai. O kažko naujo šiame 
leidime nerasite. Vis dėlto ne formą, 
o turinį reikia akcentuoti: Stasio Ylos 
atsiminimai – unikalus (dažnai taip 
sakoma apie bet kurį istorinį pasako-
jimą, tačiau šiuo atveju šis žodis tikrai 
tinka) liudijimas apie štuthofo kon-
centracijos stovyklą, istoriškai gerokai 
vertingesnis už Balio Sruogos Dievų 
mišką, tačiau kur kas mažiau lietu-
viams pažįstamas. tiek jau to. Perleis-
tam arkliui į dantis nežiūrima.

Antanas Terleckas

Knausgård, Karl Ove, Mano kova: 
Vaikystės sala, iš norvegų kalbos vertė 
Justė Nepaitė, Vilnius: Baltos lankos, 
2020, 413 p., 3500 egz.

tai šešių autobiografinių romanų 
cik lo trečioji knyga. Originalus šiuo-
laikinis norvegų rašytojas šia knyga 
darsyk įrodo, kad jo talentas – gyveni-
mo kasdienybę paversti ne tik kieky-
biška, bet ir kokybiška menine litera-
tūra. šįkart jis grįžta į savo vaikystę 
su tėvais, broliu, draugais, prabėgusią 
mažo miestelio name, mokykloje, gat-
vėje ir kt. tai vaiko patirčių romanas, 
stebėtinai daug ir preciziškai aprašy-
tų patirčių, kurios – lengvos ir neleng-

vos – formavo pasakotojo „aš“, jo ypa-
tingą tapatybę. Savitas dėstymo būdas 
suvirpina sielos stygas, rašytojui ban-
dant šį tą esmingo pasakyti apie vai-
kystę, vaikų ir tėvų santykius, meilės 
ir artumo ilgesį, vienatvę šeimoje ir kt. 
kažkuo ypatinga ta geniali rašytojo 
pastanga kalbėti atvirai ir taikliai, lite-
ratūrinį realizmą kiek įmanoma priar-
tinant prie paties tikriausio gyvenimo.

Dalia Zabielaitė

Lietuvos filosofinės minties istorijos 
šaltiniai, t. IV: Sovietinis laikotarpis, 
1945–1989, sudarytojas Gintaras ka-
belka, Vilnius: Lietuvos kultūros tyri-
mų institutas, 2019, 558 p., 300 egz.

Leidinys pratęsia sovietmečiu pradė-
tą Lietuvos filosofinės minties šaltinių 
sisteminimo tradiciją. abėcėlės tvar-
ka pristatyti 145 skirtingi sovietinio 
filosofijos lauko autoriai – nuo sovie-
tinio marksizmo ortodoksijos gynėjų 
ir ideo logų iki filosofų ir akademikų, 
kurie tyrinėjo nemarksistinę filosofi-
ją ir filosofijos istoriją. Prie kiekvie-
no iš auto rių be trumpos biogramos 
pateikta anotuota svarbiausių tekstų 
bibliografija. atliktą bibliografinį ty-
rimą palydi sudarytojo jau vykdytais 
sovietmečio filosofijos tyrimais parem-
tas straipsnis, kuriame apžvelgti kai 
kurie svarbūs to laiko filosofinio lauko 
bruožai ir specifika. tai neabejotinai 
fundamentalus indėlis į Lietuvos filo-
sofijos istorijos sovietmečio tyrimus, 
tačiau nediferencijavimas tarp ideolo-
ginių ir filosofinių tekstų kiek glumina, 
nors yra savaip naudingas tiriantiems 
sovietinę ideologiją.

Laurynas Peluritis

Neringa: Architektūros gidas, Vil-
nius: Lapas, 2020, 256 p., 2000 egz.

šis architektūrinis-pažintinis-isto-
rinis pasakojimas apie Neringą tęsia 
dar 2005 m. Architektūros fondo pra-
dėtą gidų po Lietuvos miestus seri-
ją. Nors stengiamasi išlaikyti tekstų 
ir vizualikos tęstinumą, knyga nėra 
panaši į kauno arba Vilniaus gidus, 
nes Neringa nepanaši nei į vieną, nei 

į kitą Lietuvos sostinę. Per istorinį as-
menybių ir jų kurtų pastatų pasaulį 
skaitytoją veda Marijos Drėmaitės, 
Martyno Mankaus, Viltės Migonytės-
Petrulienės ir Vasilijaus Safronovo 
tekstai, o per dabartinę Neringą ir jos 
atminties vietas siūloma keliauti pa-
čiam – gidas pagelbės ne tik žemėla-
piais, bet ir nuotraukomis, planais ar 
legendomis, žyminčiais ir išnykusius 
objektus. kuršių nerija juk tuo ir savi-
ta – gamtos beveik tobulai suformuo-
toje aplinkoje savo ženklus ir randus 
paliko dauguma ne(į)vykusių praėju-
sio ir šio amžiaus utopijų. todėl tai itin 
gyva knyga, kviečianti domėtis, saugo-
ti, prisiminti ir dalyvauti šio pasakoji-
mo tarp marių ir jūros kūrime.

Monika Šipelytė

Sutkus, Antanas, Pro memoria, 
Göttingen: Steidl, 2020, 128 p.

„tam, kad išgyventum, reikėjo de-
šimties stebuklų. Devynių neužte-
ko“, – teigia Daivos Čepauskaitės 
pje sės Duobė veikėja Milda, apmąs-
tydama Holokaustą išgyvenusių žydų 
likimą. šie žmonės yra ne tik tragiškos 
Lietuvos praeities, tačiau ir tamsoje 
užgimstančios vilties liudytojai. an-
tano Sutkaus įamžinti jų portretai, 
surinkti Vokietijos leidyklos Steidl 
išleistame albume Pro memoria, yra 
pastanga ne tik dokumentuoti istori-
ją, bet ir prakalbinti mus, kad maty-
tume ne tik istorinius procesus, o ir į 
jų sūkurį įsuktus žmones. Grigorijaus 
kanovičiaus romane Šėtono apžavai 
kapinių prižiūrėtoja dirbanti Danu-
ta-Hadasa svarsto, kad laidodami 
artimus žmones mes palaidojame ir 
dalelę savęs. tačiau galime svarstyti 
ir priešingai – kiekvienas asmuo at-
mindamas neleidžia iki galo palaidoti, 
t. y. užmiršti tų žmonių, kurie buvo 
reikšmingi jo gyvenime. taip po vienu 
atminties stogu buriasi ir gelbėtojai, ir 
budeliai. Visa tai atsispindi ir Sutkaus 
fotografijose, į kurias žvelgdami neiš-
vengiamai svarstome apie tą dešimtį 
stebuklų, kurie buvo būtini, kad žmo-
gus išgyventų nežmoniškais laikais.

Donatas Puslys
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uŽsKlanda

Vieno kąsnio pasakėlės

BeNJaMINaS krOkaS

Jono Biliūno gyvenimo emocinė iš-
klotinė: gimė Niūronyse, palaidotas 
Liudiškiuose (iš tikrųjų turėtų būti 
Liūdiškiai).

„Jeigu eilėraštyje nėra kablelių, tai 
jį skaitant greitai sutrinka kvėpavi-
mas“, – prieš mirtį spėjo pasakyti dak-
taras poetas Vincas kudirka.

kai antanas škėma dirbo liftininku 
Brukline, tai jis labai mėgo įsisupti į 
baltąją drobulę ir aikštelėje prie lifto 
laukti išeinančių.

kai Saulius tomas kondrotas su-
pykdavo ant pasaulio, tai jis ūmai ap-
siniaukdavo, imdavo garsiai šnypšti ir 
žiūrėti į visus žalčio žvilgsniu.

Juozas Baltušis kiekvieną vasarą 
Palangos turguje pardavinėdavo in-
tymias nuotraukas iš kupiškėnų ves-
tuvių.

kai Juozas aputis dirbo varovu, tai 
dažnai horizonte ieškodavo bėgančių 
šernų, o jų neradęs, verkdamas įsi-
kniaubdavo į skruzdėlyną.

kai fašistai sučiupo narsiąją parti-
zanę Marytę Melnikaitę, tai kruopš-

čiai apieškoję jos vatinuką rado įsiūtą 
partizanės slaptažodį: „Mano vardas – 
alvydas“.

Jeigu Vilniuje po smarkios liūties 
kur nors kyla tvanas, tai pirmasis į 
pagalbą visuomet atskuba patyręs 
santechnikas Heniukas Senkevičius 
iš „Naujininkų komunalinio ūkio“.

Iš visų dvikovų Don kichotui sun-
kiausia kova buvo su Baltaragio ma-
lūnu.

kai umberto eco studijų metais 
pramoko lietuvių kalbos, tai pirmasis 
jo lietuviškai perskaitytas ir jį stipriai 
sukrėtęs kūrinys buvo romanas Rožės 
žydi raudonai.

atėjo senis prie jūros, užmetė tink-
lą ir išvilko į krantą girtą 
Hemingway’ų.

Į Mažylio laidotuves karl-
sonas atskrido pritildęs pro-
pelerį ir sutepęs jį juodųjų 
serbentų uogiene.

Danielis Defoe buvo pir-
masis autorius, apmąstęs 
karantiną ir pavaizdavęs sa-

lą-izoliatorių, kurioje herojaus gyveni-
mas užtruko 28-erius metus.

Žurnalistas ericas arthuras Blairas, 
nutaręs susipažinti su katalikiškomis 
ispanų tradicijomis, kūčių naktį užsi-
darė monarchisto tvartelyje, o ryte iš jo 
išėjęs tapo Georgu Orwellu.

Hermannas Hesse dirbo Gyvūnų 
globos draugijoje ir buvo atsakingas 
už itin retą stepinio vilko populiaciją.

Gustavas Flaubertas, norėdamas 
suprasti jausmų ugdymą, vaikščioda-
vo po namus persirengęs ponios Bova-
ry drabužiais.

kartą Michailas Bulgakovas su 
Vladimiru Nabokovu užsuko į piceri-
ją. „Man didelę Margaritą“, – užsisakė 

Bulgakovas. „O man – mažą 
Lolitą“, – paprašė ir Nabo-
kovas.

Fiodoras Dostojevskis tu-
rėjo du brolius, iš kurių vie-
nas buvo demonas, o kitas – 
idiotas. !
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