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Laiškas Redaktorei
Apie baimę, gal kiek ir vėjus kalbant

Nerijus Šepetys

Miela Redaktore,
Kaip tik, bent tam kartui, užsibaiginėjant pandeminiam karantininiam gyvenimo tarpsniui, noriu su Tavim pasidalinti vienu brandžiu rūpesčiu. Sukasi jis apie
šešėlį, vis išsikišantį situacijoje, kai mūsų mielojo Vakarų pasaulio (apsiribokim
tuo, kas remiasi į Jeruzalės, Atėnų ir Romos pamatus) žmonės tapo ištikti pastarosios gamtinės nelaimės, COVID-19. Tapo ištikti, į tai reagavo, priėmė sprendimus,
į juos reagavo, apie visa tai tebediskutuoja. Žmonės ir sprendėjai, ir vykdytojai,
piliečiai aktyvūs ir pasyvūs. Įsisąmoninti tą rūpestį svarbu, jei norim geriau suprasti, kodėl šitaip priimam ir reaguojam į visiems žinomas rizikas užsikrėsti,
(ne)susirgimus ir (ne)pasveikimus, laisvanoriškas ir prievartines izoliacijas,
karantininių priemonių įvedimą ar atpalaidavimus, žmonių judėjimo erdvėje įpročių kaitas ir tąsas. Tą šešėlį čia vadinu tiesiog baime – pirmiausia mirties. Baime, kuri kitaip (ne)veikė kilus marams, choleroms, gripams ankstesniais moderniaisiais laikais. Baime, kuri, patyrinėjus, nelabai norima pastebėti,
apeinama, pakeliui sumurmant: „Gal geriau apie tai dabar nekalbėkim“. O gal vis
dėlto pakalbėkim.
Anądien, mieloji Rūta, perdavei man redakcijoje vokišką knygelę Sekuliarizacijos dialektika: apie protą ir religiją (2005, 2018), apie kurios lietuvišką vertimą buvom pasvarstę. Ne kokią naujieną, bet vis dar reikšmingą. Knygelė
mūsų žurnalo autoriaus, ilgamečio Bavarijos katalikų akademijos direktoriaus
kun. dr. Floriano Schulerio įvadėliu sudurta iš vadinamųjų „debatų“ tekstų – paskaitų, kurias minėtoje akademijoje bendra tema 2004 m. sausio 19 d. skaitė žymusis
Frankfurto filosofas ir komunikatorius Jürgenas Habermasas ir ne mažiau žymus
teologas, kardinolų kolegijos dekanas Josephas Ratzingeris – tada būsimas, dabar
jau buvęs Šv. Tėvas Benediktas XVI, NŽ-A irgi publikuotas. Beje, mano verstąjį jo
pamokslėlį apie futbolą netgi per Mažąją studiją transliavai, o štai Tilto g. redakcijoje ant sienos, virš tuometinio vyr. red. Sauliaus Drazdausko stalo kabojo jo dar
kaip „Didžiojo inkvizitoriaus“, taigi Šv. Tikėjimo mokslo kongregacijos prefekto
pasirašytas raštas, atsakantis į kažin kokį šmaikštų Sauliaus paklausimą. Bet čia
kiek nuklydau – grįžkim prie „debatų“, de facto ne ypač rezultatyvaus apsikeitimo
pozicijomis apie šiuolaikinės (demokratinės, liberalios, teisinės) valstybės ar tvarkos iki-politinius pamatus. Tai štai, iš naujai įvardytos „postsekuliarios būklės“ vis
to paties „religiškai nemuzikalaus“ žmogaus balsu bylojęs nenuilstantis (ap)švietėjas Habermasas ne tik prileido galimybę tikintiesiems bendrapiliečiams lygiomis
teisėmis įsijungti į viešąją diskusiją religinės kalbos formomis bei turiniais, bet ir,
o Dangau!, patetiškai paragino sekuliariuosius piliečius patiems pasistengti rasti
motyvacijos versdinti tokius prasmingus viešus pareiškimus iš religinės „į viešuomenei prieinamą“ kalbą. Naujoji demitologizacija, nu. Nežinia, kiek adekvatūs
tokio suartėjimo bandymai pasirodė Ratzingeriui, bet, atlikęs privalomų kontrareveransų, jis nepasibodėjo priminti ir kad mokslas nepasigimdys savo jėgomis
etoso, ir kad apsivalymas bei gydymas(is), jau įprastas religinei nuostatai Vakanaujasis židinys-aidai 2020 / 4
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ruose, būtų neprošal ir hubris nuo seno pažeistam, vien tik savo ribose besisukančiam protui.
„Debatuose“ išryškėję riboms aklo sekuliarizmo ir skirtumui kurtaus diskurso motyvai man
nostalgiškai priminė visai kitokias paskaitas, kurias prieš 44 metus į Trumpos katalikų dogmatikos devintomio paskutinę knygą/vadovėlį Eschatologija: Mirtis ir amžinasis gyvenimas sudėjo
tas pats į iš akademinio į ganytojo kelią besirengęs pereiti Ratzingeris. Paskaitų dalyje, skirtoje mirties teologijai, tuometinis Regensburgo universiteto profesorius pateikė tokią refleksiją:
„Santykis su mirtimi mūsų visuomenėje iš pirmo žvilgsnio atrodo stebėtinai prieštaringas. Viena
vertus, mirtis padaryta savotišku tabu – ją, kaip kažkokį nederamą dalyką, norima paslėpti, išstumti iš sąmonės; kita vertus, mirtis yra demonstruojama [...] tampa lengvu nervų padirginimu
visuotiniam gyvenimo nuoboduliui išblaškyti“ (p. 70, 72, vertė Giedrė Sodeikienė, 1996). Tokios
mirties, kuri mūsų tiesiogiai neliečia, po pusės amžiaus mūsų viešoje erdvėje eksplikuojama ir
multiplikuojama dar daugiau, kita vertus, artimoje aplinkoje ji dar intensyviau eufemizuojama,
paslepiama, uždaroma, kartu su liga „paverčiant techninėmis specialiomis problemomis, kurios
atitinkamai sprendžiamos tam reikalui skirtose įstaigose“ (p. 71). Iš diagnostinių paskatų Ra
tzingeris anuomet čia įžvelgė pastangų išvaryti, užgniaužti mirties baimę materialistinius ir
pozityvistinius rezultatus.
Kaip tik šios vis išstūminėtos, bet dabar į viešumą (tegul ir nepastebimai, per pairusių bend
rabūvio pagrindų plyšius) sugrįžtančios baimės variacijas toliau ir panagrinėsiu, sąmoningai
suskliausdamas istorinius precedentus. Mat jau vien per praėjusį trumpą kruvinąjį šimtmetį
sekuliariai progresyvistinis mirties baimės apžaidimas buvo sukrėstas daugybę kartų: pradedant nuo Didžiojo karo apkasų distancinių skerdynių, civilių šalutinių žūčių, einant per kritusius
masiniuose išvarymuose ir trėmimuose, baigiant eliminacinio užmojo žydų Katastrofa ir mažesnio masto tautų ir grupių valymais. Tačiau tai vis daugiau žudynės ir žūtys, kurioms iš anksto
nepasirengsi, ir kurias galbūt post factum suvaldysi per kaltės ir atsakomybės procesus. Vieno
mažo globalaus pasaulio sąlygomis, kuriomis gyvename dabar, save ir vieni kitus matydami tik
per medijų langus ir akinius, kažkas panašaus buvo nutikę tik dėl Rugsėjo 11-osios, kurią daug
kas patyrėme per tiesioginę vaizdo transliaciją ir kurios socialines pasekmes lydėjo stipriai paūgėjęs, nors ir nebūtinai adekvačiai verbalizuotas kolektyvinės baimės jausmas.
Ir vis dėlto dabartinė socialinė krizė įgavo mastą per šį tą asmeniškesnio, intymesnio už tuos
kolektyvinius jausmus, kuriuos užgavo ir tebeužgauna teroro aktų grėsmės, vieši smurtiniai
ekscesai ar karų išjudintos milijoninės pabėgėlių bangos. Svarbu, kad ir pati pandemija, ir pastangos ją suvaldyti, ir judėjimo bei bendravimo suvaržymai, ir šių „švelninimai“ čia matytini
kartu, mat visur į pakaušį neretai alsuoja ta pati baimė. Mirties baimė: pamatoma, įsąmoninama ar ne, ji – musyse, čia ir dabar.
Štai kad ir aplinkybė, kad šis virusas pavojingiausias seniems ir jau įsiligojusiems. Juk visi
užkratai, atkeliavę iš tų paslaptingų rytų ar pietų, pirmiausia istoriškai pakirsdavę silpnesnius. Net ir įprastas gripas – kam pavojingiausias? Senoliams, vėžininkams, pridusėliams,
na, dar mažiems vaikams. Bet nūnai ši aplinkybė buvo tapusi lemiamos reikšmės: ir priimant
skubius sprendimus dėl privalomos izoliacijos, ir nuo pradžių užgrūdant ligonines simptomus
pajautusiais diagnozuotaisiais, ir vėliau renkantis, kam pirmiausia statyti plaučių ventiliacijos
aparatus, ir visąlaik garsiakalbiškai raginant senolius ir šiaip ligonius nekišti nosies iš namų,
nesirodyti kitų, „ne rizikos grupės“ žmonių akyse iki karantino pasaulio pabaigos.
Žvelgiant paviršutiniškai, tylios grumtynės tarsi vyksta tarp dviejų, dažnai vienoje galvoje
išsitenkančių nuostatų: viena, stengtis kuo labiau apsaugoti silpnesniuosius nuo pagreitintos ir
apsunkintos mirties, antra, pirmiausia rūpinantis, kad į tas silpnųjų ir pažeistųjų gretas neįsirikiuotų stipresnieji ir sveikesnieji. Bet tik paviršutiniškai žvelgiant. Prisiminkime, Bažnyčioje
tradiciškai melstasi: a subitanea et improvisa morte, libera [nos Domine] – nuo staigios ir netikėtos mirties gelbėk. Kita vertus, sekuliarizuota sąmonė, tarytum įveikusi metafiziką su visomis
mirties baimėmis (kam bijoti to, kas neišvengiama ir kas viską užbaigia?), tarsi būtų galėjusi
maldauti priešingai: staigią ir nepastebimą mirtį duok mums (Eschatologija, ibid.). Kai jau ateis
laikas, tai tegul ir nutinka, be skausmo ir netikėtai, nes, nu, ne mūsų reikalas „išeiti“, tegul tik
nelenda į galvą šitai su savo pavidalais ir veidais.
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Ką turime šiandien: tą pačią išstumtąją, bet sugrįžusią staigios mirties baimę, tik jau tikėt(in)os
mirties. Tikėtinos, nes apie ją tiek daug kalbama, ji rodoma, bet jau nebėra ta, kuri mūsų neliečia, nėra nuasmeninta ir uždaryta medijose. Mediatizuota mirtis per šią krizę priartėja ir pasibeldžia kaip mums adresuotoji, kaip tokia, kuri iš virtualybės gali tiesiog persikelti į gyvenimą
(dezinfekuoti imta masiškai net pačius ekranus). Mes nenorim sekuliariai priimtinos staigios
mirties, nes staigiai ji būtų dabar, bet nenorime ir jai, kaip įprasta religiniam požiūriui, būti
pasiruošę, nes tada ji atvirstų gyvenimo dalimi, kaip „tamsiaisiais viduramžiais“. O gi praėjo tie
Viduramžiai, jie įveikti. Mokslas dabar ir progresas.
Taigi apie ką galvojome, ragindami kuo ilgiau laikyti per atstumą tėvus ir senelius, vengdami
kontaktų su rizikos grupės žmonėmis, ar jiems patiems patardami saugiai likti užsidarius? Aišku, ir apie daug šviesių ir švelnių dalykų, veikiausiai nestigo mums paisymo nei artimo meilės,
nei visuotinės gerovės, bet kartu neretai šalia tykodavo ir šešėlinė mirties (su kuria gi viskas
pasibaigs) baimė. Tik ar tikrai tik tų mums brangių artimųjų mirties? O gal sunkumo, kuris
užguls, kai jie mus paliks? Baimės to, kaip tada jausimės? Kaip mums bus, likus vienišesniems,
gal net kiek kaltiems dėl to, kad likom vienišesni, nes neapsaugojom, nes neapsisaugojo? Mūsų
pačių ilgai sąmonės užribiuose paliktos mirties baimės?
Kas čia nutiko ir masiškai išplito – tai netikėtas ir staigus suirimas Ratzingerio įvardytojo
prieštaringumo tarp privataus (mūsų, artimųjų) mirties išstūmimo ir viešumoje siaučiančios,
mūsų neliečiančios, smurtinės ir natūralios, tikroviškos ir fiktyvios mirties vizualizacijų. Atstumas ištirpo, priešingybės susiliejo. Mirtis net ir nuasmeninta, nužmoginta, paversta kasdien
atnaujinamais naujų atvejų, mirčių skaičiais staiga ima mus veikti, gąsdinti asmeniškai, ir mes
jau patys izoliuojamės, saugomės, saugom kitus ir tai įsisuka spirale. Aišku, galima tą staiga
prasiveržusią baimę kompensuoti tarnyste pažeidžiamiausiems ar priešingai, racionalizuoti
ekonomikos stabilumo argumentais, bet ji veikia. Viešumoje ir taip viešėjusi, nirtulingai besivarčiusi belenkieno mirtis nūn persikraustė į mūsų asmeninę, šeimos ir draugų erdvę, iš kurios
ją andai buvome išstūmę, darbais ir žodžiais, į ligonines, slaugos ir senelių namus, kur paskui
viskuo pasirūpindavo ritualinių paslaugų specialistai, na, dar plius kunigai ir giedotojai, anan
pasaulin palydėtojai. O dabar gi, jei pažiūrėsim į viruso nušniotųjų likimus labiausiai nukentėjusiuose Vakarų miestuose, niekas nebepasirūpina, nespėja, visa tai griūva, ir griūva ant mūsų.
Riba nusitrynė. Moderniojo racionaliai progresyvaus proto, individualaus ir institucinio, pasitikėjimas savimi susitraukė.
Susitraukė ir pasitikėjimas autoritetu, kuris, mirties baimę užspaudžiant, pamažu buvo įgijęs
tiesiog nepakeliamą svorį. Turiu čia mintyje minios ir elitų lūkesčius, taip dedamus į mediciną.
Ką reiškia laikyti gydytojus (sveiko) gyvenimo ekspertais, ligų užkardymo ir išgydymo specialistais? O gi ilgą, tylų, bet tvirtesnį įsišaknijimą senos švietėjiškos mirties nustūmimo utopijos,
kad kada nors visi dėl medicinos laimėjimų, kūno priežiūros ir technologinės pažangos gyvensią
maksimaliai ilgai (plg. markizą de Condorcet), kaip kokios gerai sukonstruotos ir prižiūrimos
mašinos. Klasikinis pagalbos sergantiesiems pašaukimas čia socialiai transformuojamas į pas
laugą teikti maksimalią apsaugą nuo mirties. Tokios, kurią sukelia vidaus ligos ir išoriniai
užkratai, „gamybos defektai“, „eksploataciniai gedimai“, „avariniai pažeidimai“. Iš medicinos
laukiama, kad visi negalavimai būtų pagydyti, visos anomalijos pašalintos, visos komplikacijos
suvaldytos, o visokiems užkratams – užkirstas kelias. Visi įmanomi skiepai, kuo sveikesnė gyvensena, visad savalaikė diagnostika, gydymas vaistais, chirurgija, disciplina, reabilitacija – tai
paverčia mediciną ne tik pagalbininke ligoje, sveikatos stiprinimo autoritetu, bet ir kuo ilgesnio
gyvenimo pratęsimo ir kuo tolesnio mirties nustūmimo užtikrintoja. O jei nesuveikia, jei liga
užklumpa, išplinta, skiepas, mityba neapsaugo, operacija, vaistai nepadeda, disciplina ir judėjimas neatstato, žmogus miršta (beveik visada) anksčiau, nei tikėtasi, tada galim kelti bylas
diagnostikams, terapeutams, chirurgams, slaugytojoms, farmakologams, ligoninėms, reikalauti
bausmių kaltiesiems ar nusikalstamai apsileidusiems, o nukentėjusiems ar jų artimiesiems –
kompensacijų. Toks gyvybės draudimo, kuris yra loterija, racionalizavimas. Tarytum mirtis nuo
ligos, užkrato ar senatvės būtų garantinis buities prietaiso gedimas, namo gaisras, automobilio
avarija, ištinkanti tik kai kuriuos ir kai kada.
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Ir štai masiškai payra tas įsikalbėtas, užsiugdytas tikrumas. Pandemija, informacinė lavina
apie susirgimus ir mirtis, karantino suvaržymai suteikia tam daugybę progų. Pirmiausia netikrumas yra objektyvus, ištinkantis pačią medicinos sistemą: epidemiologus ir infektologus,
klinikų vadovus ir slaugytojus: užkratas menkai pažįstamas, apsaugos priemonių nepakanka,
patirties mažai, patikimo gydymo nėra, komplikacijos sunkiai prognozuojamos, vakcina neatsiranda: kur reikės dėti, kaip prižiūrėti tikėtinus naujų ligonių srautus, ką daryti su tais, kurie
hospitalizuoti dėl kitko, etc.? O dar kitos bangos, nauji užkratai? Tuo tarpu elitus ir minias,
sprendimų priėmėjus ir piliečius, ištinka masiniai mirties baimės aplankymai.
Tai slegia, nuo to norima pabėgti. Pirmas kraštutinumas – defetistiškai (neva šaltai) su tuo
susitaikyti, paliekant dalykus savieigai, tarsi automatu paleidžiant ant sistemos racionalųjį
antreprenerišką modelį, sureguliuotą į gydymo kaštų atsiperkamumą ir atsparumo maksimizavimą. Kitas kraštutinumas – viso gyvenimo ir darbo, verslo ir pramogų erdvės operatyvus
įmontavimas į infekcinės sukarintos stovyklos tvarką. Ir „drąsusis“/„žiaurusis“, ir „bailusis“/
„jautrusis“ sprendimai vis tiek mėgina išsaugoti nepasidavimą mirties baimei, ir kartu nepasidavimą apmąstymui. Ir abiem atvejais vis tiek miršta daugiau žmonių: pirmu atveju – dėl
didesnio infekcijos išplitimo, antruoju – dėl menkesnio dėmesio ir pagalbos tiems, kurie serga
kitomis ligomis, ištinkami kitų staigių sveikatos sutrikimų. O tai, sakysi, miela Rūta, yra vidurio kelias? Visada turbūt buvo ir visada turbūt liks. Nesileidžiant į vardijimus griežtinimo ar
švelninimo priemonių tuose kraštuose, kur sprendžiama buvo ne centruose, administraciškai
ir ekspertiškai, o vietose, pačių bendruomenių, prisimintina, kad žmonėms geriausia pasitikėti
vieni kitais ir pamatiniuose dalykuose. Todėl kai kada svarbiau tampa vengti rizikos, saugoti
kitą ar saugotis pačiam, o kai kada prisiimti riziką, ištiesti pagalbos ranką, paremti iš apačios
ar šono. Šiuo požiūriu abejotinas man regisi dvimėnesinis Katalikų Bažnyčios Lietuvoje sprendimas adaptuoti infekcinės ligoninės taisykles ir liturgijai bei sakramentams įvesti virtualius
pakaitalus, „saugų“ atstumą. Taip „taisyklės visiems“ užlindo pirmiau „sąmoningumo kiekvienam“, o juk, prisimenant Katekizmą, septyneri gailestingumo darbai kūnui nesidaro ant „socialinės distancijos“, kaip ir analogiškai darbai sielai – nesistato kitaip, kaip tik ant asmeninio
ryšio. Na, dar Dvasios dovanų, katrų paskutinioji yra Dievo baimė. Ups. Nemadinga baisiai.
Vos nepamiršau, kad Dievo baimę esam iškeitę į artimo meilę, o amžinosios pražūties baimę –
į šio pasaulio/gyvenimo džiaugsmą.
Nekatekizuojant galima tik romiai pastebėti, kad vertinga yra šita pandeminė karantininė
pamoka, kai mirtis išsprūsta iš masinės mūsų neliečiančios parodomybės ir gyvų tarpasmeninių
santykių tamsaus užkaborio opozicijos ir užtinka mus kaip čia ir dabar gyva grėsmė. Kaip klausimas, kuris prašosi atsakomas: abejingai konstatuojant, romiai susitaikant su ja kaip galutine
pabaiga, ar viltingai tikintis, kad su ja baigsis tik šis, žemiškas ir stokingas gyvenimas, išlaikant
baimę, ar tik neprapulsime ir suvisam. Net ir neatsakant – pamatinių klausimų prisiminimas
ar pamatymas, pasilaikymas prieš akis ar mintyse tik į sveikatą visiems. Taip, žinau, vis tiek
visi grįšime į tą savo smulkių kasdienių rūpesčių kambarėlį, kurio durys dėl baimės ir savaitės
gale lieka užrakintos. O tada galbūt kai kas kai kur ims ir išgirs „ūžesį, tarsi būtų kilęs smarkus
vėjas“. O gal ir palinkėjimą: „Ramybė Jums“.

Naujininkai, 2020 m., Sekminės
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Niekada nebebus kaip anksčiau
Guoda Azguridienė

Kartoja įvairių sričių specialistai – epidemiologai, medikai, sociologai. Ar tikrai? Filosofiškai žvelgiant, niekada nebebūna kaip anksčiau. Ir individui, ir visuomenei. Kai vaikas iš namų išeina į darželį ar mokyklą, jau
niekada nebebūna kaip anksčiau. Kai miršta mylimas
žmogus, jau niekada nebūna kaip anksčiau. Kai žmonija išrado ratą, elektrą, internetą, jau niekada nebebuvo
kaip anksčiau. Tad ir išgyvenusiems Covid-19 pandemiją, kaip anksčiau nebebus.
Mokslininkai jau kuris laikas kalbėjo apie itin bjaurius virusus ir antibiotikams atsparias bakterijas, kurie
nuolat atsiranda, ir kad tai didžiulė problema. Jiems
visų pirma medicininė, bet, kaip teko įsitikinti – socia
linė ir ekonominė ne mažiau. Covid-19 pandemija
ypatinga tuo, kad su viruso pasekmėmis turėjome susidurti akis į akį, masiškai ir viso pasaulio mastu. Tai yra
tikrai nauja, bet nėra stebėtina: šiandien pasaulis kaip
niekada vidujai susijęs ir ta prasme – mažas.
Ekonominės politikos srityje negirdėjau sakant, kad
jau niekada nebebus, kaip buvo. Dėl pandemijos ekonominiai dėsniai nesikeičia, bet dėl aplinkybių keičiasi ekonominė politika. Ir dar labiau keičiasi retorika. Politikai
sako: „beprecedentė situacija, beprecedentės priemonės“.
Situacija ekonomikoje dėl pandemijos tikrai susidarė
beprecedentė. Maža to, kad dėl užkrato grėsmės patys
žmonės apribojo tam tikrą vartojimą (antai keliones į
užsienį), nuo tam tikro momento šalys įsivedė karantiną, o tai reiškė, kad dalis ekonomikos apskritai negalėjo funkcionuoti. Unikalumas tas, kad tai buvo sveiki
verslai, kurie papuolė į krizę ne dėl savo ar partnerių
sprendimų, kaip būdinga ekonominėms krizėms, o dėl
viruso grėsmės ir karantino ribojimų.
Pati ekonominė krizė nebuvo tokia netikėta,
kaip dabar pristatoma. Jau praeitais metais
jos nuojauta tvyrojo ore, viešumoje klausimas
„kada bus krizė?“ skambėjo dažnai, o metų
pabaigos Vokietijos ekonomikos rezultatai
niekaip neįkvėpė optimizmo. Priminsiu, Lietuva yra eksporto šalis, Vokietija yra viena
svarbiausių eksporto rinkų, tad mažėjant ten
vartojimui, mes mažiau parduodame. Nors
premjero ir apkaltinti, kad nepasiruošė, verslai krizei ruošėsi, kiek tai padaryti pajėgė: jei
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pelno neuždirbi arba esi stiprios plėtros fazėje, ruoškis
nesiruošęs – atsidėti nėra ko.
Krizei rengtis buvo raginama vyriausybė: nešvaistyti
laiko, neužsiimti smulkmenomis, tvarkyti esminius dalykus. Žinia, Lietuvoje šie raginimai išgirsti nebuvo. Prisiminus, kad ir prieš 2010-ųjų krizę jie taip pat nebuvo
išgirsti, gal reikėtų ir nebesitikėti? Kaip sakoma, krizės
krizėmis, o rinkimai – pagal grafiką, ir jei jūra ima banguoti prieš rinkimus, veikiausia mums bus pasakyta,
kad banguoja akyse. Juk žmonės taip mėgsta girdėti tai,
ką nori, o plaukti per audrą jau teks kitai vyriausybei.
Sakysite, kad Sauliaus Skvernelio vyriausybė pati
plaukia per audrą? Reagavimo į virusą prasme taip, bet
ekonominės problemos tikrai nutįs ilgam į priekį. Tįsdamos jos keis pavidalą, jų sąsajos su koronavirusu darysis ne tokios akivaizdžios. Tai vyks dėl eksporto rinkų
pokyčių, atidėtų atleidimų (kai baigsis prastovų subsidijos), atsargesnio vartojimo pačioje Lietuvoje ir rizikos
vertinimo iš naujo. Žmonės gali svarstyti vienaip ar kitaip, bet investuojantis verslas vertina rizikas. Atsiradus naujai rizikai tenka vertinti, kaip konkrečioje šalyje
nuo jos galima bus apsisaugoti. Vyriausybės paramos
priemonės sudėliotos taip, kad baigtųsi kaip tik apie
rinkimų laiką. Taip diktuoja politinė logika. Ekonominė
logika sakytų, kad parama buvo prasminga pačioj krizės pradžioj, o jos tęsimas laike tik trukdo rinkos dalyviams pamatyti rinkos situaciją ir prie jos prisitaikyti.
Girdime šią pandemiją vadinant „juodąja gulbe“ –
labai mažai tikėtinu įvykiu su ypač stipriomis pasek
mėmis. Pats „juodosios gulbės“ metaforos autorius
Nassimas Talebas sako, kad covid-19 nebuvo juodoji
gulbė, ji buvo žinoma – baltoji. Tokios būtų ir
dėl klimato kaitos atsitikusios bėdos. Tačiau
niekas autoriaus nebeklausia – metafora tapo
bendro naudojimo ir patogiau sakyti, kad ligos protrūkis buvo niekaip nenumanomas.
Ką ši krizė atskleidė Lietuvoje?
Ne taip ir daug naujo. Kad valdžia labai
mėgsta valdyti piliečius, juos ribodama. Kad
ji nepajėgi operatyviai reaguoti (tam pamatyti pakako gaisro Alytuje). Kad būtent politinė
lyderystė Lietuvoje šiandien yra juodoji gulbė. Valstybės pirmieji asmenys dėl lyderystės
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stokos pirštais baksnojami (beje, Seimo pirmininkas nė
nebeminimas), bet pridėčiau ir kitus „atsakinguosius“.
Turime krūvą institucijų, susijusių su visuomenės sveikata, įvairaus pobūdžio saugumu. Verslams reikia pereiti stiklo kalnų masyvą, norint gauti jų parašus, jog
viskas saugu ir tvarkinga – ta prasme, kad saugos dokumentai tvarkingi. Bet kai ateina gaisras arba epidemija, didžiųjų saugos prižiūrėtojų – institucijų, vadovų,
paruoštų priemonių – nelieka. Ar jie tokie neatsakingi,
kad nesiruošia ir nežino, ar tokie neįtakingi, kad jų neklauso? Klausimas, kodėl nebuvo leista ligoninėms laiku įsigyti apsaugos priemonių arba nupirkti jų centralizuotai, yra šimtą kartą vertesnis, nei Stasio Jakeliūno
komisijos tyrimas apie tai, kas sukėlė finansų krizę
Lietuvoje 2010 m. Dar niekaip neatsakytas klausimas,
vertas tyrimo, kodėl, neapsirūpinus apsaugos priemonėmis, ilgą laiką reikėjo viešai meluoti, kad jomis pasirūpinta ir naudojama ten, kur reikia. Kai visiems buvo
akivaizdu, kad reikia ir nenaudojama. Ir tai nėra vieno
žmogaus – operacijų centro vadovo – charakterio ypatybė. Už ekonomikos gelbėjimą atsakingi politikai taip
pat iki šiol nesako, kad buvo padaryta klaidų. Jie kuria
vaizdą, kad viskas kontroliuojama ir tiesiog žada naujas
priemones, naujus milijardus.
Ką iš covid-19 patirčių Lietuvoje konstatuoti labai
malonu ir apskritai maloniausia, tai kad visuomenė
buvo ir susitelkusi, ir sąmoninga. Aš net ne apie tai,
kad laikėsi karantino – didelė dalis jo laikėsi iš grynos
baimės. Aš apie tai, kaip žmonės patys savanoriškai
ėmėsi veiksmų padėti įveikti negandą: aukojo, savanoriavo, teikė paramą, ėmėsi verslo projektų iš visuomeninių paskatų, telkė ekspertus, būrė bendruomenes,
advokatavo reikalingiems pagalbos, galų gale – dirbo
savo darbą, negailėdami savęs. Drįstu teigti, kad kaip
visuomenė – ūgtelėjome. Kaip, matyt, ir priklauso krizės sąlygomis, gerai atsiskyrė lyderiai ir tušti sėkmės
medžiotojai. Pastarieji prastūmė ne tik sau naudingų
įstatymo normų, bet ir eilučių biudžete. Padalijo pinigų
pagal savus kriterijus pagrįsdami, kad „beprecedentė
situacija, tai ir priemonės beprecedentės“.
Pakalbėkime apie pačias priemones ekonomikai gaivinti. Jos buvo beprecedentės ta prasme, kad teko remti verslus. Iki šiol tikslinėmis išmokomis buvo įprasta
remti savo rinkėjus, pavyzdžiui, vaiko pinigais. Arba
pakelti pensijas ne pagal numatytą formulę, padidinti
minimalią algą greičiau, nei bendrai atlyginimai didėja. Taip pat įprastai skambėjo pasiūlymas sumažinti
kokiai nors prekių grupei PVM, išmokėti ūkininkams
kompensacijas už lietų arba sausrą. Tiesa, ir ypač pastaruoju metu, pagreitį įgavo parama (įvairiomis lengvatomis) stambioms užsienio investicijoms, kurios neša
mums know-how ir daug gerai apmokamų darbo vietų.
Tas politikams patinka. O dabar (kokia likimo ironija!)
teko remti savus paprastus verslus: labai mažus, mažus
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ir vidutinius. Tuos pačius, kuriuos iki to laiko linksniavo kaip per mažai pažengusius ir mokančius per mažas
algas. Apmaudu. Ir nesinori. Bet ką daryti, kai jie daugiausia žmonių įdarbina?
Kai nesinori, tai ir neišeina gerai. Vadinamoji „likvidumo“ (žmoniškai – išgyvenimo) parama Lietuvoje stipriai pavėlavo, kas reiškia, kad dalis verslų numirė ar
bent stipriai nukraujavo iki paramos atėjimo, o kai ši
atėjo (ir jei atėjo), jau buvo gerokai per maža, nes įsipareigojimai per laiką susikaupia. Kodėl taip atsitiko?
Dėl trijų esminių priežasčių. Pačios priemonės buvo sugalvotos sudėtingos. Kaip antai, parama darbuotojams
buvo organizuota per darbdavius, o ne tiesiogiai žmonėms. Tai įvėlė darbdavius į masę sąlygų ir procedūrų, trukdančių užsiimti pačiu verslo gelbėjimu. Antra,
verslams buvo keliami papildomi reikalavimai ir sąlygos, kurių krizės sąlygomis jie negalėjo įgyvendinti (juk
krizė). Ir trečia, pinigus skirstyti pavesta institucijoms,
kurios nebuvo pritaikytos tokio pobūdžio dalyboms, todėl fiziškai nesusitvarkė su srautu. Rizika, kad būtent
taip atsitiks, buvo matyti iš pat pradžių, tačiau padėtį
po truputį imta taisyti gerokai vėliau. Esu tikra, kad ir
valstybės aparate buvo apstu suprantančiųjų. Tiesiog
nebuvo politinės valios to imtis. Ta prasme, nepaisant
pompastinių planų ir pažadų, noro padėti žmonėms,
kurie suneša mokesčius į biudžetą, nebuvo. Nebuvo
noro realiai padėti nei verslus vystantiems, nei juose
dirbantiems, tebuvo noras pasirodyti vieninteliais gelbėtojais. Gal net išgelbėti darbuotojus nuo blogiečių
darbdavių. Bet to padaryti tiesiog neįmanoma – kad ir
kiek valstybė subsidijuotų darbo vietas, verslui užsidarius ar susitraukus, jos tiesiog dings. Stebėtis gal ir nereikėtų, nes noro gelbėti medikus iš valdžios pusės irgi
nebuvo daug. Buvo visokių kitokių norų ir prioritetų.
Situaciją taikliai paaiškino kultūros komiteto pirmininkas, kuris pasidžiaugė, jog ekstremali padėtis leido
panaikinti fiskalinės drausmės įstatymą. Tą įstatymą,
kuris draudė valdžiai išlaidauti savo nuožiūra ir taip
stipriai sunkino jai gyvenimą leidžiant mokesčių mokėtojų pinigus savęs populiarinimo tikslais.
Kadangi krizė toli gražu nesibaigė, nesibaigė epidemija ir net karantinas iš dalies išlieka, per anksti daryti išvadas ar prognozuoti, kaip konkrečiau atrodys tas
„nebebuvimas kaip anksčiau“. Aišku viena, netikrumo dar padaugės, asmens laisvių apribojimų taip pat,
valstybės lies pinigus į ekonomiką kiek pajėgdamos,
o tai tikrai keis santykius rinkoje tarp skirtingų verslų,
šakų, valstybių. Klibins sutartis ir sąjungas. Tai negalės nepaveikti ir vertybių. Politinis klausimas, kiek
ribojimų dėl epidemiologinio saugumo mes kaip visuomenės toleruosime, viešumoje jau svarstomas. Ekonominis klausimas, kaip atrodys ekonomikos, taip karštai
kūrenamos iš ateities pasiskolintais pinigais, kol kas
labai garsiai nutylimas.
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Miestas, socialiniai getai ir
demokratija
Tomas Daugirdas

Vilniaus užstatymas, nekilnojamojo turto projektai, viešųjų erdvių komercinimas jau kelintus metus yra kon
fliktų židiniai mieste. Naujais pastatais užstatyti Misionierių sodai. Ką tik pasirodė Vokiečių gatvės atnaujinimo
projektai, apie kuriuos kol kas negirdėti nė vieno gero
žodžio. Komercializacija ir jos pasekmės nėra būdingos
vien Vilniui. Bet Vilniuje jos greičiausiai pastebimos ir
sulaukia daugiausia reakcijų. Nevykusios architektūrinės idėjos daro žalą miestui. Tačiau ne mažiau svarbios
ir pasekmės socialiniam miesto pavidalui ir jo integralumui. Netolygus miesto vystymas gali užprogramuoti ašt
rius socialinius konfliktus ir kelia grėsmę demokratijai.
Pasaulyje nemažai konfliktų miestuose vyksta dėl
miestų dalių pavertimo komercinėmis, tiksliau, pinigus nešančiomis erdvėmis. Iš jų palengva ar greitai išstumiant tuos, kurie pinigų neturi, naikinant tradicinį
socialinį miestų susisluoksniavimą. Antai įvestas nustatyto dydžio turto mokestis skatina per gana trumpą
laiką iš „pabrangusių“ erdvių išsikraustyti tuos, kurie
ten nugyveno dešimtmečius, ar net visą gyvenimą, per
tą laiką šildėsi krosnimi ir turėjo tik šaltą vandenį. Tokie žmonės išstumiami, jų butai šiuolaikiškai suremontuojami naujų gyventojų. Socialiai įvairi aplinka, turinti
šaknis ir vietos atmintį, paverčiama socialiai homogeniška. Lietuvoje atsirado turto mokestis, kuris kol kas
nedidelis, nors būtent paliečia vadinamųjų „prestižinių“
vietų gyventojus, net jei jų pajamos neprestižinės.
Kitas reiškinys yra nekilnojamojo turto gausinimas prestižinėse vietose, jų komercializacija. Investuojama į naujas patalpas su „gražiu
vaizdu“ ar apskritai naujas galimybes gyventi ten, kur įsisprausti sudėtinga. Ne todėl, kad
miestui trūktų žemės, kur statyti, tačiau ieškant
komerciškai naudingiausių investavimo vietų.
Diskutuojama dėl tokių statybų žalos paveldui
ar abejotinos naudos tiems, kurie naujuose namuose apsigyvens. Tačiau jos daro didelį poveikį
ir kvartalo ar vietos socialinei struktūrai.
Vilniaus Užupis dažnai prisistato kaip menininkų ar kūrėjų kolonija, plg.: „Užupio Respubliką kaip bendruomeninį, kultūrinį, meninį ir so-
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cialinį judėjimą dažnai lygina su Monmartru (Paryžius)
ar Kristianija (Kopenhaga). Užupio Respublika turi savitą filosofiją ir raiškos formas“. Tačiau tiesa ta, kad pagausėjus investicijoms, taigi ir apsigyvenimo prestižiškumui, Užupis vis mažiau tinka įsikurti menininkams
ir kūrėjams. Jie paprastai daug lėšų neturi, tad gyvena tik todėl, kad gyveno anksčiau. Užupis gal ir lieka
bendruomene, tačiau vis labiau – elito bendruomene,
gerai uždirbančių ir galinčių investuoti į įvairius užupiečių projektus ir sumanymus bendruomene. Užupiui
sparčiai plečiantis, nauji gyventojai kvartalo savitumą
keičia labai sparčiai. Kelių metų dar reikės, kol Užupis
taps išskirtinai nuglostytu, nutinkuotu, gėlėmis apstatytu Vilniaus rajonu su mažomis, ypač prabangiomis
ekskliuzyvinėmis parduotuvėlėmis ir galerijomis?
Menininkams, protestuojantiems prieš komercijos ir
konformizmo dvasią, teliks Užupį palikti ir keltis kur nors
į kaimo sodybas, kur kasdien nesusidurs su socialiniu ir
komerciniu spaudimu. Kur nereikės keliauti į kitą senamiesčio kraštą už įperkamą kainą nusipirkti būtiniausių
produktų, nes greta esančios parduotuvėlės teparduoda
išskirtines iš egzotiškų miltų keptas bandeles ar užjūrio krabų užtepėles. Jie Užupį veikiau jau yra palikę.
Užupio siejimas su tam tikra nonkonformizmo ar net
meninio laisvumo dvasia vis dar yra labai svarbus ir
reikšmingas komerciniam vystymui. Tai palaiko reikiamą įvaizdį, kuris didina ten esančių ir būsiančių
statinių komercinę vertę.
Sovietinės Vilniaus senamiesčio nuotraukos
kai kam kelia nostalgiją. Apsilaupę senieji pastatai gana apgriuvusiuose kiemuose (kad ir
Alumnato). Kabo padžiauti skalbiniai, čia pat
žaidžia vaikai, greta matyti purvinos balos. Tegalima pasigesti kokios žąsies ar kiaulės. Dabar senamiestis sutvarkytas, kiemai pagal dabartinį estetikos standartą beveik lygiai iškloti
trinkelėmis ir plytelėmis. Nė nekyla mintis apie
kiaulę, beknisančią kur už kampo. Net tipinėjantys balandžiai tokioje aplinkoje atrodo veikiau kaip socialinės rizikos paukščiai, nelabai
tinkantys prie aplinkos. Toks senamiestis nea-
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bejotinai mielesnis akiai. Nostalgiją veikiausiai kelia ne
tiek lūženos ir apleistumas, kiek su tuo susijęs gyvenimo ir žmonių įvairialypumas. Jie kadais tuose kiemuose vaikštinėjo, namuose gyveno, bet dabar jų nelikę nė
pėdsako. Socialinė žmonių maišatis, net jei ir kelia tam
tikrų asmeninių nepatogumų, formuoja bendruomeniškumo jausmą, kuris yra svarbus miesto gyvybei ir net
tautos kaip vieningos bendruomenės pajautai.
Miestų centrų ar jų dalių komercializacija turi ir gerųjų pusių: aplinka tampa labiau sutvarkyta, mažėja
nusikalstamumas, ten smagu užsukti ir pasivaikščioti.
Tačiau visa tai pasiekiama gyventojų suvienodinimo ir
socialinio išsluoksniavimo sąskaita. Mažiau pasiturintys gyventojai atsiduria prastesnėse miesto vietose. Čia
ilgainiui randasi ir daugiau socialinių problemų. Didėja
nusikalstamumas. Savo ruožtu tokias nesaugias vietas
paliks gyventojai, kurie išgalės jas palikti. Nepaliks tie,
kurie neturi nei kur, nei kaip išsikelti.
Pastaruosius dvejus metus mėginant savitai „atgaivinti“ Vilniaus stoties rajoną, į jį įsileidžiant triukšmingus jaunimo vakarėlius, pradžioje dalis gyventojų labai
aktyviai protestavo ir priešinosi. Šiuo metu protestai
nuslopę. Ir nebūtinai todėl, kad su miesto valdžia prieitas visus daugiau mažiau tenkinantis kompromisas.
Dalis gyventojų, kurie matė stoties rajono ateitį kitaip
ir buvo pasirengę ją kurti, veikiau palengva išsikrausto. Net ir su tam tikru nuostoliu labiau apsimoka pirkti
butą ten, kur gyvenimas nėra nuolatinė kova dėl minutės ramaus poilsio.
Kai mieste nebeišsilaiko bendruomenės daugiasluoksniškumo ir komercinių interesų pusiausvyra, miestas
ima skaidytis į rajonus pagal žmonių ekonominius ir socialinius pajėgumus. Miestuose, kas matyti ir Vilniuje,
formuojasi saviti socialiniai getai su kiekvienam būdinga socialine tvarka, taisyklėmis, skurdo ar turto lygiu.
Skirtingos socialinės grupės ilgainiui turi vis mažiau
galimybių gyvai susitikti bendrose erdvėse, mėginti
spręsti drauge tas pačias problemas. Jie gyvena skirtingose erdvėse ir sprendžia specifines problemas, jei
sprendžia apskritai. Investicijų daugiau ateina į tas
vietas, kurios patrauklesnės. Pradeda didėti skirtumai
tarp mokyklų. Vaikai iš socialinės rizikos šeimų vienoje
klasėje yra mažiau motyvuoti, nedrausmingi, geri mokytojai iš tokių mokyklų pasitraukia. Gilėjant skirtumams tarp skirtingų erdvių, vieniems gali kilti noras
nuo kitų ir specialiai apsitverti. Kiti išgyvena apmaudą
dėl to, kad atsiduria nepalankesnėje situacijoje, net ir
gyvendami tame pačiame mieste, turi mažiau naudos:
jų aplinka prasčiau prižiūrima, blogesni darželiai ir mokyklos, mažiau saugumo vakare išėjus į gatvę.
Randasi ne tik socialinio neteisingumo jausmas, bet
ir nepasitenkinimas nušalinimu nuo galimybės spręsti apie miesto gyvenimą. Anksčiau ar vėliau socialiai
nepasiturinčio geto gyventojai atplūs prie komerciš-
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kai klestinčio miesto kvartalų ribos ar net jį nusiaubs.
Vesti paraleles tarp Vilniuje matomos miesto komercializacijos galimų pasekmių ir dabartinių riaušių
JAV miestuose būtų pernelyg pritempta. Tačiau net ir
palengva vykstanti ar daug anksčiau susiformavusi socialinė getoizacija dalį žmonių skatina išgyventi, jog jų
teisės pažeidžiamos, į jų poreikius nekreipiama dėmesio
ar kreipiama mažiau nei kitų miestiečių.
Socialinio, teisinio ar rasinio neteisingumo, lyginant
su įvairiais XX a. tarpsniais, įskaitant ir karą ar pokarį, šiandien veikiausiai nepadaugėjo. Tačiau sustiprėjo
jausmas, kad ekonominė raida turi kurti didesnę gerovę
daugeliui, o ne didinti gerovės atskirtį. Tai sietina su per
pastaruosius keturiasdešimt metų pakitusiu demokratijos supratimu. Ankstesnioji samprata, sutelkta į teisę
dalyvauti politiniame gyvenime, pagrindinių žmogaus
teisių gynimą, dabartinės visuomenės nebetenkina.
Pastaraisiais metais demokratija vis labiau siejama
ir su tuo, kas vadinama socialinėmis teisėmis ir dalyvavimu priimant socialinį bei kitą teisingumą liečiančius sprendimus. Tam tikra socialinė nelygybė, kuri
anksčiau nebūtų kėlusi viešo pasipiktinimo ar protestų,
šiandien jau deklaruojama kaip teisėtų lūkesčių nepatenkinimas, kaip dalies žmonių atribojimas nuo demokratijos procesų. Panašų supratimą, kad ir kokios jo
ištakos, turime ir mes Lietuvoje. Nėra atsitiktinumas,
kad regionų „darna“ ir visos Lietuvos „gerovė“ prisidėjo
prie galimybės laimėti rinkimus.
Lietuvoje turėjome istorinių aplinkybių suformuotą situaciją, kurios palikimą imame tik dabar suprasti. Mūsų
visuomenė per sovietmetį buvo socialiai ir kultūriškai
gana stipriai homogenizuota. Homogeniška ji buvo ir
tautiškai. Deficito ir nepritekliaus sąlygomis nesiformavo įvairialypės perskyros ir getai. Specialios parduotuvės
nomenklatūrai šiandien atrodo kaip gana švelnios privilegijos. Vėlyvuoju sovietmečiu regėti socialiniai skirtumai tarp Karoliniškių ir Justiniškių gyventojų šiandien
niekam nepadarytų jokio įspūdžio. Tačiau neišmokome
stengtis valdyti socialines perskyras ir priešpriešas.
Net tautinės mažumos ilgą laiką buvo ignoruojamos
be didesnio nuostolio valstybei, nes jos tiesiog mažos.
Tautą, demokratinę pilietinę bendruomenę, miestą
kaip visumą sudaro labai įvairūs žmonės. Šiandien susiduriame su visuomenės skaidymusi ir sluoksniavimusi. Nieko nedarant bus tik laiko klausimas, kada
neteisingumo jausmo persmelkta kuri nors grupė išeis
daužyti komerciškai sėkmingo kvartalo vitrinų. Kažin
ar tam kelią gali užkirsti abstrakčiai suprantama gerovė kaip perkamosios galios didinimas. Reikia ieškoti
būdų ir kurti vietas, kuriose skirtingos socialinės grupės galėtų susitikti, išlaikyti galimybes socialiai skirtingiems žmonėms greta gyventi, spręsti bendras problemas, net ir tikslingai stengtis, kad miestų kvartalai
netaptų homogeniškais getais.
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Poezija

Meilės elegijos
Ovidijus
Iš lotynų kalbos vertė Antanas Vitkauskas

Publijus Ovidijus Nazonas gimė 43 metais anksčiau už Išgany
toją ir per gyvenimą parašė daugybę Marsui ir Venerai, o taip
pat ir mums – skaitytojams, aktualių poezijos eilučių. Venerai ir
Marsui todėl, kad formuluotė „meilė = karas“ nuolat kartojama
Meilės elegijose, kurių Ovidijus, trijų knygų pavidalu, mums
paliko 50 (15 + 20 + 15). Vėliau fundamentalios apimties vei
kaluose Meilės menas ir Vaistai nuo meilės poetas paaiškino ir
kaip jomis naudotis. Mes gi, kol kas, skaitykime pačias Ovidi
jaus Meilės elegijas. Turėdamas ribotą žodžių skaičių vertėjas
čia skaitytojui siūlo tris į autentiškumą (beveik) nepretenduo
jančius Ovidijaus įprasminimo būdus: antikinį, nacionalinį ir
tiesioginį. Vadovaujantis antikine tradicija, nebūtų pamatuota
sakyti, kad Ovidijus yra vienintelis Antikos meilės poetas – tai
rodo ir gausios jo poezijoje aliuzijos į kitus Veneros šlovinto
jus – Sapfo, Kalimachą, Galą, Tibulą, Propercijų, etc. Tačiau
Ovidijaus figūros svarbą rodo jau vien mus pasiekusių tekstų
apimtis ir prieinamumas. Šio autoriaus eilės jau vien kūnišku
poezijos eilučių atsparumu laikui smarkiai pralenkė „konku
rentus“. Tai rodo Ovidijaus kaip autoriaus neabejotiną svarbą –
jo kūryboje galima išskirti net atskirą meilės poezijos korpusą.
Nacionaliniu aspektu norisi atkreipti dėmesį, kad Ovidijaus
Meilės elegijos lietuviškai prakalbinamos pirmą kartą, o kadan
gi viena iš vertėjo ir autoriaus pareigų – būti kiek galima dė
mesingiems vienas kitam, norisi pridurti, kad tai turbūt vienin
telis Antikos kūrinys, šiandien verčiamas Laikinojoje sostinėje.
Galiausiai, atsiribodami nuo Antikos realijų ir klausimų, kam
iš tiesų paskirtos Ovidijaus eilės, galime jas skaityti tiesiogiai,
sielai smagaus skaitalo pavidalu. Ovidijaus pateikiamos meilės
žaidimų realijos puikiai tinka nebedroviam šiuolaikiniam pa
sauliui, ir gal nebus įžūlu pasakyti, kad niekas nedraudžia teori
nių Antikos meilės dainiaus žinių paversti praktiniais įgūdžiais.
Žinoma, belieka tikėtis, kad skaitytojas šiai pikantiškai Antikos
kruopelytei suras ir savo autentišką skaitymo būdą.
Elegijos verstos iš: P. Ovidius Naso, Amores, Epistulae, Medicamina faciei femineae, Ars amatoria, Remedia amoris,
R. Ehwald edidit ex Rudolphi Merkelii recognitione, Leipzig:
B. G. Teubner. 1907. Ovidijaus Meilės elegijos (Amorai) verčia
mos ir publikuojamos http://venusetamor.lt. (A. V.)
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Pirmoji knyga, penktoji elegija
(Ov. Am. I. 5)
Vidurio jau valanda atslinko dienos vasarinės
Lovos minkštos vidury leidau aš kūnui prigult.
Lango tik pusė viena atverta, o kita – uždaryta,
Girioje šitiek nedaug esti šviesos dienomis.
5
Spindulio ruožas lange – atrodo, jau atlekia Foibas,
Lig pasitrauktų naktis, bet neateitų diena.
Baikščios merginos šioje šviesoje nusikrato baikštumo,
Ieško drovumas joje vietos greičiau pasislėpt.
Štai prasegtu drabužiu prisidengus Korina įėjo,
10
Kaklą ir baltus pečius glostė plaukai palaidi –
Kalbama, kad panašiai dailioji Semiramidė
Žengdavo guolin taip pat, kaip ir Laidė meili.
Nuplėšiau tuniką jos – plona neskubėjo pakenkti,
Nors visai be kovos jos nepavyko nuimt.
15
Bet kovojo ji taip, lyg pati pralaimėjimo geistų,
O pasidavus pati nejautė skausmo visai.
Kai prieš manąsias akis patekėjo nukritus drabužiams,
Tobulą kūną mačiau – kiek nebandyčiau žiūrėt.
Kokio švelnumo pečius ir rankas aš tuomet glamonėjau!
20
Dailios jos krūtys delnais prašė paliest spenelius!
Koks gi pilvas glotnus po jos krūtine suvaržyta!
Šonus palaima paliest, odą lygiausią šlaunų.
Kam apsakyti smulkiau? Nieko, ko girt negalėčiau
Aš nepatyriau tuomet, nuogą glaudžiau prie savęs.
25
Kas gi nežino, kas buvo toliau? Atsigulėm dviese.
Vidurį tokį dienos geisčiau turėt nuolatos!

Antroji knyga, penktoji elegija
(Ov. Am. II. 5)
Meilė to neverta – pradink, šauly Kupidone –
Kartų tiek iš eilės versdavai geisti mirties.
Noriu visad išnykt, prisiminęs tave, kaip išduodi,
Amžinu mano blogiu dera tave pavadint!
5
Tavo apnuogint melų negebės neištrintos lentelės,
Ir atskleist negalės dovanos, gautos slapčia.
O kad būtų galia bylinėtis visad pralaimint!
Vargšas esu! Per daug pergalė akivaizdi!
Laimę turi, kuris stipriau apsiginti išdrįsta,
10
Leisdamas „aš nekalta“ tarti merginai savai.
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Geležį turi širdy pernelyg savo kančią pamilęs,
Siekia išteisinti tą, teisint kurios negaliu.
Pats regėjau, kaip tu, manei, jog pergėręs snaudžiu!
Blaivas šunybę mačiau vyną padėjęs šalin.
15
Antakiai jūsų daugiau pasakė nei balsas gebėjo,
Linktelint galvai aiškiau liejos, nei žodžiais, kalba.
Akys visai negebėjo tylėt, kaip pertekęs vyno
Stalas, privertęs pirštus raiškiai, lyg žodžiais, prabilt.
Kalbą aš pažinau, kurios nesimatė iš karto,
20
Ženklus stebėjau, kuriuos perteikė gestų kalba.
Daugelis ėjo šalin nuo stalo vaišėmis kloto,
Tik jaunuoliai keli linksmintis liko toliau.
Savo mačiau akimis nepriimtinus bučinius jūsų,
Jūsų liežuviai tikrai buvo mazgu supinti.
25
Bučinius tuos ne sesuo laukiniam broliui suteikia,
Vyrui skirti geidžiamam buvo jie moters meilios.
Foibui tokių bučinių Artemidė suteikti negali
Bet Venera nuolatos Marsui dalindavo juos.
Garsiai šaukiu „Ką darai? Kodėl išardai mūsų laimę?
30
Susigražinsiu teises savąją ponią turėt“.
Sieja juk gėris tave su manim – kodėl šitą ryšį
Turi sugriauti persyk šitas trečiasis žmogus?
Skausmas tai padaryt privertęs mano liežuvį
Veidą privertė jos rausti raudoniu skaisčiu.
35
Debesis taip raudonai nudažo meilė Titonui,
Matant jaunikį tiktai veidas taip geba nuraust.
Rožės taip geba spindėt tarp lelijų atspalviais savo
Ar apgiedoti žirgai, veja mėnulis kuriuos.
Šia meonietės spalva nudažo Asirijos kaulą –
40
Toks raudonumas neleis jam nuo senatvės pagelst.
Šie keli pavyzdžiai atitiko raudonį merginos –
Man raudony šitam buvo dailiausia visų.
Žemėn nuleido akis – derėjo taip žvilgsnį nuleisti,
Buvo veide liūdesys – liūdesio buvo verta.
45
Kilo noras staiga prižiūrėtus išniekinti plaukus,
Žandus geidžiau švelnučius rankomis pulti greičiau.
Rankos nusviro iškart, tik veidą ėmus regėti,
Ginklais savais mergina atrėmė smūgius manus.
Ką tik laukinis buvau bet nūn nuolankiai aš paklausiu:
50
Ar nebus prastesni mūsų seni bučiniai?
Ji nusišypso staiga – geriausius bučinius gaunu,
Šitaip iš rankų iškrist gali net Dzeuso žaibai.
Aš nelaimingas kenčiu, kai žinau, jog jis šitaip bučiavo
Ir geidžiu nežinot ką buvo priverstas jaust.
55
Šie bučiniai geresni už tuos, kurių mokyti pratęs,
Ir pastebėjau, jog tu mokeis bučiuoti kitur.
Puikūs jie buvo, tikrai juos dievino mano liežuvis,
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Tavo liežuviui taip pat buvo tikrai malonu.
Verčia ne vien bučiniai mano širdį nuolat kentėti,
60
Bet, tik bučinius šiuos visad giedoti geidžiu.
Kam atiteko garbė išmokyt ir atlygį gauti?
Juk tik lovoj gali šitaip išmokti bučiuot.

Antroji knyga, dešimtoji elegija
(Ov. Am. II. 10)
Tiksliai, Graikinai, menu, kaip neigdavai teiginius mano,
Dvi kad vienu metu geba mylėti kuris.
Tavo prigautas esu, nugalėtas vargšelis beginklis,
Štai! Abi merginas myliu gėdingai sykiu.
5
Dailios viena ir kita, vienodai įgudusios puoštis,
Net abejoju, kuri meną šį valdo geriau.
Tai dailesnė viena, tai kita dailesnė atrodo,
Štai pirmoji akin krinta, ją keičia kita.
Jūroj lyg vėjų kovos išblaškyta valtelė, klajoju,
10
Plėšo mane į šalis meilės viena ir kita.
Kam, Ericina, mane kankini per dvigubą kančią?
Negi merginos vienos mano kančioms per mažai?
Lapų medžiams daugiau ar žvaigždžių pridėti į dangų?
Jūrai pripilti vandens nėra kvailoka daugiau?
15
Šitaip gyventi geriau nei meile visai nesimėgaut –
Rūsčiai be jos nugyvent savo tik priešams linkiu!
Priešams maniesiems tegul ateina vienišas guolis,
Tingiai voliotis linkiu lovos plačios vidury!
Meilė nuožmioji geriau tenutraukia tingųjį miega,
20
Spausti savu sunkumu lovą ne vienas geidžiu.
Draugė norus manus išsklaidys nepaisant draudimų
Jeigu pakaktų – viena, jei nepakaktų – abi.
Aš atlaikysiu – pilna jėgų – nors laibos galūnės,
Kūne nedaug apimčių, galios pakanka užtat.
25
Jėgą maitint raumenų ir geismas padėsiąs manasis,
Niekad merginos nuvilt meilėj neteko jokios.
Nuolat laiką naktų eikvodavau meilės žaidimams,
Rytą galingas jaučiaus – kūnui netruko jėgų.
Dvikovoj meilės lygioj laimingi abu pralaimėję,
30
Meilės tegul kovoje lemtį dievai dovanos!
Kario krūtinė tegul atsukta į priešiškas ietis –
Savo uždirbsiąs krauju amžiną šlovę jisai!
Turtų tesiekia godus, o pavargęs jūrą vagoti
Skęstančiam savo laive vandenį ryja tegul!
35
Galo tokio geidžiu – nuvargti žaidimuos Veneros,
Šitaip numirti tikrai atlygis man padorus.
Laidojant kūną kuris ašarojantis šitaip tesako:
„Tavo garbinga mirtis keliui gyvybės prilygs!“
!
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PRO ET CONTRA

Dalia Grybauskaitė kaip epochos
simbolis
Alvydas Jokubaitis

Kai kuriems politikams tenka būti epochos simboliais.
Tokiais buvo Charles de Gaulle‘is, Winstonas Churchillis, António de Oliveira Salazaras, Antanas Smetona
ir daugelis kitų. Nereikia nė sakyti, jog tai išskirtinio
politiko ir net valstybininko bruožas. Tačiau galimas
ir kitas politiko tapatinimas su epocha, kai jo pavardė
tik dėl patogumo tinka laikotarpiui apibūdinti. Sunku pasakyti, ar Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė buvo išskirtinė politikė. Tam reikia bent
vienos kartos distancijos. Tačiau jos prezidentavimo
metais Lietuva pasikeitė, ir tas permainas galime apibendrinti jos pavarde net ir neatsižvelgdami į jos pačios
valią. Mes nežinome Grybauskaitės asmeninio gyvenimo detalių, jos dvasios rūpesčių, džiaugsmų ir išgyvenimų. Nežinome, apie ką ji kalbėdavosi su savimi, kaip
bendraudavo su artimaisiais. Mes ją pažįstam kaip simbolį. Tiesą pasakius, pati prezidentė linko būti simboliu
ir persona. Lotyniškai persona reiškia kaukę, tad apie
Grybauskaitę tenka kalbėti kaip apie politinę kaukę.
Mes ją prisimename tik taip, kaip ji įstrigo mūsų vaizduotėje, mintyse, lūkesčiuose ir nusivylimuose. Sunku
rasti Grybauskaitę ir jos valdymo metų Lietuvą skiriančią ribą. Prezidentė nebuvo tik politikė ir savo asmeniu
nuspalvino visą šalies dešimtmetį.
Grybauskaitės atėjimas į valdžią buvo tarytum lietuviškosios demokratinio atstovavimo tradicijos problemų atspindys. Demokratiniai rinkimai Lietuvoje šiandien jau nereiškia rimtos piliečių atstovų atrankos, yra
tapę panašūs į karnavalą. Tai ypač tinka parlamento
rinkimams. Pagal atstovaujamosios demokratijos idėją reikia išrinkti geriausius, tačiau to dažniausiai padaryti nepavyksta, nes į valdžią ateina jos išbandymų
nepatyrę žmonės. Pergalė rinkimuose negali padaryti
autoritetu, nes rinkimai gali tik patvirtinti autoritetą.
Užimdama prezidentūrą Grybauskaitė turėjo turtingą
CV, bet neturėjo autoriteto. Ją rinkę Lietuvos žmonės
žinojo, kad kiekvienas turi teisę sėsti prie valstybės
vairo, o štai pereiti iš ES komisarės kėdės į Daukanto aikštę reiškia savanoriškai persikelti iš aukštesnės
lygos į žemesnę. Visą laiką išliko tarytum iš kitos planetos nusileidusios prezidentės įvaizdis. Prezidentūra
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jos laikais supanašėjo su monarcho rūmais. Parlamentarai leido įstatymus, ministrai juos vykdė, mokytojai
mokė vaikus, gydytojai gydė pacientus, tačiau niekas
nematė visumos. Tai priklausė prezidentei. Net jeigu,
tarkime, būtų buvęs įsteigtas „Lietuvos valstybės krizės
valdymo departamentas“, jo darbuotojai pagal funkcijas
būtų negalėję matyti visumos, nes tai priklausė prezidentei. Grybauskaitės laikais nebereikėjo klausti apie
tikslus, turėjo pakakti vykdyti. Šio teiginio oponentai
gali sakyti, kad ji surengė daug diskusijų apie Lietuvos ateitį. Tai tiesa, tačiau ji pati į visa tai žiūrėjo kaip
į kilnią pramogą. Jos stiprioji pusė buvo ne vizijų kūrimas, o sugebėjimas išlaikyti valdžią. Kol feministės
sau įprastu stiliumi kalbėjo apie moterų vaidmenį, ji be
didesnių sunkumų tapo prezidente. Po jos dešimtmečio
neliko abejonių, kad moterys Lietuvoje gali pasiekti ką
nori. Grybauskaitė feminizmui skynė kelią veikdama,
o ne dėstydama painias teorijas. Nė vienas sovietinis
dėstytojas nepadarė tokios didelės karjeros kaip ji. Tęsdama mokslininkės ir ideologės karjerą sovietų laikais
ji nebūtų pasiekusi tiek daug, kiek pasiekė nepriklausomoje Lietuvoje. Prezidentė nekovojo už Lietuvą, kuri
ją savo valia padarė prezidente. Ji neslėpė, kad nepriklausomybės prasmę suprato tik Lietuvai ją iškovojus.
Grybauskaitės pasaulio samprata chroniškai vėlavo
keliais dešimtmečiais ir buvo pagrįsta konformizmu.
Pataikavimą tarybų valdžiai pakeitė pataikavimas ES
taisyklėms. Kai prezidentė kalbėdavo apie ateitį, ji iš
esmės reikalaudavo pritarti Briuselio dabarčiai.
Grybauskaitės laikais Lietuva įžengė į partijų politinės negalios epochą. Partijos buvo pradėtos finansuoti
valstybės. Iš jų jau buvo likęs tik pavidalas tų, kuriomis
andai tikėta. Apie partijas prisimenama tik artėjant
rinkimams. Tarp rinkimų jos labiau rūpinasi vidinėmis intrigomis, o ne piliečiais. Per paskutinį dešimtmetį
Lietuvos politinės partijos prarado atramą visuomenėje, nesugebėdamos suprasti naujos tikrovės, nerasdamos žodžių jai apibūdinti, būdamos pasiruošusios bet
kokiems kelią į valdžią atveriantiems pareiškimams.
Konservatoriai nustojo konservatyvumo, socialdemokratai skilo nomenklatūriniu būdu, žalieji ir valstiečiai
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vadinasi sąjunga, liberalai paskendo korupcijos skandaluose, o kiti veikė kaip kazino lošėjai, tikėdamiesi
netikėtos rinkimų dienos sėkmės. Partijos veikia kaip
oligarchinės organizacijos, kurių pagrindinis tikslas –
įgyti vykdomąją valdžią. Parlamentas nustojo politinės
lyderystės, o prezidento institucija Grybauskaitės laikais dar labiau jį žemino, stiprindama save ir vyriausybę. Ji ir rengė įstatymų projektus parlamentui, o sunkius teisės klausimus sprendė visuotiniuose rinkimuose
nerinktas Konstitucinis teismas. Internetinės komunikacijos priemonės sukūrė naujų viešųjų erdvių diskusijoms, tad parlamentas liovėsi buvęs išskirtine jų vieta.
Vyriausybės ir valdymo reikalai pasidarė svarbesni.
Žiniasklaidos paviešintas Grybauskaitės susirašinėjimas su Liberalų sąjūdžio pirmininku Eligijumi Masiuliu rodo, kad, viešai skelbdama neutralumą, prezidentė
nesibaidė manipuliavimo. Kadangi pamatėme tik mažą
šios manipuliacijos fragmentą, jos mastą atskleisti liks
istorikams. Lietuva susidūrė su ligi tol nepatirta idėjinio išsekimo būkle. Nebepajėgiama suprasti nei nacio
nalinio intereso, nei pasaulyje vykstančių permainų.
Naudojama daug tarptautinių žodžių, tačiau į nieką
rimčiau nesigilinama. Lietuva tapo tokia pasyvi, kad
neliko partinei reprezentacijai tinkančių visuomenės
sluoksnių. Vienas žmogus tapo pranašesnis už partijas. Sociologinės apklausos rodė nuo jų atsiribojusios
prezidentės pranašumą. Kai kolektyvinis veiksmas lietuviams pasidarė sunkiai įkandamas, triumfavo prezidentūra. Nesvarbu, kas vyko tikrovėje, svarbiausia tapo
pirmauti apklausose. Pastarosios virto neaišku kiek pagrįstais nesibaigiančiais rinkimais.
Grybauskaitė visą dešimtmetį buvo įsitikinusi, kad
geriau autoritarinis makiavelizmas, o ne partijos. Tą
įsitikinimą sąlygojo ir pačių partijų silpnumas. Prie
Grybauskaitės Lietuvos politinės partijos pradėjo ieškoti prezidentės paramos, o ne atvirkščiai. Jos laimėti
antrosios kadencijos rinkimai rodė, kad Lietuvos partijos neturi rimtų kandidatų. Zigmas Balčytis buvo rinkimų laimėti nenorėjęs oponentas. Antrąją kadenciją
buvo galima tikėtis agresyvesnių prezidentės veiksmų,
tačiau taip neatsitiko. Tai rodo Grybauskaitės realizmą. Nebebuvo prasmės didinti valdžią, nes jos ir taip
būta didelės. Partijų, visuomeninių organizacijų ir verslo veikėjai prie jos galėjo prieiti tik jai panorėjus. Visi
žinojo apie jos paradoksalų charakterį – jai nepatiko,
kai pataikaudavo, bet nepatiko ir nepataikaujantys. Ši
charakterio savybė padarė prezidento instituciją kaip
niekad uždarą. Nė vienas ankstesnysis prezidentas nebuvo toks autonomiškas kitų politinių veikėjų atžvilgiu. Aplinkiniams atrodė, kad Grybauskaitė padaryta
iš geležies. Jai prigijo mažai originalios „geležinės ledi“
ir „geležinės magnolijos“ pravardės. Tačiau prezidentė
buvo nei iš geležies, nei visiems vienodai teisinga. Kai
kas į jos kabinetą patekdavo lengviau. Ji turėjo vie-
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ną tikslą – išsilaikyti politikoje be draugų ir didesnių
prisirišimų. Ji nuosekliai to siekė, tik abejotina, ar tai
tapo šalies laimėjimu. Visi žinojo, kad prezidentė, kurią
vaidina ir vaizduoja Grybauskaitė, sukurta viešiesiems
ryšiams. Ji mėgo viešųjų ryšių darbą, nes tai buvo net
ne darbas, o asmenybės dalis. Tai, ką žmonės matydavo
viešumoje, slėpė tikrąjį veidą, kuris taip ir liko po kaukėmis. Tikriausiai joks kitas Lietuvos prezidentas neturėjo tokios aistros uždarumui ir slaptumui (plg. filmo
apie ją pavadinimą: Valstybės paslaptis, rež. Donatas
Ulvydas, 2019).
Slaptumo netrūksta ir jos biografijoje. Kaip minėta, Sąjūdžio laikais ji nebuvo nepriklausomybės pusėje. Dabartiniam Vytauto Didžiojo universitetui priklausančiame Vilniuje veikusios aukštosios partinės
mokyklos pastate būtų galima atidengti memorialinę
lentą „Šiame pastate buvo įsikūrusi Aukštoji partinė
mokykla, kurioje dėstė būsima Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė“. Gerą reputaciją ji susikūrė pirmiausia biurokratiniais gebėjimais ir tarnyba
Europos Komisijoje, atsakant už finansinį programavimą ir biudžetą. Grybauskaitės prezidentavimo laikais
pradėta įrodinėti, kad suverenitetas yra atgyvenusi sąvoka. Tai viena didžiausių moderniosios lietuvių tautos
ir valstybės savivokos permainų nuo 1905 m. Tautinės
valstybės atkūrimą pradėję nuo suvereniteto idėjos,
lietuviai Grybauskaitės laikais įžengė į suvereniteto su
išlygomis epochą. Teisės ir politikos teoretikai įrodinėjo,
kad suverenitetas yra ne tai, kas buvo Antano Smetonos laikais. ES teisė formaliai tapo aukštesne už Lietuvos teisę, Europos Teisingumo teismas nėra pavaldus
Lietuvai, Europos parlamento nariai nėra atskaitingi
Lietuvai, euro valiutą įsivedusi Lietuva neturi finansinio suvereniteto, o su jos tvarkymu susijusius sprendimus priima Europos Centrinis bankas, ką ir kalbėti
apie Lietuvos biudžeto priklausomybę nuo ES finansinės paramos. Sąjūdžio laikais buvo manoma, kad negali
būti dviejų suverenų. Grybauskaitės dešimtmečiu Lietuvos teisininkai ir teisės teoretikai sugalvojo daugybę
išradingų suvereniteto aiškinimų, susivedančių į mintį,
kad stodama į ES Lietuva suvereniteto neprarado. Grybauskaitė asmeniškai nesigilino į skirtumą tarp ES ir
Lietuvos suvereniteto. Ji jautėsi kaip ES susiformavusi, bet Lietuvoje valdanti politikė. Dirbdama Briuselyje
į Lietuvos politikus ji žvelgė iš aukšto. Tai nepasikeitė
ir sugrįžus į Lietuvą. Tėvynėje ji visą laiką gyveno tarytum užsienyje. Ne todėl, kad Lietuva jai nebūtų buvusi
svarbi ar nerūpėtų. Tiesiog meilė tėvynei nesutapo su
meile jos žmonėms. Prezidentės biografijos puslapiai
apie meilę turbūt bus vieni sunkiausių bet kuriam iš
apie ją rašysiančių.
Prezidentės Grybauskaitės metais Briuselio valdininkai galėjo būti ramūs, kad Lenkijos pašonėje esanti Lietuva nebus su šia šalimi ir Vidurio Europos valstybėmis.
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Vokietija pasidarė svarbesnė už Lenkiją. Pirmą kartą
Būdama ambicinga politikė, Grybauskaitė neturėjo taper moderniąją istoriją Lietuva nustojo būti Vidurio Eulento telkti žmones. Į kiekvieną raginimą kurti Lietuvą
ropos šalimi. Buvo uždrausta sakyti, kad lenkai ir veng
žmonės atsakydavo emigracijos protrūkiais. Lietuviai
rai gina savo suverenitetą. Žiniasklaidos šališkumas ir
turi atsilikimo nulemtą bėgimo iš savo krašto tradicivienpusiškumas tapo akį rėžiančiu. Net menkiausiai
ją. Prezidentei emigracija atrodė savaime suprantama,
ES kritikai buvo pradėta klijuoti „euroskepticizmo“ etikaip vasaros karščiai ir rudens lietūs.
ketė. Kartais atrodydavo, kad Vokietija sukūrė sanitaPrie Grybauskaitės pasidarė nebeaišku, kokie yra
rinį kordoną Lietuvai atskirti nuo Lenkijos. Darbas ES
Lietuvos valstybės ir tautos tikslai. Prezidentė buvo
institucijose Grybauskaitę išmokė nepasitikėti vietos
įsitikinusi, kad šioje srityje viskas yra aišku, likę tik
politikais. Negalėdama jų atvirai žeminti, ji kaip kovos
surasti priemones tikslams pasiekti. Baltijos kelias ir
įrankį pasitelkė „oligarchų“ terminą. Pati veikdama
tautinio atgimimo epochos entuziazmas nugrimzdo į
Smetonos stiliumi, ji demokratijos vardu pradėjo kovą
praeitį. Praradusi dvidešimt procentų gyventojų bet
su oligarchais. Niekas iki galo taip ir nesuprato, kas
kuri valstybė turėtų jausti didelį nerimą. Tačiau to nebuvo tie oligarchai. Grybauskaitei patinkantys veikėjai
buvo Lietuvoje. Nesibaigiančios Grybauskaitės laikų
pasidarė demokratijos apaštalais, o nepatinkančius ji
reformos tapo dūmų uždanga politikų bejėgiškumui.
galėjo persekioti per specialiąsias tarnybas. PrezidenLietuva taip reformavo savo švietimo sistemą, kad vaitės pradėta bijoti kaip prie demokratijos prisitaikiusios
kų išprusimas pradėjo nusileisti sovietmečio pabaigos
Stasi. Politikai ir verslininkai įsikalė sau į galvą mintį,
lygiui. Grybauskaitės metais lietuviai virto homo oekad jų telefonų pokalbių gali būti klausomasi ir atsitikconomicus. Dėmesį pritraukia prezidentės santykis su
tinis „Ponios“ rytinės kavos gėrimo pyktis gali stipriai
Lietuvos istorija. Ji istoriją suvokė ideologiškai, jos poliapkartinti jų gyvenimą. Net jeigu tai išgalvoti pasakojitinėse kalbose nematyti asmeninio istorijos apmąstymo
mai, juos pasakoja žmonės. Tai nebuvo totalitarinių repožymių. Viskas dvelkė sovietinių politinių darbuotojų
žimų valdžios baimė, bet baimės veiksnys turėjo didelį
stilistika. Kai prie to kartais būdavo pridedama kokia
vaidmenį. Prezidentė nebuvo
iš tų mokinių, su kuriais mokykloje visi nori draugauti.
Baimė jai atrodė patikimesnė negu draugystė.
Grybauskaitė neįvykdė nė
vienos didelės, ateities kartoms svarbios reformos. Šiuo
požiūriu ji priklauso pokomunistinėse valstybėse paplitusiai reformatorių klasei. Bet
kuris Lietuvos valdininkas
Grybauskaitės laikais kalbėjo
apie reformas. Jos prezidentavimas neįsivaizduojamas
be maldų reformoms. Soviet
mečiu buvo dainuojama apie
nesibaigiančią revoliuciją,
dabar gi – apie reformas. Lietuvai reikėjo reformų, tačiau
Grybauskaitės laikais buvo
tik šnekos apie jas. Žiūrint į
Dalia Grybauskaitė Europos Vadovų Tarybos susitikime Briuselyje. 2018.
nesibaigiantį reformų už saRoberto Dačkaus nuotrauka. LR Prezidento kanceliarijos archyvas
vus ir svetimus pinigus vajų,
nors emocija, darydavosi nejauku, nes negalėjai būti
nepaliko įspūdis, kad reformatoriai už nieką neatsako.
tikras, ar tai tikra, ar suvaidinta. Visi ankstesni preziKas, pavyzdžiui, buvo atsakingas už masinę lietuvių
dentai turėjo vienokį ar kitokį asmeninį Lietuvos istoemigraciją? Parlamentas ir prezidentė nesijautė atsarijos supratimą. Grybauskaitė džiaugėsi istoriją galinti
kingi. Emigracija buvo aiškinama kaip piliečių pasipakeisti ekonomika. Sakytum, gamybiniai santykiai,
rinkimas. Atseit žmonės savo noru nutarė gyvenimą
formuojantys žmonių asmeninius santykius. Tai buvo
susitvarkyti už Lietuvos ribų. Nesvarbu, kad Lietuvos
netikėtas sovietinių marksizmo studijų įtakos aidas. ES
valstybė tapo antraeiliu emigrantų gyvenimo reiškiniu.
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nuo pat pradžių būdingas ekonominis mąstymas susisiejo su marksizmo ekonomizmu. Tačiau Grybauskaitės neišeina laikyti marksiste, nes taip ir liko neaišku,
kokios jos tikrosios pažiūros. Jos politiniai įsitikinimai
ideologinio principo lygmeniu liko neaiškūs. Norintys
ją galėjo vadinti socialdemokrate, kiti galėjo pavadinti
liberale, treti konservatore, o ketvirti – visais šiais vardais kartu. Tai nebūdinga kokiam kitam Lietuvos valstybės vadovui. Visi jie pasižymėjo daugiau ar mažiau
atpažįstama ideologine tapatybe, įsitikinimais ir simpatijomis politinei doktrinai. Prezidentė Grybauskaitė
turėjo pažiūras pagal aplinkybes.
Grybauskaitė tvirtai gynė Lietuvą. Savo pasisakymų
apie Rusija kontekste ji net galėjo atrodyti arši nacionalistė. Tačiau tai buvo keistas nacionalizmas. Jeigu
Grybauskaitei kas būtų pasakęs, kad ji yra nacionalistė, ji tai būtų paneigusi ir pagarbą tautai paprašytų
atskirti nuo nacionalizmo. Tai stebinantis dalykas, nes
neįmanoma būti tautinės valstybės šalininku ir nebūti
nacionalistu. Modernistinius paveikslus tapantis menininkas yra modernistas. Grybauskaitės pasisakymų
sąvokos dažnai neturėjo aiškios prasmės ir buvo naudojamos kaip propagandos įrankiai. Kalbėdama kaip
pati tikriausia nacionalistė Grybauskaitė nebuvo nacionalistė, o siekdama kuo platesnio žmonių palaikymo ji nebuvo populistė, nes populistais galėjo būti tik
jai nepatinkantys žmonės. Rusija buvo priešas, o visi
kiti – konkurentai. Baltarusija buvo kažkas tarpinio
tarp priešo ir politinio nesubrendėlio. Lenkija nekėlė
pasitikėjimo, ji to paties nekėlė ir jai asmeniškai pasitikėjimą kėlusiai ES. Pati būdama nuosaikia lietuvių
nacionaliste, ji galėjo priekaištauti, kad lenkai yra nacionalistai. Prezidentė politines sąvokas vertė suktis
aplink save ir nepaisė jų vidinės logikos. Tai pagirtina
politiko savybė. Tačiau su viena didele išlyga – turi būti
ne tik nesilaikoma nusistovėjusių politinių sąvokų, bet
ir siekiama aiškumo.
Grybauskaitė nebuvo liberalė ir visko nesuvedė į individą. Tauta jai buvo aukščiau individo. Tačiau emig
raciją ji suvokė ne kaip lietuvių tautinės ir politinės
savimonės problemą, o kaip individualų ekonominį pasirinkimą. Jeigu kas būtų paklausęs, kokią aukštesnę prasmę reprezentuoja lietuvių verslininkai, ji, be
abejonės, būtų atsakiusi – asmeninės naudos siekį. Šį
požiūrį galima vadinti liberalizmu, tačiau prezidentė
savo pažiūrų viešai taip nevadino. Gindama ekonominį
individualizmą, ji nerodė simpatijų politiniam individualizmui. Kita vertus, klausimas, ar ES yra aukščiau
tautos, ją būtų sunervinęs. Grybauskaitės laikų lietuviai jautėsi nacionalistais, tačiau, išgirdę apie ES, tapdavo nacionalizmo kritikais. ES kritika pasitraukė į
privatų gyvenimą. Panašiai kaip ir sovietmečiu, žmonės
pradėjo kalbėti tai, ką nori girdėti valdžios atstovai. Trijų milijonų nebeturinti tauta buvo įstumta į ritualinės
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politikos epochą. Toliau vyko rinkimai, keitėsi vyriausybės ir kalbėjo politikai, bet žmonės viešai kalbėjo ne
savo žodžiais. Jie negirdėjo tiesos apie Vengriją, girdėjo
pusiau tiesą apie Lenkiją ir akivaizdų melą apie Prancūziją. Galima sakyti, jog tai darė žiniasklaida, tačiau ji
buvo Grybauskaitės epochos dalis. Lietuvos žiniasklaidos primityvėjimas, konformizmas ir vulgarumas – taip
pat reprezentatyvūs epochos bruožai.
Grybauskaitei prezidentaujant nunyko kritinė ES
poveikio Lietuvai analizė. Vengdami rimtų diskusijų,
lietuviai (neaišku, kiek savaime, o kiek suorganizuoti
valstybės institucijų) primetė sau politinio korektiškumo suvaržytą diskusiją. Tai išskirtinis Grybauskaitės
dešimtmečio bruožas. Prezidentė pirmenybę teikė valiai, o ne protui. Ši jos charakterio savybė persidavė
valstybei, kuri, būdama neutrali ideologijoms, netikėtai
tapo cenzoriumi. Kai kurios politinės sąvokos pradėtos
naudoti pagal Grybauskaitės ir mainstream žiniasklaidos įgeidžius. Žiniasklaida toliau buvo laisva, tačiau vis
daugiau publikuojamų tekstų keistai pradėjo sutapti su
prezidentės nuomone. Net kai Grybauskaitė vaizdavo
minties spontaniškumą, dažnai skambėdavo iš anksto
paruoštos klišės. Galima pagirti jos valią, tačiau kalbėjimas klišėmis skatino šalies intelektinį sąstingį. Neteko matyti, kad Grybauskaitė stotų į kokią nors didesnę
diskusiją su intelektualais. Jeigu tokia diskusija ir būtų
įvykusi, ji būtų būtinai pasibaigusi prezidentės valingu
veiksmu. Matydami prezidentės voliuntarizmą, mokyk
lų ir ligoninių direktoriai, departamentų viršininkai ir
universitetų rektoriai pradėjo priimti valingus ir todėl
žmonėms skausmingus sprendimus. Vis dažniau buvo
galima išgirsti apie sukiršintus darbo kolektyvus, žmonių susvetimėjimą ir nesibaigiantį žeminimą. Emigracijos ir socialinės atskirties mažinimas transformavosi
į jų didinimą. Šalies problemos buvo susijusios ne su
valios stygiumi, o naujos situacijos nesupratimu. Pasaulis stipriai pasikeitė, o lietuviai nerado intelektinių
jėgų jam suprasti. Lietuva pradėjo nebesuvokti, kur yra
jos, o kur ES kūnas. Jeigu prie Smetonos Lietuva turėjo
vieną kūną ir sielą, dabar atsirado du kūnai ir dvi sielos. Susidvejinimas buvo ne tik prezidentės asmeninio
gyvenimo, bet ir visos šalies bruožas.
Grybauskaitės laikų Lietuvos politikai būdingi keli
pagrindiniai bruožai. Pirma, jau minėtas partijų nuosmukis. Nė viena partija neturėjo tikrų lyderių ir nebuvo pajėgi formuoti naujų idėjų politiką. Antra, politinių
partijų nariai nesugebėjo reaguoti į dramatiškas visuomenės gyvenimo permainas (emigracija, socialinė
atskirtis ir valdžios institucijų neveiklumas). Trečia,
įsigalėjo „plaukimas pasroviui“, be didesnės minties
ir refleksijos. Politikai sakė privalomas kalbas ir taip
ilgainiui tik gilėjo žodžių ir darbų atotrūkis. Ketvirta,
jaunimas nesugebėjo įsitraukti į politiką. Net politikos
mokslus baigę jauni žmonės mieliau rinkosi valdininko
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karjerą, o ne politiką. Grybauskaitės kalbėjimasis su
„paprastais žmonėmis“ visada buvo iš anksto apgalvotas ir surežisuotas spektaklis. Vaidindama nuoširdžią,
ji žinojo, jog tai tik viena tarp daugelio jos suvaidintų
scenų. Surežisuotas nenuoširdumas būdingas ne tik
jai, bet ir visai aptariamo laikotarpio Lietuvos politikai. Niekas nerašė bendro scenarijaus, tačiau visi veikė
tarytum pagal tą patį scenarijų. Kai latvių žurnalistas
netikėtai Grybauskaitei uždavė iš anksto nesutartą
klausimą, tai buvo palaikyta pasikėsinimu į nerašytus
prezidentės politinės filosofijos pagrindus. Jos valdomoje Lietuvoje neturėjo būti nesutartų improvizacijų. Šalis turėjo būti tiek pat spontaniška, kaip ir šimtą kartų
matytas kino filmas. Atsirado keistų, Brežnevo laikus
primenančių sąstingio požymių.
Prezidentei Grybauskaitei ypač patiko kova su populizmu. Tai buvo jos mėgstamas keiksmažodis. Ten, kur
valdžia savo teisėtumą gauna iš liaudies, populizmas
yra neišvengiamas dalykas. Grybauskaitė manė kitaip.
Ji buvo įsitikinusi, kad populizmas yra demokratijos
krizės požymis. Tačiau populizmą galima vadinti demokratijos krizės požymiu tik įrodžius, kad jo šalininkai turi pretenzijų į diktatūrą. Lietuvos politiniame gyvenime tokių nebuvo. Nė viena populistine vadinama
partija nesiūlė panaikinti daugiapartiškumą ir įvesti
diktatūrą. Grybauskaitei tiesiog nepatiko, kad populiarios darėsi jai nepatinkančios partijos. Noras surasti
kelią į didesnio skaičiaus rinkėjų širdis ir jiems atstovauti yra atstovaujamosios demokratijos bruožas. Šiuo
požiūriu demokratija neįsivaizduojama be populizmo.
Demokratijos požiūriu nėra nieko neleistino, kai kas
nors nori atstovauti demokratinio atstovavimo nuošalėje likusiems rinkėjams. Grybauskaitei nerūpėjo šios paprastos tiesos. Kritikuodama populizmą ji jautėsi kaip
su Tarybų Lietuvos priešais kovojanti veikėja. Įžengdama į paskutinius prezidentavimo metus ji savo naujametinėje kalboje perspėjo apie „karingą neraštingumą
ir agresyvų populizmą“. Taip ji norėjo pasakyti žinanti,
kaip atskirti populizmą ir demokratiją. „Agresyvaus
populizmo“ sąvoką ji pasiskolino iš jos valdymo metais
rinkimus pralaiminčių tradicinių partijų, o „karingas
neraštingumas“ buvo iš sovietmečio.
Grybauskaitės laikais politinis žodis buvo pradėtas
suvokti ne kaip mintis, o kaip veiksmas. Grybauskaitė
mąstė makiaveliškai – ji reikalavo kurti Lietuvos ateities vizijas, tačiau jos neturėjo peržengti jai patinkančių
standartų. Jos valdymo laikais atsirado nuo Lietuvos
nepriklausyti ir atsiriboti norintis pilietis. Tai nebuvo vien tik Grybauskaitės veiklos rezultatas, tačiau ji
kaip simbolis atspindi šią permainą. Kai prezidentavimo pabaigoje ji pasiūlė netrūkčioti ir veikti, paaiškėjo,
kad padoriai veikti galima tik trūkčiojant. Per jos valdymo dešimtmetį nyko tautos solidarumas. Lietuviai į
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tautą pradėjo žiūrėti kaip į vieną asmeninio gyvenimo
pasirinkimų, – šalia specialybės, pomėgio ir automobilio. Lietuvių politinė tapatybė tapo asmeninio skonio reikalu, kaip apsilankymas teatre ir muziejuje. Kai
Grybauskaitė nenuvyko į Latvijos ir Estijos nepriklausomybės dienų šventimo iškilmes, tai nebuvo atsitiktinumas. Lietuvos šimtmečio šventimas taip pat vyko
be didesnio entuziazmo. Prezidentė nemėgo švenčių.
Tačiau kartais atrodo, kad ji tiesiog turėjo problemų su
nepriklausomybės ir solidarumo šventėmis. Tai buvo
sąžininga – geriau nevykti į šventę, negu apsimetinėti,
kad tau linksma ir smagu švęsti. Sunku pasakyti, ar
prezidentė buvo asketė, nes tam reikėtų žinoti daugiau,
negu gali pašalietis.
Žvelgiant į „Smetonos Lietuvą“ matyti, kad prezidentas buvo epochos simbolis. Šiandien dar neaišku,
ką simbolizavo Grybauskaitė. Gali būti, kad ji labiausiai simbolizavo gyvenimo ES pradžią. Jos valia būtų
pravertusi savo vietą pasaulyje aiškiai supratusios ir
subjektiškumo nepraradusios valstybės laikais. Deja,
Lietuva jos prezidentavimo metais susidūrė su dideliais neaiškumais. Grybauskaitės voliuntarizmas buvo
vienas nepriklausomybę atgavusios valstybės išbandymų. Valią reikėjo papildyti gebėjimu telkti žmones. Tai
prieštaravo Grybauskaitės prigimčiai. Ne todėl, kad ji
neturėjo gabumų, to jai užteko, bet dėl politinės kaukės pavertimo tikruoju veidu. Grybauskaitė nesukūrė
asmens kulto, tačiau jos voliuntarizmas panašus į kitus voliuntarizmus. Knygos apie ją Nustokim krūpčioti
autorė Daiva Ulbinaitė rašo, kad ji tikėjo į Dievą, bet
tvarkydama politinius reikalus į Jį nesikreipė, nes tikėjosi viską padaryti pati. Tai puikybė. Tikintis žmogus į
Dievą kreipiasi ne iš silpnumo, bet todėl, kad be Jo niekas negali įvykti. Puikybė yra ne tik Grybauskaitės asmens savybė, bet ir visos su jos vardu siejamos Lietuvos
epochos bruožas. Lietuviai visą jos dešimtmetį norėjo
būti ponais vieni kitiems, žemino vienas kitą, o paskui kalbėdavo apie solidarumą. Taip elgėsi prezidentė,
verslininkai, valdininkai ir net pradėjo elgtis mokiniai.
Nuo politinio elito iki žemiausių visuomenės sluoksnių
žodžiai apie solidarumą ryškiai skyrėsi nuo darbų. Puikybė, tuštybė, pasipūtimas ir arogancija tapo Lietuvos
piliečių gyvenimo norma. Šioms blogybėms pašalinti
nereikėjo kokių nors didelių investicijų, spaudos konferencijų ir aukščiausio lygio susitikimų. Reikėjo tik kartais nenustoti krūpčioti. Daugybė žmonių krūpčiojo nuo
Grybauskaitės žodžių ir poelgių. Jos valdymo laikais
sugrįžo paternalistinis požiūris į piliečius. Lietuviai vėl
tarsi tapo nesubrendusiais vaikais, kuriuos reikėjo globoti įvairiausiomis manipuliacijomis. Kadangi kalbame
apie moterį, vietoj „paternalizmo“ reikėtų sakyti „maternalizmas“. Dešimt metų Lietuva turėjo prezidentę,
kuri šalį suvokė kaip nesubrendusį vaiką.
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Psichologija

Užrašai apie „stebuklingąjį bloknotą“
Sigmund Freud
Iš vokiečių kalbos vertė Inga Bartkuvienė

Sigmundo Freudo tekstas „Užrašai apie stebuklingąjį blokno
tą“ („Notiz über den „Wunderblock“, 1925) paskelbtas net
rukus po to, kai buvo publikuoti veikalai Anapus malonumo
principo, Ego ir id (1923), straipsniai „Neurozės ir psichozės“
(1924), „Neigimas“ (1925). Nedidukas tekstas yra susilaukęs
ir Jacques’o Derrida dėmesio. Derrida šį tekstą analizavo savo
knygos Raštas ir skirtumas skyriuje „Freudas ir rašto scena“.
Psichiniam aparatui aprašyti naudojama metaforika. Pasinau
dodamas kasdienybės daiktu „Stebuklinguoju bloknotu“, t. y.
vaško lentele su celiulioido ir popieriaus sluoksniais, Freudas
vaizduoja, kaip percepcijos įsirašo į sąmonę ir pasąmonę ir
kaip veikia atmintis. Raštas veikia kaip atminties sustiprinimo
ir užtikrinimo priemonė – nepasitikėdamas atmintimi, naudo
juosi raštu, o tai, kas man svarbu, užsirašau. Freudas atskleidžia
rašymo ant popieriaus ar skalūno lentelės trūkumus: popierius
prisipildo ir nelieka vietos naujiems užrašams, o ant skalūno
lentelės esančius įrašus tenka nutrinti, norint padaryti vietos
naujiems. Esama konflikto tarp priemonės, ant kurios rašoma,
teksto priėmimo galimybės ir ilgalaikių pėdsakų išlaikymo.
Tuo tarpu „stebuklingasis bloknotas“ – kaip ir atmintis – išlaiko
ir senesniųjų įrašų pėdsakus, ir visada yra pasirengęs priimti
naujus. „Stebuklingojo bloknoto“ aprašymas padeda Freudui
išsakyti elementarius dalykus apie psichoanalizę. Vaško len
telė simbolizuoja pasąmonę. Celiulioidinis popierius, kaip ir
juslinio suvokimo sąmonė, veikia kaip apsauga nuo dirgiklių ir
kaip juslinio suvokimo paviršius, be to, jis padeda į sąmonę bei
pasąmonę patekti dirgikliams. Aparato dėka aprašoma, kaip pa
liekami į atmintį įsispaudžiantys pėdsakai ir kaip jie nyksta.
Tekstas verstas iš: Sigmund Freud, Gesammelte Werke, t. 14:
Werke aus den Jahren 1925–1931, Hrsg. von Anna Freud [u.a.],
4 Auflage, Frankfurt a. M.: S.Fischer, 1968, p. 3–8. (I. B.)

Jei nepasitikiu savo atmintimi, – neurotikas, žinoma,
tai daro labai dažnai, kad net krenta į akis, tačiau ir
normaliajam tai tenka, – tai galiu šią funkciją papildyti ir užtikrinti, užsirašydamas raštu. Plotas, saugantis
šį užrašą, rašymo lentelė arba popieriaus lapas, tuomet
yra nelyginant materializuota prisiminimo aparato,
kurį šiaip neregimai nešioju savyje, dalis. Jei tik įsidė-
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miu vietą, kurioje taip fiksuotas „prisiminimas“ patalpintas, tai galiu jį bet kuriuo metu pagal poreikį „reprodukuoti“ ir esu tikras, kad jis yra likęs nepakitęs, taigi
išvengęs iškraipymų, kuriuos jis galbūt būtų patyręs
mano atmintyje. Jei noriu plačiai pasinaudoti šia technika, kad pagerinčiau savo atminties funkciją, pastebiu,
jog man siūlosi du skirtingi metodai. Pirmiausia galiu
pasirinkti rašymo plokštumą, kuri jai patikėtą užrašą
ilgai išlaikytų nepakitusį, taigi lapą popieriaus, kurį
prirašau rašalu. Tada aš gaunu „ilgalaikį prisiminimo
pėdsaką“. Šio metodo trūkumas yra tas, kad rašymo
ploto gebėjimas priimti rašymą greitai išsisemia. Lapas
pilnai prirašytas, neturi vietos naujiems užrašams, ir
aš jaučiuosi priverstas imti naudoti kitą dar neprirašytą lapą. Taipogi šio metodo privalumas teikti „ilgalaikį
pėdsaką“ man gali prarasti savo vertę, būtent tada, kai
po kurio laiko mano susidomėjimas užrašu jau nuslopęs
ir aš jo nebenoriu „išlaikyti atmintyje“. Kitas metodas
neturi nė vieno, nė kito trūkumo. Kai, pavyzdžiui, aš
rašau kreida ant skalūno lentelės, tai turiu užrašymo
plotą, kuris neribotai ilgai gali būti naudojamas ir kurio
užrašus aš galiu panaikinti, vos jie manęs nebedomina,
nesugadindamas paties rašymo ploto. O trūkumas tas,
kad negaliu išgauti „ilgalaikio pėdsako“. Norėdamas užrašyti naujus užrašus, turiu jau dengiančius lentelę ištrinti. Neribota galimybė užrašyti ir ilgalaikių pėdsakų
išlaikymas, regis, neveikia įtaisuose, kuriais pakeičiame savo atmintį, arba reikia pasiimti naują užrašymo
plotą, arba sunaikinti įrašą.
Pagalbiniai aparatai, kuriuos išradome, kad pagerintume arba sustiprintume savo jutimo funkcijas, yra
padaryti taip, kaip pats jutimo organas arba jo dalys
(akiniai, fotografinė kamera, stetoskopas ir pan.). Taip
svarstant, pagalbiniai įtaisai mūsų atminčiai atrodo turintys daug trūkumų, nes mūsų sielos aparatas veikia
taip, kaip šie aparatai veikti negali; jis neribotu būdu
yra atviras priimti naujas percepcijas ir susikuria ilgalaikius – net jei ir ne nekintančius – prisiminimo pėdsakus apie jas. Aš jau 1900-ųjų Sapnų aiškinime spėjau,
kad šį neįprastą gebėjimą galima priskirti dviejų skirtingų sistemų (sielos aparato organų) veikimui. Esą mes
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turime juslinio suvokimo-sąmonės sistemą, kuri priima
percepcijas, bet neišlaiko ilgalaikio pėdsako apie jas,
taip kad ši sistema su kiekviena nauja percepcija gali
elgtis kaip neprirašytas lapas. Ilgalaikiai priimtų dirgiklių pėdsakai, kaip teigta, pasirodo už jų esančiose
„prisiminimų sistemose“. Vėliau (Anapus malonumo
principo) pridėjau pastebėjimą, kad nepaaiškinamas
sąmonės fenomenas juslinio suvokimo sistemoje atsiranda ilgalaikių pėdsakų vietoje.
Visai neseniai prekyboje pasirodė nedidukas prietaisas, pavadintas stebuklinguoju bloknotu, kuris žada
gebėti daugiau, nei kad padaro popieriaus lapas ar skalūno lentelė. Jis nėra tiesiog rašymo lentelė, iš kurios
užrašus galima patogiai pašalinti. Tačiau jei tai patyrinėsime atidžiau, pamatysime, kad stebuklingojo blok
noto konstrukcija pastebimai sutampa su mano suponuojama mūsų juslinio suvokimo aparato struktūra ir
įsitikinsime, kad jis gali padaryti abu dalykus – suteikti
vis naujiems užrašymams paruoštą plotą, o kartu ir išsaugoti užrašus.
Stebuklingasis bloknotas yra į popierinį rėmelį įstatyta lentelė iš sakų arba vaško masės, ant kurios uždėtas plonas, perregimas lapas, pritvirtintas vaškinės
lentelės viršuje, o apačioje laisvas. Šis lapelis yra pati
įdomiausia mažojo aparato dalis. Jis pats sudarytas iš
dviejų sluoksnių, kurie gali būti vienas nuo kito atskirti, išskyrus abiejų skersinių kraštų vietose. Viršutinis
sluoksnis yra perregima celiulioidinė plokštelė, o apati-

nis – plonas, taigi permatomas vaškinis popierius. Kai
aparatas nenaudojamas, apatinis vaškinio popieriaus
sluoksnis lengvai prilimpa prie viršutinės vaškinės lentelės plokštumos.
Šiuo stebuklinguoju bloknotu naudojamasi, užrašant
ant vaškinę lentelę dengiančio lapo celiulioidinės plokštelės. Tam nereikia pieštuko ar kreidos, nes rašymas
pagrįstas ne tuo, kad medžiaga būtų perteikiama ant
rašomo ploto. Tai yra grįžimas prie būdo, kaip senoliai
rašydavo ant molio arba vaško lentelių. Aštrus rašiklis
brėžia paviršių, o įrėžimo įgilinimai sukuria „raštą“.
Stebuklingojo bloknoto atveju įrėžiama netiesiogiai,
o tarpininkaujant dengiančiam popieriui. Rašiklis jo
liečiamose vietose spaudžia apatinę vaškinio popieriaus
plokštumą prie vaško lentelės, ir šie grioveliai pasimato
ant šiaip balzganai pilko celiulioidinio paviršiaus kaip
tamsus raštas. Jei norima užrašą panaikinti, pakanka
iš dviejų dalių sudarytą dengiantį popierių už laisvojo
krašto pakelti nuo vaškinės lentelės. Taip įrėžtose vietose panaikinamas kontaktas tarp vaškinio popieriaus
ir vaško lentelės, kuo rėmėsi rašto regimumas; vaškiniam popieriui ir vaško lentelei vėl susilietus pirma buvęs kontaktas neatgaminamas. Stebuklingasis bloknotas dabar švarus ir pasirengęs būti naujai prirašytas.
Nedideli šio prietaiso netobulumai mums, žinoma, nerūpi, kadangi mes tenorime apžvelgti jo palyginimą su
sielos juslinio suvokimo aparato struktūra.
Jei, kai stebuklingasis bloknotas yra prirašytas, ce-

Mikas Vaicekauskas. Detalės VI (Kukuliškiai). 2019. Skaitmeninė fotografija
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liulioido plokštelę atsargiai pakeliame nuo vaškinio popieriaus, tai raštą ant vaškinio popieriaus paviršiaus
matome taip pat aiškiai ir gali kilti klausimas, kam celiulioido plokštelė apskritai reikalinga. Tada bandymas
parodo, kad popierius labai lengvai susilankstytų arba
suplyštų, jei jį tiesiogiai prirašytume rašikliu. Taigi celiulioidinis popierius yra saugantis apvalkalas vaškiniam popieriui, kuris turi sulaikyti nuo gadinančio išorės poveikio. Celiulioidas yra „apsauga nuo dirgiklių“;
išties dirgiklius priimantis sluoksnis yra popierius. Galiu tik nurodyti į tai, kad Anapus malonumo principo
išskleidžiau, kad mūsų sielos juslinio suvokimo aparatas susidaro iš dviejų sluoksnių, išorinės apsaugos nuo
dirgiklių, šis sluoksnis turi numalšinti didumą priimamų dirginimų, ir iš už jo esančio dirgiklius priimančio
paviršiaus, juslinio suvokimo-sąmonės sistemos.
Analogija nebūtų vertinga, jei jos nebūtų galima stebėti toliau. Jei nuo vaškinės lentelės pakeliame visą
dengiantį lapą – celiulioidą ir vaškinį popierių, – tai
raštas išnyksta, ir kaip minėta anksčiau, neatsiranda iš
naujo. Stebuklingojo bloknoto paviršius yra neprirašytas ir gali būti prirašomas iš naujo. Nesunku nustatyti,
kad ilgalaikis parašytų dalykų pėdsakas pačioje vaško lentelėje išlieka ir esant tinkamam apšvietimui yra
perskaitomas. Bloknotas suteikia ne vien vis iš naujo
panaudojamą rašymo plokštumą kaip skalūno lentelė,
tačiau ir ilgalaikius užrašo pėdsakus kaip ir įprastas
popierinis bloknotas; jis išsprendžia problemą, suderina abu atlikimus, padalindamas juos į dvi atskirtas,
viena su kita susijusias sudedamąsias dalis – sistemas.
Tai yra toks pat būdas, kaip aukščiau mano nurodytoje
prielaidoje, kad mūsų sielos aparatas atlieka juslinio
suvokimo funkciją. Dirgiklius priimantis sluoksnis –
juslinio suvokimo-sąmonės sistema – nesukuria jokių
ilgalaikių pėdsakų, prisiminimų pagrindai susidaro kitose, gretimose sistemose.
Mums neturi kliudyti tai, kad ilgalaikiai priimtų užrašų pėdsakai stebuklingojo bloknoto atveju nėra panaudojami, gana to, kad jie yra. Kažkur turi baigtis
tokio pagalbinio aparato analogija su pavyzdiniu or-
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ganu. Stebuklingasis bloknotas netgi negali iš vidaus
„reprodukuoti“ kartą ištrinto rašto; šis bloknotas būtų
išties stebuklingas, jei jis tai, kaip mūsų atmintis, galėtų padaryti. Man vis dar atrodo ne per daug drąsu tapatinti iš celiulioido ir vaškinio popieriaus susidedantį
dengiantįjį lapą su juslinio suvokimo-sąmonės sistema
ir jos apsauga nuo dirgiklių, vaškinę lentelę su po ja slypinčia nesąmoningąja sfera, rašto virtimą regimu ir jo
pranykimą su sąmonės nušvitimu ir dingimu jusliniame suvokime. Tačiau sutinku, kad esu linkęs ir toliau
tebelyginti.
Stebuklingojo bloknoto atveju raštas kiekvieną kartą išnyksta, kai panaikinamas artimas kontaktas tarp
dirgiklį priimančio popieriaus ir įspaudą išlaikančios
vaškinės lentelės. Tai sutampa su mano įsivaizdavimu,
kurį seniausiai susidariau apie sielos juslinio suvokimo
aparato funkcionavimą, bet kurį iki šiol pasilaikiau sau.
Aš dariau prielaidą, kad užėmimo inervacijos greitais
periodiniais impulsais yra nukreipiamos į pralaidžią
juslinio suvokimo-sąmonės sistemą ir vėl grąžinamos
atgal. Kol sistema tokiu būdu yra užimta, ji priima sąmonės lydimas percepcijas ir dirgiklius toliau nukreipia į nesąmoningas atminties sistemas; vos užėmimas
grąžinamas, sąmonė nuslopsta ir sistemos veikimas sustabdomas. Atrodo taip, tarsi nesąmoningoji sfera, pasinaudodama juslinio suvokimo-sąmonės sistema, būtų
ištiesusi į išorinį pasaulį nukreiptus jutiklius, kurie vėl
atgal įtraukiami, vos įvertinami dirgikliai. Aš leidau
pertrūkiams, kurie stebuklingojo bloknoto atveju vyksta išoriškai, įvykti inervacijos tekėjimo nenuoseklumu,
ir dariau prielaidą, kad vietoj tikrojo kontakto atsisakymo buvo periodiškai pasirodantis juslinio suvokimo
sistemos nedirginamumas. Be to, spėju, kad šis nenuoseklus juslinio suvokimo-sąmonės sistemos veikimo pobūdis yra laiko įsivaizdavimo atsiradimo pagrindas.
Jei galvotume, kad kol viena ranka prirašo stebuklingojo bloknoto paviršių, kita ranka nuolat dengiantįjį
popierių pakelia nuo lentelės, tai ir būtų vizualizacija,
kaip aš įsivaizduoju mūsų sielos juslinio suvokimo apa
rato funkciją.
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Autokrato paveikslas
Arnold Zweig
Iš vokiečių kalbos vertė Vilma Vaskelaitė

Rytų fronte nieko nauja
Pirmasis pasaulinis karas, šimtmečio proga sulaukęs kiek plates
nio dėmesio, šiaip jau tikrai nefigūruoja šiandienės visuomenės
aktualijų skiltyse. Tai, be kita ko, padidina tikimybę atrasti ką
nors netikėto ir stebinančio: knaisiotis šimtą metų nevalytoje
palovėje įdomiau nei kasdien ištraukiamame stalčiuje. Vieną
tokį „palovio“ radinį ryžtamasi čia pristatyti: tai žydų kilmės
vokiečių rašytojo Arnoldo Zweigo (1887–1968) romanas Der
Streit um den Sergeanten Grischa (Ginčas dėl seržanto Grišos),
pasirodęs 1927 m.
Kuo šis literatas, kurį su Stefanu Zweigu sieja tik pavardė, gali
sudominti šiandienį lietuvių skaitytoją? Greičiau jau išgąsdinti:
socialistas (!), ilgametis VDR parlamento deputatas (!!), VDR
Menų akademijos ir P.E.N. centro prezidentas (!!!). Veikiausiai
todėl vis dar neturime jokių jo romanų vertimų į lietuvių kalbą.
O gaila, nes keli iš jų yra susiję su mūsų istorija tuo menkiau
pažįstamu periodu – Vasario 16-osios Lietuvos išvakarėmis.
Pirmojo pasaulinio karo metais dar jaunas publicistas pakliu
vo dirbti į Oberosto – vokiečių okupuotose Rusijos imperijos
žemėse sudaryto administracinio-teritorinio vieneto – spaudos
skyrių. Gyvendamas Brest-Litovske, Zweigas turėjo progą su
sipažinti su „laukiniais Rytais“: karo nusiaubto krašto skurdas,
vietinių gyventojų tamsumas ir ortodoksinė Rytų žydų kultūra
paliko jam neišdildomą įspūdį. Kasdienio „civilizuotų“ okupan
tų žiaurumo liudytoju tapusį literatą kamavo sąžinės priekaištai.
Karo patirtys po dešimtmečio sugulė į bene labiausiai vykusį ra
šytojo romaną apie bejausmės biurokratinės mašinos traiškomą
žmogiškumą. Kai kas šį kūrinį vadina Ericho Maria Remarque‘o
Vakarų fronte nieko nauja analogu Rytų frontui.
Skaitytojo dėmesiui pateikiamas trečios romano dalies „Schie
ffenzahn, Generalmajor“ („Kreivadantis, generolas majoras“)
skyriaus dalies vertimas. Šis skyrius pasirinktas todėl, kad jame
kaip reta sodriai atskleistas vokiečių okupantų požiūris į užimtą
teritoriją ir vietinius gyventojus. Sovietmečio ir nacistinės oku
pacijos nusikaltimų užgožta kaizerinė okupacija dabarties žmo
gui gali pasirodyti kažin kokia blanki ir netgi siurrealistiška. Toks
vaizdas kyla iš sunkiai suprantamų Vydūno dramų, J. Šiliečio
(Jaroslavo Rimkaus) karikatūrų albumo Vokiečių okupacija Lie-
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Erdvų kabinetą tepuošė blyškios melsvos sienos. Dar
nespėję išblukti stačiakampiai žymėjo nuimtų paveikslų rėmus.
Generolas majoras Kreivadantis, mėlynu munduru
vilkinti žmogysta už darbo stalo, iš priekio atrodė įspūdingai. Kakta mūru užgulusi mažutes pilkas akis, nosis
plačiu valdingu galu, subtiliai lenkta burna su angliškos
mados barzdele, o visą kompoziciją nelyginant pamatas
laikė majestotiškas dvigubas pagurklis, kyšąs virš raudonos generalinio štabo pareigūno apykaklės. Plačiapetis ir aukštaūgis, nelyginant soste įsitaisęs prie rašomojo stalo, jis skubiai vartė laikraščius ir kažką braukė
mėlynu arba raudonu pieštuku. Vaizdas iš šono, kaip
antai nuo koklinio pečiaus, nebekeldavo pagarbos; visa
didybė keistai, kone gėdingai pranykdavo. Pasirodydavo riebūs it pagyvenusios ponios skruostai ir pernelyg
putlūs pečiai, kaktos ir smakro linijos sukrisdavo bliuškiu puslankiu, o iš ovalios masės aštriai, kaip bukas
papūgos snapas, išsišokdavo dviejų nemalonių raukšlių
paryškinta nosis, kurios balno formos įdubimą dargi pabrėždavo skaitymo akiniai. Ir kai jis atsistodavo, kaip
kad šią akimirką, padėti melsvomis raidėmis išmargintą spaudinį ant ką tik peržiūrėtųjų krūvos, jo povyza
susitraukdavo: trumpų kojų, sukištų į juodas raudonai
juostuotas kelnes, juolab smulkių plaštakų ir pėdų žmogėnas pasirodydavo besąs iš padermės tų sėdinčių gigantų, kurie atsistoję nepranokdavo vidutinio ūgio vyro.
Apie Albertą Kreivadantį viešumoje skambėjo kone
vien tokie epitetai kaip „nuostabus to ir kito bendradarbis“ ar „patikimas to ir ano padėjėjas“. Iš tikrųjų gi
trumpais plaukais pridengtoje jo kaukolėje glūdėjo viso
regiono, nusidriekusio nuo Baltijos jūros iki Karpatų,
smegenys – ne genialiais žybsniais spjaudantis instinktas, o apšviestas branduolys, vieta, kurioje radosi Supratimas, Įžvalga, Valia ir Įsakymas. Anapus jo kaktos
sistemingai rikiavosi neaprėpiama žinija. Žemėlapyje
numatęs vietą kiekvienam sandėliui, kiekvienai karo
lauko ligoninei, kiekvienai naujai geležinkelio linijai ir
gatvei, jis dėliojo detales taip, tarsi žaistų su savo paties
minties kūriniu. Tam tarnavo troškimų sugalvoti ir įgyvendinti didžius darbus įdirginta vaizduotė.
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tuvoje 1915–1919 m. (1922) ir mums kiek juokingai skamban
čia tarpukario lietuvių kalba rašytų atsiminimų. Alberto Zweigo
romanai – unikali proga pamatyti Oberostą savųjų elgesiu pa
sibaisėjusio okupanto akimis. Pro jas nepraslysta nei didžiulės
teritorijos administravimo iššūkiai, nei valdininkų korupcija,
nei spaudos ir susisiekimo varžymas, nei panieka krašto tau
toms ir religijoms, nei įtempti vietinių „viešpačių“ santykiai su
imperiniais galios centrais. Pagrindinė šio skyrelio figūra – ge
nerolas majoras Kreivadantis – yra Rytų fronto štabo viršininko
generolo leitenanto Ericho Ludendorffo (1865–1937), faktinio
Oberosto kūrėjo, parodija. Skaičiusiam generolo memuarus, šis
paveikslas gali pasirodyti ne toks jau utriruotas, ypač kalbant
apie puoselėtas krašto politinės ateities vizijas. Gigantomaniškų
projektų eskizai turėtų patikti tarpukario futurizmo mėgėjams,
o gausybė užuominų į politines to meto aktualijas – suintriguoti
istorikus. Verčiant stengtasi perteikti Veimaro Respublikos lai
kotarpio literatūrai būdingą kalbos ekspresyvumą.
1929 m. žurnale Trimitas pasirodė šio romano kito skyrelio
vertimas, atliktas Kazio Binkio (Cveigas, „Vokiečių okupacija
Lietuvoje“ (Iš knygos: „Ginčas dėl seržanto Grišos“), vertė Ka
zys Binkis, in: Trimitas, 1929, nr. 23, p. 373–375). Dabartinis
vertimas darytas iš trečiojo leidimo: Arnold Zweig, Der Streit
um den Sergeanten Grischa, Berlin, 1985, p. 197–206. Frag
mento pabaigos nutarta neversti dėl dviejų priežasčių: pirma,
dėmesys nuo Oberosto jame nukreipiamas į siužeto peripetijas,
antra, ji nebūtų suprantama knygos nuo pradžios neskaičiusiam
skaitytojui. Gal tai paskatins susierzinusį skaitytoją imtis titaniš
ko darbo išversti visą romaną?
Pabaigai keli žodžiai apie pagrindinio herojaus pavardę.
Zweigas žaidžia konotacijomis: būdvardį schief (liet. ‘kreivas’)
ir daiktavardį Zahn (liet. ‘dantis’) sudėjo taip, kad primintų jun
ginį Schlieffen-Plan – Vokietijos generalinio štabo viršininko
Alfredo von Schlieffeno parengtą staigaus Prancūzijos nuka
riavimo per Belgiją planą (Jan Süselbeck, Angesicht der Grausamkeit: Emotionale Effekte literarischer und audiovisueller
Kriegsdarstellungen vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, Göttin
gen, 2013, p. 162). Kad verčiant būtų išsaugotas bent vienas
satyrinis atspalvis, nutarta pavardę sulietuvinti į Kreivadantį.
Juolab kad veikėjas prisimena turėjęs atitinkamų problemų:
kadetų korpuse pašaipūnai jį žiodinę ir tikrinę, ar tikrai dantys
kreivai išaugę. Netruko ir pats išmokti perkeltine prasme „rodyti
dantis“... (p. 333).
Vilma Vaskelaitė
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Jo kūrybinė valia natūraliai formavo kraštą. Jokios
kareivinės, jokia kino salė, joks amunicijos sandėlis rąstinėmis grindimis negalėjo būti įrengtas be jo leidimo.
Regiono geležinkelių tinklas, tvarkaraščiai, pervežimo
apimtys, mašinų ir vagonų skaičiai klojosi jo sąmonėje
nelyginant dramos siužeto linijos. Gavus vyresnybės
užduotį ką nors suorganizuoti, galingose smegenyse be
trikdžių rutuliodavosi visa, kas reikalinga: pirmuosius
devynis karo mėnesius tai buvo žygiavimo planai, puolimai, plataus masto karinis atsitraukimas vandens kelių tinklu, krašto užkariavimas; paskui palaipsnis visiškai nepažįstamo regiono administracijos kūrimas, kurį
perimdamas jis težinojo karinius aspektus: tvirtovių ir
armijos korpusų išsidėstymą bei stiprumą, žygiavimo
kryptis, strategines geležinkelio linijas.
Staiga neįsivaizduojamai plačiai, tankiai ir sparčiai
jo sąmonėje stojosi miškai ir lygumos, laukų įdirbimo
galimybės, žemės gelmių turtai, fabrikai. Jis apsirūpino vietiniais ekspertais, įpareigotais ruošti siauras
ataskaitas, knygas ir santraukas, kurias perskaitęs,
numatydavo kiekvieno teritorijos ruožo vystymosi perspektyvas; paskui stebindavo tuos patikėtinius užduodamas klausimus, prikišamai rodžiusius, kad, nepaisant
žinių trūkumo, jo nuovoka apie vietinių gyventojų poreikius gerokai pranoko jų pačių įžvalgas. Krašte reikėjo įvesti naują valiutą; jis tai padarė. Reikėjo sukurti
skolinamųjų kasų sistemą pagal didesnių ir atokesnių
bendruomenių poreikius; jis tai padarė. Reikėjo plynoje
vietoje formuoti mokyklų sistemą; ji sukurta. Sveikatos
sistema šitame karo nusiaubtame krašte buvo jo vieno
pastangų vaisius. Kiekviename kampe atsirado utėlių
naikinimo, žmonių ir drabužių dezinfekcijos punktai,
pirtys, karantino barakai, lauko ligoninės. Jo spaudimu pasiektas kilnojamų sterilizavimo krosnių mobilumo rekordas. Jis įkūrė vokiškus knygynus miestuose ir
išrūpino lauko knygynėlių sistemą, kurią geidavo nuolat papildyti skaitiniais. Atsirado reikalas leisti spaudą
septyniomis kalbomis, vartojamomis krašto gyventojų,
tam pastatyti popieriaus fabrikai, iš visų pusių sudundėjo spausdinimo presai: vokiškai, lietuviškai, lenkiškai, jidiš, latviškai ir estiškai.
Pirmiausia nubrėžta žemėlapyje, pirmoji Europos
nuolatinė oro linija jo vaizduotėje paleido milžiniškų
nuotolių maršrutus tarp Liepojos ir Brest-Litovsko: suplanuotas oro transportas, aprūpintas mažiausiu reikalingų lėktuvų skaičiumi, netrukus iš tiesų kirs plačią
teritoriją bet kokiu oru. Štabo operacijų skyrius buvo
skolingas įspūdingai jo vaizduotei už neįtikėtiną pastabumą detalėms; ne mažiau skrupulingai jis planavo
malūnų statybą prie sraunių upių, reikalavo naujų jėgainių, generuosiančių elektrą didelių gamyklų apšvietimui, kontroliavo platų ir tankų telefono linijų tinklą,
nutiestą nuo fronto iki jo rašomojo stalo, ir toliau per visą
Vokietiją iki Vyriausiosios karinės vadovybės būstinės.
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Ant kabineto sienų pakabinti platūs grafikai preciziškiausiai vaizdavo užimtoje teritorijoje gyvenusius etnosus ir jų politines partijas; čia buvo įtraukta visa Lenkija ir net rusiškoji Rusija. Slaptose schemose ryškėjo
visos jungtys, siejusios krašto gyventojų grupes su skirtingais galios centrais Vokietijoje. Susisiekimo kont
rolės skyriaus rankomis jis užkirsdavo kelią vietinių
susižinojimui su civiline imperijos valdžia, reichstagu,
vyriausybe bei politinėmis partijomis. Joks svarbesnis
asmuo negalėjo peržengti sienos be Alberto Kreivadančio „Ja“1 ant paduoto prašymo. Net skaitlingos krašto
Bažnyčios ir parapinės mokyklos neišvengė „globos“:
juk tai jis spręsdavo, leisti ar neteisėtai perimti neutralių šalpos organizacijų skirtą finansinę paramą.
Bendradarbiai jį sudievino. Aukštu, kimiu balsu skiriami mandagūs nurodymai veikiau priminė prašymus,
dažnam rodydavosi, kad viršininko lūpose įsakymu
pavirtusią mintį pakišo jis pats. Vidinės didelio štabo
įtampos, čia dirbusių inteligentų įpročiai, smulkesni
ar įžūlesni patogiai įsitaisiusių pareigūnų mėginimai
pasipelnyti – niekas neprasprūsdavo pro jo akis, stebimiesiems to nė nenujaučiant. Be atvangos, nelyginant
molį, jis lipdė tą kraštą, vis sugalvodamas ką nors nauja
ir tęsdamas, kas pradėta; tai naikindamas piktžoles ir
testuodamas tinkamas trąšas bei sėklas, tai skatindamas avininkystę ir bitininkystę, tai pajungdamas karo
1

Taip (vok.).

belaisvių komandas vienokiai ar kitokiai pramonei, tai
nusavindamas vietinių gyventojų kibirus, mašinas, pastatus ar dirbamos žemės plotus.
Jo veiklos tikslas buvo paprastas: sudarant taikos sutartį, šis kraštas turėjo būti prijungtas prie Vokietijos
imperijos tokios būklės, kad pajėgtų tenkinti jos poreikius. Ne veltui jis nurodė čionykštę geležinkelio vėžę
pritaikyti prie vokiškos. Jam nekilo jokių abejonių: vokiečių vaidmuo Žemėje tik prasidėjęs; jo akyse tai buvo
tauta, kuriai likimo skirta Valdyti, Tverti ir Vystytis.
Jam neteko nė valandėlės praleisti Vakarų ir Pietų
šalyse, todėl jas regėjo perskaitytų knygų puslapiuose – knygų, nejučia atsirinktų pagal tai, kiek atliepia jo
paties vizijas. Štai ir dabar patenkintas žymėjosi laik
raščiuose ir konfidencialiuose pranešimuose pateiktas
nuomones, įvardytas kaip Užsienio reikalų ministerijos
žinios, pasitikėdamas tuo, kas iš tiesų skelbta vien tokiems kaip jis pamaloninti. O nepageidaujamų naujienų siuntėjai greitai pakliūdavo kažin ko nemalonėn ir
būdavo nušalinami, atšaukiami, neretai kažkieno valia
pasiunčiami frontan.
Darbe niekas jam nerūpėjo menkiau, nei vietinių gyventojų norai, pažiūros ir vertybės. Jis, Kreivadantis,
suprato, kas darytina siekiant šių žmonių palaimos,
geriau už juos pačius. Jie turėjo priimti ir įgyvendinti
tai, ką jis diktavo, net jei nieko nesuvokė. Nesubrendę jie buvo, reikalingi vadovavimo, kaip kariuomenės
eilinių masė, kuriai jis nurodė „patriotizmo pamoko-

Mikas Vaicekauskas. Rūkas XVIII (Kilmore Quay, Airija). 2019. Skaitmeninė fotografija
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se“2 įkalti savo pažiūras, mintis ir politinius įsitikinimus. Jis privalėjo duoti įsakymus. Tai buvo jo atsakomybė. Jie privalėjo paklusti, laikytis įsakymų ir nusižeminti. Priešingu atveju jie buvo pasmerkti. Iš aukštai,
tarytum iš ramiai plevenančio oro baliono, jis prižiūrėjo
savo imperiją, savo miestus, girias, laukus ir išsimėčiusias žmonių kaimenes, pats likdamas šešėlyje.
Garbė, šlovė ir pripažinimas jam nerūpėjo. Jam pakako galios. Jis mėgo savo cigarus, padorų valgį, anekdotus apie Bismarką, pasijodinėjimus veik be jokios
palydos, pasivažinėjimus vienu iš štabo automobilių –
didžiausiu įmanomu greičiu, pageidaujamu atstumu,
malonią šviesią garbių ponų ir svečių kompaniją; jis gėrėjosi savo nepranokstama galia. Jis nekentė pasipriešinimo, maištingų minčių, inercijos, žmonių nepaslankumo, jis negalėjo pakęsti nepaklusnumo, skaldymo,
vakariečių pliurpalų apie demokratiją, nihilistinės ir
niekšiškos revoliucijos Rytuose. Kai kovo mėnesį, prasidėjus nebyliai sutartoms paliauboms, rusai ir vokiečiai
lankė vieni kitus apkasuose ir broliavosi, jis nepraėjus
nė keletui dienų prisistatė veiksmo vieton ir uždraudė
šitas nesąmones, išskyrus būtinus šnipinėjimo atvejus.
O kai prie Jakobštato3 vienos stovyklos vadas paėmė į
nelaisvę trisdešimt šešis apsilankiusius rusus, jis iškart
apdovanojo tą vadą ir patenkintas vaipėsi, iš šnipų sužinojęs, kad ši žinia rusams sukėlė per visą Rytų frontą
nusiritusią pasipiktinimo bangą. Patylom jis nekant
riai laukė rusų puolimo pradžios. Raportuose, kuriuos
siuntė generalinio štabo būstinėn, davėsi justi triumfo
nuotaika. Kaip ir laukta, jie prasilaužė ties Smurgainimis ir Berežanais. Jis linktelėjo. Prarastas Krėvos
kaimas šiaurėje ir Koniuchai pietuose – labai prašom.
Staigi ataka ties Jakobštatu, kruvinas kerštas tenykštės stovyklos įgulai, privertė suraukti kaktą – gėdinga.
Toliau jis su pasitenkinimu išklausė detales apie rusų
nuostolius pietiniame kampe. Ten negirdėtai gausiu
derliumi į lavonų krūvas sugulė paskutinės kovingos
rusų divizijos. Ir štai sąjungininkų kariuomenė vejasi,
kontratakuoja, veržiasi pirmyn: austriškas projektas,
kreivadantiška realizacija – einasi kaip pageidavimų
koncerte. Tvarkdarės Vokietijos žygis į byrančią chao
tišką Rusiją rutuliojosi nepriekaištingai. Niekas nežinojo Kreivadančio tikslų – juos jis suslėpė invazijos schemose: Kijevas, Odesa, Krymas (kviečiai, laivai, Juodoji
jūra). Jis sugalvojo atsiriekti iš Rusijos tai, ko geidė
širdis. Jis pajuokė tezę, kad amerikiečiai Vakaruose ga-

lėtų vaidinti kiek ryškesnį vaidmenį; dėl karo pabaigos
visai nesijaudino. Austrų vado planas – persilaužimas
Vakaruose puolant Po upės žemuma ir suduodant smūgį prancūzų armijos flangui iš Italijos – buvo paruoštas.
Dar prieš tai, rugsėjį arba spalį, pats Kreivadantis užims Rygą, Dorpatą4, Revelį5, galbūt Petrogradą, neabejotinai Dinaburgą6.
Šį spinduliuojantį rytą jis priėmė karinių jūrų laivyno
vadovybės atstovą aptarti jūrų ir sausumos operacijų
derinimo; virš prieškambario durų jau degė raudonoji
lemputė – ženklas, kad įėjimo jokiam šios Žemės gyventojui nėra. Kai mėlynu paauksuotu munduru vilkįs
kapitonas leitenantas pasišalino, Ozelio7 ir Dagio8 salų
bei, prasiveržus pro minų lauką, visos Rygos įlankos užkariavimo beliko laukti porą mėnesių. Vis dėlto derėjo
tinkamai įvertinti šią paskutinę kliūtį. Baltijos jūros dalinio vadovybė brangiai sumokėjo už Baltišporto9 avantiūrą: vienuolika naujutėlaičių eskadrinių minininkų
naktį išplaukė apšaudyti jokios strateginės reikšmės
neturėjusios geležinkelio stoties, kadaise išvydusios
lemtingą valdovų susitikimą10... ir tylomis parplaukė
keturi – minos. Penki šimtai skenduolių.
Paskui jis susiskambino su Susisiekimo politikos skyriumi dėl eilinio vokiečių parlamentarų apsilankymo
krašte. Tie atsakingi jam už tai, kad joks deputatas nė
žingsnio nebandytų žengti be jam paskirto lydinčio karininko. „Sočiai maitinti, patogiai įkurdinti, rūpestingai
prižiūrėti“, – baigiant nurodė jis, lipšniai šypsodamasis; tuoj jis pažabos tuos Reichstago eržilus. Liokajus
atnešė jam sumuštinių ir arbatos. Tebekramtydamas
jis aptarė su kapitonu Blaubertu, Spaudos skyriaus
vadovu, kokių dar priemonių, be jau galiojusių partinių paliaubų11 ir cenzūros, reikia norint nepastebimai
užkirsti kelią kairiosios krypties laikraščiams pasiekti
karius ir net civilius gyventojus. Šis klausimas lengvai
išsispręs pasitelkus spaudos sklaidos planus ir apsuk
rią transportavimo prioritetų tvarką – jei tik niekam
nekris į akis. Kas mieliau rinksis pirkti pasenusį demokratų leidinį vietoj šviežutėlio dešiniųjų ruporo, tegu
sau. Nuo Reino kilęs poetas Haincas Fliugeligas, tarp
kitko, Blauberto skyriaus grandinis, pasipuošė mundurą aukšta balta apykakle, tai nepriimtina. Taip pat
primintinas įsakas, kad mūvėti vyturus12 leidžiama tik
galūnių sužeidimus patyrusiems kariams. Paskui Operacijų skyriaus susisiekimo pareigūnas raportavo apie
paskutines siaubingas kautynes ties Terebovlia, tiksliai

2
Vaterländische Unterricht – Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių kariuomenei ir civiliams skirta propagandinė paskaita, kurios metu
pranešimais ar filmais siekta palaikyti žmonių kovos dvasią ir įrodyti
būtinybę tęsti karą.
3
Jēkabpils (latv.), Jakobstadt (vok.).
4
Tartu (est.), Dorpat (vok.).
5
Tallinn (est.), Revel (vok.).
6
Daugavpils (latv.), Dünaburg (vok.).
7
Saaremaa (est.), Ösel (šved., vok.).

Hiiumaa (est.), Dagö (šved., vok.).
Paldiski (est.), Baltisch-Port (vok.).
10
1912 m. liepos 4 d. ten paskutinį kartą susitiko Vokietijos imperatorius Vilhelmas II ir Rusijos caras Nikolajus II.
11
Burgfrieden – Pirmojo pasaulinio karo metais Vokietijos imperijoje deklaruota politinių institucijų ir partijų vidinės konsolidacijos
politika.
12
Vyturas – audeklo juosta, kuria standžiai spirališkai apvyniojama
koja nuo kulkšnies iki kelio, skirta apsaugoti blauzdą nuo sužeidimų.

22

8
9

naujasis židinys-aidai 2020 / 4

Autokrato paveikslas

nurodė rusų nuostolių statistiką, belaisvių skaičių; išėjo
su įsakymais kaip galima greičiau pritaikyti užgrobtą
sandėlį vokiečių artilerijai saugoti, instruktuoti vokiečių artileristus naudotis japoniškais ir amerikietiškais
pabūklais, taip pat įrengti žalvarinių šaunamųjų užtaisų talpyklą.
Vėliau, dvyliktą valandą, Kreivadantis ilgam pokalbiui priėmė parlamentarą Šilezą, Rūro deputatą. Šis
blyškus, ožkabarzdis, migdolų formos akių, laisvai karančiu kostiumu vilkįs politikas tuo pat metu buvo didžiausias pramonininkas kontinente. Anglies, rūdos ir
laivų hegemonas, kampanijos už Lotaringijos rūdos ir
Šiaurės Prancūzijos gyvenviečių aneksiją lyderis. Jis
sėdėjo vienintelėje kabinete oda aptrauktoje kėdėje,
gležna ranka parimusi ant ranktūrio. Jie kalbėjosi įdėmiai sverdami žodžius, itin apdairiai; tarpais abu ilgai
tylomis traukė cigaro dūmus. Nepaisant panašių interesų, jie nujautė siekią skirtingų tikslų. Kol magnatas, linguodamas galvą, tvirtai, romiai ir dalykiškai
įrodinėjo būtinybę, norint laimėti karą, pajungti visą
šalį sunkiosios pramonės, tai reiškė, jo paties, interesams, Kreivadantis patyliukais juokėsi iš tokių vertelgų, panūdusių keliais pluoštais šlamančių įgyti valstybinės valdžios kontrolę. Jis nusprendė bendradarbiauti
su jais tol, kol tai duos naudos, o pasitaikius tinkamai
progai jais atsikratyti – juk galų gale laimi durtuvų
valdžia. Jis nežinojo, kad išbalęs, veikiausiai ligotas
žmogus su katiliuku štai priešais jau metai kaip rezgė
schemas atsižvelgdamas į rimtą viešojo sektoriaus susilpnėjimą, kurio neabejodamas laukė nuo pralaimėto
Verdeno mūšio. Galios ir pasitikėjimo valdžia menkėjimą jam įkūnijo infliacija. Vokietijos markė niekada
nebeatgaus savo prieškarinės ar net šiandienės Ciuricho vertės. Jis perprato, kodėl šioje neutralioje biržoje, vos pasklidus eiliniams gandams apie ankstyvą
taiką, markės vertė keliais punktais pašokdavo, tačiau
tuoj imdavo kristi, kai vokiečių pergalės – taip, būtent,
pergalės – reikšdavo karo tęsimą dar vienerius metus.
Neatsitiktinai jis jau metus didino savo įsiskolinimus
Vokietijos bankui – markėmis. Jis buvo tikras išlošiąs
karą – grynaisiais.
Šiandien jis tėvynės labui pusbalsiu tarėsi su Kreivadančiu dėl dvidešimties-trisdešimties tūkstančių okupuoto regiono gyventojų darbo jėgos, nes Vyriausioji
karinė vadovybė sutiko jam palengvinti nepatenkintų ir

įpykusių skundų teikėjų keliamus rūpesčius. Vietiniai
darbininkai buvo mobilizuoti į frontą. Pasitelkdamas
žydų, lenkų ir lietuvių robotus, jis kartu sutaupys gerą
trečdalį algoms; ir pagaliau jis pageidavo (remdamasis
savo finansinėmis teorijomis), kad Oberosto kredito įstaigos pačios dalį algos šių naujų darbininkų šeimoms
išmokėtų iš anksto; sudarius taiką sumos bus tiesiog
perskaičiuotos. Tuomet jos sieks tik apie pusę tikrosios
vertės, tad vis naujomis bangomis jį užliejantys karinės
produkcijos – patrankų, granatų, geležinkelio bėgių,
amunicijos dalių, vagonų – tiekimo užsakymai, sudaryti
aukso arba Šveicarijos frankais, atneš šimtą aštuoniasdešimt procentų įprasto ir pridėtinio pelno.
Su tokiais planais meistriškai nukaldintos sąmonės
užkulisiuose jis liūliavo generolą gėrėdamasis – pagrįstai gėrėdamasis tuo, kas čia nuveikta. Jie apšnekėjo šį
kūrybos darbą kaip žinovai, o bendrą kalbą iš tikrųjų
rado tik tada, kai vienas kitam prisipažino slapta nekenčiantys magnato kolegų Reichstage ir jų plano siekti
taikos. Štai kancleris, tas moralės skrupulų kamuojamas filosofas, išsitraukiantis majoro uniformą tada, kai
tenka skaityti iškilmingas imperatoriaus kalbas, dar
karo pradžioje padaręs nesuskaičiuojamos žalos savo
Belgijos okupacijos teisinimu13 ir toliau nuolat kenkęs,
prieš pat puolimą atsidūrė nemalonėje. Bet čia įsimaišė Centro ir kairiųjų partijų deputatai, berods, tik ir
vaikęsi pokario kabineto ministrų kėdžių; tad dabar
tik karinės galios centrai garantuoja paramą ryžtingai
konservatyvių organizacijų, vardan Vokietijos ateities
nepageidaujančių net leistis į šnekas dėl Belgijos atidavimo, programai. Apskritai negalėjo būti nė kalbos apie
vidines politines reformas – ypač apie prūsiškos rinkimų sistemos panaikinimą, kai pagal trijų mokestinių
kurijų schemą Albino Šilezo balsas maždaug prilygo
šią akimirką besikaunančių trijų milijonų kareivių balsų svoriui. Kartu jis su Kreivadančiu suplanavo pluoštą rėksmingų straipsnių kariuomenės laikraščiams,
anot kurių, pasiūlyti frontininkui taip pavadintą atlygį
už herojiškumą būtų jo pažeminimas, o ir pagrindinės
žmogaus politinės teisės pavirstų infliacinėmis monetomis parlamentinių partijų sandėriuose. Akimirką jie
šyptelėjo vienas kitam – blyškus, liesas juodabarzdis
sunkiais akių vokais ir rausvas, putlus Kreivadantis;
tuomet jie pakilo pietauti.
!

13
1914 m. rugpjūčio 4 d. Vokietijos kancleris Theobaldas von Bethmannas Hollwegas Reichstage teisino neutralios Belgijos okupaciją.

Anot kanclerio, nors elgiasi neteisėtai, pasiekusi savo karinių tikslų, Vokietija pabandys situaciją „ištaisyti“ (wieder gutzumachen).
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1940-ieji: paskutinė Lietuvos vasara
Norbertas Černiauskas

Anot Lyduokiuose viešėjusio kunigo Antano Pauliuko,
praėjusi žiema buvusi šalčiausia per 50 tarnystės metų.
1940 m. sausį temperatūra kelis kartus nukrito žemiau
30 laipsnių: „Laikant šv. Mišias labai sušąla rankos
ir užšąla kielike vynas, kas labai retai atsitikdavo, o
dabar užšalimas pasikartoja kiekvieną dieną“1. Vynas
vynu, tačiau sakyta, kad tą žiemą iki pat Švedijos ledai
sukaustė net Baltiją. Todėl ūkininkams, o ypač – naujakuriams, 1940-ųjų gegužė ir birželis pateikė nemalonių ženklų – praėjusios žiemos veik poliariniai šalčiai
nusiaubė Lietuvos sodus ir bitynus. Prasidėjus vasarai
paaiškėjo, kad apšalo agrastai, serbentynai ir avietynai,
nukentėjo kiti sodų augalai. Apšalo net ir atsparesnės
antaninės ir Lietuvos pepinų obelys bei beveik visi jauni
čiepai. Kai kuriose vietovėse nukentėjo net 50–75 proc.
sodų. Vėliau su apmaudu prisiminta, kad dėl stichijos
1940 m. vasarą obuolių, kriaušių ir serbentų neturėta nė
pauostyt. O specializuotoje spaudoje patarta nedelsiant
dorotis su šalčių nuostoliais: karpyti ir genėti apšalusias
šakas, vaiskrūmius patręšti salietra, purenti žemę2.
Apskritai visame Lietuvos naujakurystės fenomene,
keliantis į vienkiemius ar renčiant naujas sodybas, naujoviško sodo formavimas užėmė itin svarbią vietą – tai
tapo neatskiriamu modernios sodybinės erdvės atributu. Agrarininkai ypač ragino plėtoti sodininkystę ir asmeniniam vartojimui užsiauginti kuo daugiau lietuvio
širdžiai ir skrandžiui vis dar svetimų vaisių bei uogų.
Galbūt todėl poliarinė invazija į tik ką masiškiau pradėtus puoselėti sodus ne vienam gaspadoriui suspaudė
širdį. Nepaisant pamokų ir nuostolių, mažai kas tikėjosi, kad ateinanti žiema išpuls dar šaltesnė, o Lietuvos
sodams bus suduotas dar vienas smūgis. Galbūt gamta
siųsdama ženklus baudė, pratino ar įspėjo šalį apie dar
didesnius išbandymus – juk taip beveik visuomet kalbama liaudyje po didesnių gamtinių stichijų.
Nepaisant to, vėlyvas pavasaris ir vėsoka 1940-ųjų
birželio pradžia pateikė ir gerų ženklų. Be didesnių

problemų stiebėsi ir žaliavo pavasariniai javai, žirniai ir
dobilai, dygo bulvės, šalčiai beveik nepakenkė po storu
sniego sluoksniu snaudusiems žiemkenčiams. Šeimininkės puolė kuo greičiau sodinti pomidorų, vėlyvųjų
kopūstų. Toms, kurios nepasėjo morkų ir burokėlių –
ne bėda, juk vėliau pasėti yra ir patvaresni, ir gal netgi
skanesni. Nebe naujiena buvo ir ridikėlių, špinatų bei
salotų vartojimas, todėl patarta jų vis šviežiai užsisėti3.
Sodai ir daržai – vis dėlto niekis. Tik grožis atvykstantiems studentams ir vitaminai, kurie po Vlado Lašo
ir Alfonso Gabrėno knygelės4 tapo labai madingi. Svarbiausia – laiku apsidirbta su pagrindiniu ir sunkiausiu
vasaros pradžios darbu – mėšlavežiu. Tarp vienkiemių buvo galima užuosti nemėšliško raguočių mėšlo (ne
kiaulių gi!) ir paplėkusių šiaudų derinį – tikrąjį lietuviškos vasaros pradžios kvapą. Mėšlas, vietomis jau iškratytas, o kitur dar tik iškapliuotas į krūveles. Rugsėjį čia
pradės augti rugiai.
Ūkininkai, pakvipę dirvonų, mėšlo, savo ir arklių prakaito mišiniu, diskutavo apie vištų auginimo naudą ir
sekė pramoninių prekių bei žaliavos kainų lenktynes
(ar nepavirs viskas į dar vienas krizines žirkles). Dar
skundėsi galvos skausmais dėl bernų, kurie, metę ūkiškus darbus, bėgo į vasarines miestų ir plentų statybas;
kombinavo pajamas ir svajojo apie radiją bei motorą.
Ir kaip visuomet kažko meldė iš dangaus, šį kartą –
gausesnio ir šilto lietaus. Šienapjūtė jau ant nosies,
o pievoms dar reikia paželti. Rūpesčiai ne šiaip sau –
mėšlas, pievos, rugiai, lietus (ir pagada), darbininkai,
bekonai, karvės, pelnas, skolos, kainos – čia tilpo didesnioji Lietuvos surenkamo biudžeto dalis. 1940 m. vasarą Lietuvos Respublika kaip tik pasitiko priėmusi kiek
pavėluotą, bet visai optimistinį metų biudžetą. Atrodo,
tikėtasi, kad karas ir Vilnius kol kas ne taip ir baisiai
kirs per valstybės pajamas ir išlaidas.
Negalima sakyti, kad provincija be darbų rutinos nejautė kažkokio moderniško vasaros ritmo. Artėjant vasarai „ne viena motulė rūpestingai vėdina seklyčią, baltai ir minkštai kloja lovas, taupo skanesnius kąsnelius:

1
Antanas Pauliukas, Dienynas 1918–1941 m., kn. III: 1934 m. gegužės 1-oji – 1941 m. vasario 23-ioji, parengė Gediminas Rudis, Vilnius:
Lietuvos istorijos institutas, 2019, p. 623, 642, 714, 717.
2
Agr. J. Proškus, „Ir vaiskrūmiai šią žiemą nukentėjo“, in: Naujoji so-

dyba, 1940-05-31, nr. 11, p. 161.
3
„Birželio mėnesyje“, in: Šeimininkė, 1940-06-06, nr. 12, p. 2.
4
Vladas Lašas, Alfonsas Gabrėnas, Vitaminai, Kaunas: Spaudos fondas, 1939.
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ruošiasi sutikti vasaros svečius – moksleivius, studentus, valdininkus“5. Sąryšis tarp kaimo ir miesto vasarą
tapo kaip niekad artimas: tai ir vidinė atostogų kryptis,
ir pagalba ūkio darbuose, ir šiaip pasisvečiavimai bei
pasibuvimai vis labiau sąmoningai lietuvio atrandamoje gamtoje, provincijoje, žaliame kaime.

Kada prasideda vasara?

gelis pirmą kartą pasijuto tikrais keliautojais, pamatė
ne tik savo gyvenamųjų apylinkių landšaftą. Taip vyko
savotiška vidinė pažintinė kolonizacija, įspūdžių ir potyrių mainai. Ekskursijų bumas 1940-ųjų birželį pasiekė piką, nes lietuviška švietimo sistema, valstybinės
įstaigos ir visuomeninės organizacijos jau pakankamai
gerai funkcionavo, kad galėtų imtis jų populiarinimo ir
koordinavimo, be to, pikas sutapo su širdį užplūdusiu
džiugesiu – daugelis užgniaužę kvapą laukė svarbiausios lietuviškos kelionės-piligrimystės: susipažinimo
su atgautąja Lietuvos Atlantida, Meka ir Amžinuoju
miestu viename – su Vilniumi ir Vilnija. Gal todėl 1940ųjų birželis daug kam siejosi su pirmą kartą pamatyta
Gedimino sostine. Vienintelis šešėlis, užslinkęs ant keliaujančios Lietuvos, buvo birželį pasiekusi žinia, kad
tolimoje Pietų Amerikoje mirė garsusis keliautojas ir
laikraštininkas Matas Šalčius.
Bet reikia kalbėti ne tik apie jaunuomenės ekskursijas. Į panašias keliones leidosi valdininkai, akademikai,
verslininkai ir ūkininkai. Dažniausiai buvo apžiūrimos
Vilniaus įžymybės ir Trakai. Dėl išaugusių ekskursijų

Kad šiandien birželis yra vasaros pradžia – ne naujiena. Mums įprastai šilta kalendorinė asociacija anuomet nebūtinai reiškė tokius pačius svajingus jausmus.
Dviem trečdaliams (ir daugiau) Lietuvos gyventojų vasaros pradžia asocijavosi ne su konkrečia data, o su
tokiu neapibrėžtu laiku tarp Sekminių ir Devintinių,
išmėžiamais tvartais, populiarėjančių agurkų ir pomidorų sodinimu, paskutiniais gegužinių vakarėliais gamtoje ir t. t. Taigi su švenčių ir darbų grafiku. Tiesa, dėl
augančios tūkstantinės mokinių, studentų ir valdininkų
armijos bei jos sunorminto mokslo ir darbo laiko, vasaros riba daugeliui jau siejosi su atostogomis, nuotaikingomis ekskursijomis, visuotinėmis
šventėmis ir stovyklavimu gamtoje.
Net Respublikos Seimas 1940 m.
gegužės 31 d. priimdamas Miestų
lombardų įstatymą ir išklausęs Seimo pirmininko Konstantino Šakenio palinkėjimą – sveikiems vėl susirinkti rudenį6 – baigė savo darbą.
Tiesa, dorojantis su kuro krize Vyriausybė pirmą kartą Lietuvoje įvedė vasaros laiką7. Dar nuo balandžio 1 d. laikrodžių rodyklės buvo
pasuktos valandą pirmyn.
Kalendorinę vasarą į Lietuvą labiausiai importavo auganti švietimo sistema. Birželį prasidėdavo moksleivių pažintinių kelionių
metas. Anuometiniai edukologai
populiarėjančioms organizuotoms
Tiltagalių pieninės statyba tarpukariu. Kupiškio valsčius. Povilo Šinskio fotografija.
vasaros pramogoms skyrė daug dėKupiškio etnografijos muziejaus archyvas
mesio: juk „kelionėje viską savo akimis pamatome, savo pojūčiais paskaičiaus Lietuvos geležinkeliai net kreipėsi į visuomejuntame“, kiekvienoje išvykoje galime įkvėpti praeities
nę prašydami organizuojant skaitlingesnes iškylas apie
didingumo – pamatyti „piliakalnių, senovės pastatų ir
tai iš anksto informuoti Geležinkelių valdybą, atidžiau
kitokių įžymių vietovių“, įsitikinti, kad „mūsų krašto
sekti tvarkaraščius9. Aprašydamas tuometinį Vilnių
gamta yra ypatingai graži“8. Tokio pobūdžio kelionės
Ignas Šeinius fiksavo lietuvio akiai ir ausiai malonų
nepaprastai plėtė jaunuomenės (ir ne tik) akiratį, dau5
O. Gratkauskienė, „Atostogautojų belaukiant“, in: Šeimininkė,
1940-06-06, nr. 12, p. 1.
6
Seimo stenogramos: 4-asis Seimas (1940-05-31 posėdis), in: LCVA,
f. 923, ap. 1, b. 1114, l. 87–88.
7
Gediminas Vaskela, Lietuva 1939–1940 metais: Kursas į valstybės
reguliuojamą ekonomiką, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2002,
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p. 202.
8
Agron. J. Žilys, „Mūsų išvykos“, in: Jaunasis ūkininkas, 1940-0613, p. 272.
9
„Dėl ekskursijų traukiniais“, in: Trimitas, 1940-06-06, nr. 23,
p. 570.
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šurmulį: „Nors dar ankstoka, aštunta valanda, žmonių
visur pilniausiai pilna. Skuba jie šaligatviais, automobiliai, sunkvežimiai ir autobusai dūzgia, kemšasi gat
vėse. Kaip iš jų lentelių pažymėjimų numerių matyti,
atvažiuoja jie iš viso krašto, iš toliausiai, su keleiviais
ir prekėmis: nuo Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Ra-

jos ir nedarbo problemos, diskutuota apie savivaldybių
įmonių finansus12. Birželio 7–9 d. rinkdamiesi į metinį
kongresą sostinę užplūdo keli tūkstančiai uniformuotų
pavasarininkų, kuriems įsimintiną pamokslą pasakė
ką tik konsekruotas vyskupas Vincentas Brizgys13. Mėnesio pabaigoje į čia vyksiantį kongresą turėjo suplaukti
ir tūkstančiai ateitininkų. Ateitininkai ruošėsi įspūdingai atšvęsti savo
veiklos trisdešimtmetį ir stebuklingąjį istorinį įvykį – Vilniaus atgavimą. Suplanuota net kelių dienų
šventinė programa, o Ateitininkų federacijos vadas Kazimieras Pakštas
(tuo metu buvęs JAV) spėjo kong
resui parašyti sveikinimo laišką14.
Apskritai tokie katalikiški sąskrydžiai Vilniuje galėjo prigesinti bereikalingas kalbines aistras ir tapti pagrindu krikščioniškam dialogui. Ne
veltui pavasarininkų ir ateitininkų
vadovai prieš vykstant į Vilnių savuosius instruktavo elgtis mandagiai, katalikiškai, kultūringai.
Birželio 14 d. Vilniuje nuaidėjo
Telšių gimnazijos septintos klasės moksleivių pobūvis-arbatėlė. Apie 1938.
pradžios
mokyklų mokslo metų paŽemaičių muziejaus „Alka“ archyvas
baigos šventė (birželio 5 d. analogišseinių, Ukmergės, Utenos, Zarasų“10. Ženkliai išaugus
kas renginys įvyko Kaune). Tiesa, daugelis šventės daekskursijoms pačioje sostinės širdyje, Gedimino proslyvių net su 45 užsakytais keleiviniais vagonais buvo
pekto 16-ame name buvo netgi atidarytas turizmo inatvykę iš Kauno. Birželio 21–22 d. Vilniuje buvo suplaformacijos centras.
nuotas šeštasis Lietuvos kooperacijos kongresas. Dar
Su kelionėmis Vilnių pasiekė ne tik turistai ir valdikitą dieną turėjo įvykti ir Lietuvos ūkininkų kongresas,
ninkai, bet ir stropus atlietuvinimo procesas, vasarop
o birželio 29–30 d. buvo suplanuota didžiulė Jaunųjų
ėmęs kelti vis daugiau kalbinių kibirkščių (išaugusių
ūkininkų dešimtmečio šventė. Iškilmingą ūkininkaičių
net iki antilenkiško smurto). Šis procesas, anot vilniškio
šventinę programą turėjo vainikuoti Antakalnyje atlikJózefo Mackiewicziaus, galiausiai atvėrė neperžengiata vakarinė misterija Gedimino sapnas, režisuota Borimą prarają galimam susitaikymui tarp vietos lenkakalso Dauguviečio. Grandiozinės misterijos pastatyme plabės Vilnijos ir Lietuvos valdžios11. Vilnius taip pat tapo
navo dalyvauti 1500 žmonių, o spektaklio kulminacijoje
ir konferencinio turizmo centru. Kiekvieną vasaros saį sceną išjoti turėjo pats Gediminas, pasirodyti Vilniaus
vaitgalį Vilniuje vyko (ar bent turėjo vykti) kokios nors
istorijos dalyviai – baudžiauninkai, sukilėliai, knygneorganizacijos ar įstaigos metinis, jubiliejinis ar kitoks
šiai, tautos žadintojai, darbininkai, kariai, šauliai ir vaisuvažiavimas, sąskrydis, konferencija. Dar 1940 m. gekai. Renginį planuota pabaigti fejerverkais15.
gužės pabaigoje suvažiavimą Vilniuje surengė Lietuvos
Kai kas tokiame visuotiniame persikraustyme į Vilagronomų sąjunga. Be kita ko, agronomai simboliškai
nių matė ir grėsmių. Dailininkas Viktoras Vizgirda su
aplankė tipišką Vilniaus krašto kaimą ir dvarą (nei
nerimu stebėjo, kad į sostinę sugužėjo ne tik džiaugsmo
dvarui, nei gatviniam kaimui tai nieko gero nežadėjo).
persmelkti ekskursantai, bet ir „spekuliantai, biznieriai,
Birželio 1 d. sostinėje įvyko Lietuvos miestų sąjungos
sidabrinių lapių gaudytojos ir kavinių pažiba – poniusuvažiavimas, kuriame spręstos miestų elektrifikacitės, naktinių lokalų smaguriautojai ir kitoki aferistai“16.
Ignas Šeinius, Raudonasis tvanas, New York: Talka, 1953, p. 67–68.
Józef Mackiewicz, Tiesa akių nebado, iš lenkų kalbos vertė Jonas
Malinauskas, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2015, p. 124–126.
12
Daugiau apie suvažiavimo nutarimus žr. Savivaldybė, 1940, nr. 6.
13
Povilas Dogelis, Kas pergyventa: 1930–1949 metų dienoraštis,
parengė Regina Laukaitytė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017,
p. 224.
10
11

26

14
Kęstutis Skrupskelis, Ateities draugai: Ateitininkų istorija (iki
1940 m.), Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2010, p. 771.
15
„Misterija „Geležinis Vilkas“ intensyviai ruošiama pastatymui“, in:
Lietuvos žinios, 1940-06-15, nr. 134, p. 9.
16
„Meno idėjos ir gyvenimas“, in: Naujoji Romuva, 1940, nr. 22–23,
p. 414, 415.
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Naujojoje Romuvoje netgi išsivystė įdomi diskusija apie
tai, kaip Vilnių apsaugoti nuo kaunietiškos smulkios
komercinės dvasios ir tenykščių architektų.
Vis dėlto tais metais Lietuvoje prasidėjo ir ryški kalendorinė vasara. Vyriausybė visiems valdininkams iki
rugsėjo 1 d. sutrumpino šeštadieninį darbo laiką. Nuo
birželio 1 d. valstybinis radiofonas pradėjo transliuoti
vasaros programą. Tą pačią dieną Nemunu garlaiviai
ėmė kursuoti vasaros laiku, taip pat pradėtas ir tiesioginis septynviečių lėktuvų susisiekimas tarp Kauno ir
Palangos, o birželio 2 d. Šventojoje atidarytas buriavimo
sezonas. Tuo tarpu Kaune Vandens sąjunga ėmėsi organizuoti plaukimo kursus, tačiau miesto paplūdimiuose
nuo birželio 15 d. savo ruožtu ėmė budėti ir valtininkai.

Antaninių laužai

mas, bičiuliavimasis jo aplinkoje. Už Antaninių laužų
kompoziciją visoje Lietuvoje buvo atsakingi prorežimiškai angažuoti ir itališką estetiką mėgdžiojantys Jaunosios Lietuvos sąjungos (jaunalietuvių) padaliniai17.
Kadangi jaunalietuvių būriai savo veiklos ideologiją
buvo glaudžiai susaistę (ar susaistyti) su Smetonos asmeniu, gal netgi tiksliau – jo susikurtu vaizdiniu, daug
kur jaunalietuvių kurstomi laužai priminė nusaldintas
vado kulto apeigas.
1940 m. birželio 12 d. vardinių išvakarėse įvairių organizacijų atstovai (šauliai ir skautai) sveikino valstybės vadovą prie Prezidentūros, o vėliau jaunalietuviai surengė tradicinį koncertą Valstybės teatre. 20 val.
30 min. prasidėjęs šventinis koncertas tiesiogiai transliuotas per radijo programą, o į teatrą nepatekę kauniečiai iškilmingų kalbų ir muzikos galėjo klausytis ne
tik prie savųjų radijo imtuvų, bet ir išgirsti per Kaune
esančius radijo parduotuvių garsintuvus18. „Gyvuok ilgiausius metus, kad savo dideliu patyrimu šiuo tautų
grumtynių laiku su mažiausiais nuostoliais išvestum
jaunutę nepriklausomą Lietuvos valstybę į ramesnę
ir šviesesnę ateitį. Valio! Ilgiausių metų!“, – skambėjo

Paprastai žmonės meldžiasi šv. Antanui prašydami
užtarimo nuo ligų, didelių nelaimių ar vargo, ką nors
pametę, o ypač – per Antanines, birželio 13 d. Tačiau
Lietuvoje bažnytiniai Antaninių atlaidai įgavo ir ryškesnių pavidalų: ketvirtame dešimtmetyje dėl savo
politinio antsvorio ši šventė populiarumu ėmė lenkti iki tol sunkiai pralenkiamas Juozapines, Petrines ar
Jonines. Žinoma, priežastis
tam aiški: svarbiausią asmeninę šventę – vardines –
tądien šventė svarbiausias
valstybės asmuo irgi Antanas. O 1940 m. birželio 13
d. matome absoliutų politinių atlaidų triumfą: šią dieną Lietuva pasitiko valdoma
dviejų Antanų – ne tik prezidento Smetonos, bet ir ministerio pirmininko Merkio.
Lietuvos gyvenime politiniai Antaninių atlaidai išties
tapo išskirtiniu vasaros akcentu ir neoficialia valstybine švente. Ji pasižymėjo ir
Aštuonių jaunų žmonių grupė prie žydinčių obelų. Panevėžio apskritis.
išskirtiniu ideologiniu-estetiXX a. trečio dešimtmečio pabaiga – ketvirto dešimtmečio pradžia. Vinco Firinausko fotografija.
niu akcentu – laužu. Ne tuo,
Panevėžio kraštotyros muziejaus archyvas
kuris dėl sukrautų malkų
linkėjimai varduvininkui19. Kitą dieną Antaninės praliepsnoja, ne, laužu tuo metu vadintas specifiškai režidėtos iškilmingomis pamaldomis Šv. arkangelo Mykolo
suotas masinis renginys. Tai – eisenos, giesmės, dekla(Įgulos) bažnyčioje, prezidentūroje atverta vizitų knyga,
macijos ir dainos, šokiai, spektakliai-misterijos, pakilus
į kurią turėjo sugulti valstybės vadovui skirti sveikiniorkestrinis ritmas ir, žinoma, šventinio laužo uždegi17
Tuo metu Lietuvoje veikė 1500 jaunalietuvių padalinių, kuriems
priklausė apie 40 000 narių.
18
„Rytinės naujienos“, in: Lietuvos aidas, 1940-06-12, nr. 273, p. 4.
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19
„Gyvuok ilgiausius metus! Sąjungos Vado sveikinimo žodis, pasakytas 1940.VI.12 d. Valstybės Teatre“, in: Jaunoji karta, 1940-06-14,
nr. 24, p. 2.
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Norbertas Černiauskas

mai ir palinkėjimai. Vardinių proga Prezidentas suteikė
malonę 57 asmenims, kurie buvo nuteisti karo teismu,
28 iš jų bausmės buvo visiškai dovanotos. Birželio 13 d.
vakare visoje Lietuvoje suliepsnojo šventiniai laužai,
o centrinis Laužas organizuotas Kaune, Dainų slėnyje.
Ten žygiuota su deglais, skaityta Užugirio pasaka, grojo
Prezidento maršas, vyko kolektyvinė deklamacija pavadinimu „Amžinajam Lietuviui“, skambėjo eilėraštis „Žydėk, jaunyste“ ir suliepsnojo ugnis. „Jis yra mūsų tėvas,
mokytojas ir vadas. [...] Jis – lietuvio idealas. [...] Kaip
niekas negali sulaikyti smūgiais galingų jūros bangų,
taip jokia galybė neišplėš iš tautinės jaunuomenės širdies meilės Lietuvai ir Didžiajam jos Vadui“, – centrinėse Lietuvos Antaninėse kalbėjo vietos jaunalietuvių vadas Leonas Šukys20. Šventės kulminacijos metu dangų
nušvietė raketos, kurias stebėjo apie 20 000 kauniečių.
Birželio 23–24 d. buvo suplanuotas iškilmingas ir ilgai lauktas pirmasis Smetonos vizitas į Vilnių – Antaninės turėjo prasitęsti. Ta proga miesto rotušėje buvo
numatytas iškilmingas posėdis, jam kruopščiai ruoštasi. Pagrindinėje rotušės salėje įrengtas naujas ir jaukus
apšvietimas, remontą prižiūrėjo pats miesto architektas
Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis ir Užsienio reikalų
ministerijos protokolo direktorius Jonas Aukštuolis. Prezidentas Vilniuje turėjo pabuvoti dvi dienas, o po vasaros
atostogų planavo aplankyti ir kitas Rytų Lietuvos vietoves21. Šios kelionės turėjo išsklaidyti kylančias kalbas,
kad prezidentas Vilniaus vengė it kokių žabangų. Nors,
anot Aleksandro Merkelio, Smetona išties yra minėjęs,
kad „į bolševikų klastingai gražintą Vilnių“ nesikelsiąs22.

Karo žnyplės ir žirklės
Apie šiuolaikinį karą ir neatskiriamą jo dalį – oro pavojų – Lietuvoje buvo kalbama daug ir plačiai, tačiau
šalis ne tik nebijojo moderniškų pavojų, bet jais net ir
mėgavosi. Birželio 2 d. Utenoje, o po savaitės Virbalyje
surengtos vasariškos aviacijos šventės, į kurias suplūdo
dešimtys tūkstančių smalsuolių. Virbalyje susirinkusieji išvydo visus karo ore numerius: grumtynes danguje,
bombardavimą ir aviacijos bendradarbiavimą su sausumos pajėgomis23. Tokie grandioziniai šaulių ir Aeroklubo rengiami šou turėjo tapti gražiu 1940-ųjų vasaros
atributu ir kitose vietovėse.
Birželio 8–9 d. Kaune įvyko Lietuvos ugniagesių organizacijų suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 1000
20
Vyt. Kas., „Tūkstančiai kauniečių Dainų slėnyje“, in: Lietuvos aidas,
1940-06-14, nr. 278, p. 14.
21
J. K. B., „Respublikos prezidentas laukiamas birželio 23 d.“, in: Lietuvos aidas, 1940-06-05, nr. 260, p. 2.
22
Aleksandras Merkelis, Antanas Smetona: Jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla, New York: Amerikos lietuvių tautinė sąjunga,
1964, p. 604.
23
„20.000 žmonių aviacijos šventėje“, in: Ūkininko patarėjas, 1940-
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dalyvių. Be visa ko, suvažiavime aptartos ir orinės aktualijos – kalbėta apie ugniagesiams reikalingas priemones „lėktuvinio pavojaus atveju“24. Vis dėlto tikras
karas buvo šalia ir savo žnyplėmis užspaudė Baltijos
šalis: iš šiaurės – iki Suomių įlankos, o iš pietų – iki
pat Vilniaus. Nors 1940 m. pavasarį jis kiek nutolo ir
persikėlė link Vakarų, tačiau kasdienės naujienos apie
karo baisybes niekur nedingo. Kone trečdalį visų Lietuvoje leidžiamų periodinių laikraščių turinio užėmė
karo kronikos. Tai šokiravo, bet kartu leido vis labiau
apsiprasti su esama padėtimi: žmogus vieną-antrą dieną būna pašiurpęs, o vėliau susitaiko ir sugrįžta į kasdienybės rūpesčius – gal iki mūsų neateis, mes juk laikomės neutraliteto. Ir jei ne Lenkijos karo atbėgėliai,
trumpa rudeninė mobilizacija ir Vilniaus išmainymas
į sovietines įgulas, Europoje liepsnojančio karo atšvaitai Lietuvoje būtų pasireiškę įprastais kanalais – per
kainas, pramoninių žaliavų stygių, kiną ir spaudą. Dėl
karo uždarytų sienų stringant įvairių žaliavų importui
ir stojant maisto eksportui, ekonominė katastrofa neįvyko, kainų žirklės bent kol kas nesikėsino pasiekti
ankstesnių krizinių rekordų. Be visa ko, imtasi paprastų (o kartais ir parodomųjų) antikrizinių priemonių: dar
kartą susidomėta intensyvesniu durpynų eksploatavimu, tūkstančiai darbininkų triūsė miškuose kaupdami
padidintas malkų atsargas žiemai (kad būtų išvengta
kuro ir šalčio krizės), o nuo gegužės 15 d. Lietuvoje prasidėjo net ir metalo rinkimo talka, į kurią nuo birželio
įsiliejo ir kariuomenės daliniai – ginklų dirbtuvėms
ir net konservų fabrikams nepakako metalų25. Talka
prasidėjo gana vangiai (ūkininkai geležį itin tausojo),
tačiau su mokinių atostogomis tikėtasi suaktyvėjimo.
Vasarą dešimtyse Lietuvos kino teatrų repertuarų
karo kronikos tapo itin populiarios. Pavyzdžiui, Liepsnojanti Lenkija – su baisiais karo vaizdais iš Lenkijos
ir su „naujausia apžvalga iš vokiečių kariuomenės žygio į Liuksemburgą, Olandiją ir Belgiją“26. Arba Karo
siaubas Vakaruose – su siaubingais karo veiksmais,
kurie savo baisumu turėjo pralenkti ankstesnius žiūrovų matytus reginius – ir degantys miestai, ir sudaužyti
tankai, lėktuvai, ir netgi lavonai27. Aplink vykstantis
karas didino apkalbas, nerimą, įtarumą. Todėl to meto
valstybės vadovų kalbose nuolat figūravo žodžiai „bud
rumas“, „susitelkimas“ ir „vienybė“ – kaip esminiai to
laiko kelrodžiai. Tiek dėl išorės grėsmių, tiek dėl vidaus
opozicijų: nuo aktyvių katalikų iki voldemarininkų.
06-13, nr. 24, p. 6.
24
„Ugniagesių suvažiavimas“, in: Karys, 1940, nr. 24, p. 651.
25
Vytautas Jokubauskas, Netiesioginis poveikis ir Lietuvos karinis
saugumas 1919–1940 m., Klaipėda: Druka, 2019, p. 218–219.
26
„Kinas“, in: Lietuvos aidas, 1940-06-03, nr. 257, p. 11.
27
„Karo siaubas Vakaruose“, in: Lietuvos žinios, 1940-06-17, nr. 135,
p. 6.
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Nepaisant Europoje siaučiančio karo, 1940 m. Lietuvoje ir toliau diskutuota apie ateities projektus. Valstybės ploto padidėjimas, bandymas sustyguoti šalies ūkio
veikimą ir dvidešimties metų įdirbis įkvėpė drąsiau
svarstyti apie stambius ūkinius ir socialinius projektus. Ypač daug dėmesio skirta elektrifikacijos, melioracijos, susisiekimo ir socialinės apsaugos temoms. Tiesa,
negalima nepaminėti ir kitų, savitai svajingų užmojų.
Kaip tik birželio 11 d. Žemės ūkio ministerijos rūmuose
buvo atidaryta dvejus metus besitęsiančio tarptautinio
architektūrinio konkurso Valstybės rūmams Kaune

statyti projektų paroda31. Konkurso nugalėtojai nepaskelbti, bet premija buvo lygiomis dalimis padalinta
trims geriausiems projektams: Eugenui Lutterklasui
(Brazilija, darbo kodinis pavadinimas „471“), Adolfui
Szyszko-Bohuszui ir Janui Oglódekui (Lenkija, „Mano
Lietuvai“) bei Nikolajsui Bodei ir Nikolajsui Voitui (Lat
vija, „76086“)32. Prie Lietuvos prijungus Vilnių, o karui
įsibėgėjant, vargu ar rūmų statymo darbai artimiausiu
metu galėjo prasidėti. Tačiau kruopščiai rengtas konkursas parodė solidžius valstybinius užmojus.
Vyko ir simbolinių valstybės erdvių įtautinimo plėt
ra. Kaune, Karo muziejaus sodelyje, pradėta įrenginėti
naujoji sodelio dalis, skirta knygnešių ir „Vargo mokyklos“ epochai įamžinti. Vasaros pradžioje jau buvo
nulietos tam reikalingos „Sėjėjo“ ir „Knygnešio“ skulptūros, o Petro Rimšos „Vargo mokykla“ turėjo būti pagaminta netolimoje ateityje. Sodelyje taip pat suprojektuotos trys paminklinės lentos su šimtu knygnešių
pavardžių33. Tuo tarpu Vilniuje vyko Katedros aikštės ir Gedimino kalno pertvarkymo darbai. Planuota,
kad šalia Katedros atsiras paminklai Gediminui ir Nepriklausomybei. Nuo kalno, kaip lenkmečio atributai,
buvo pašalinti kryžiai ir lentos, skelbiančios apie ten
užkastus sukilėlius ir nežinomą karį34. Be to, lietuviškąjį akropolį (kalną) ruoštasi iš esmės sutvarkyti (išvalyti
ir sustiprinti).
Ambicijų nestokota ir ūkinėje-socialinėje srityje.
1940 m. birželio 10 d. akcinės bendrovės „Elektra“ valdybos pirmininkas inžinierius Juozas Jankevičius pristatydamas atnaujintą valdybą išdėstė ir artimiausius
Lietuvos elektrifikavimo planus: iki metų pabaigos tikėtasi pabaigti elektrinės Rėkyvoje statybas (ir taip
užtikrinti Šiaurės Lietuvos elektrifikavimą), parengti
Minijos hidroelektrinės projektą. Taip pat svarstyta iki
1942 m. užbaigti Lenkijos pradėtą Turniškių hidroelektrinės ant Neries statybą ir artimiausiu metu elektros
tinklais sujungti Vilnių ir Kauną35. Vasarą įsibėgėjo ir
geležinkelių tiesimo darbai. Skambios antraštės skelbė,
kad vienu metu tiek darbų geležinkeliuose dar niekada nebuvo atliekama. Todėl prognozuota, kad Lietuva
1940 m. nuties rekordinį skaičių geležinkelių. Prasidėjus birželiui, paspartėjo darbai rengiant Vilniaus–Kauno geležinkelio antrąją liniją (reikėjo nutiesti net apie

28
„Naujas plakatas kariuomenei ir visuomenei“, in: Karys, 1940-0606, nr. 23, p. 622.
29
„VRM K. Skučo direktyva apskričių viršininkams ir policijai, 1940
06 05“ bei „VRM Policijos departamento direktoriaus K. Svilo instrukcija Ypatingajai policijai, 1940 06 08“, in: Lietuvos okupacija ir aneksija
1939–1940: Dokumentų rinkinys, Vilnius: Mintis, Lietuvos valstybinis
archyvas, Lietuvos istorijos institutas, 1993, p. 205–212, 230–232.
30
„E. Turausko, įgaliotojo ministro, politikos d-to direktoriaus pro
memoria, 1940 06 03“ ir „Valstybės saugumo departamento biuletenis
nr. 180: šio meto visuomenės nuotaikos, 1940 06 04“, in: Lietuvos Respublikos užsienio politika: Dokumentai, 1939–1940, t. 2: 1940 05 27 –
1940 08 14, sudarytojas Tomas Remeikis, Vilnius: Vilniaus universiteto

leidykla, 2009, p. 73–74, 78–80.
31
Rūmuose turėjo sutilpti Prezidento rūmai, prezidentūros kanceliarija, Ministrų tarybos rūmai ir Valstybės tarybos įstaiga; plačiau žr.
Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940, sudarė Marija
Drėmaitė, Vilnius: Lapas, 2018, p. 140–150.
32
„Valstybės Rūmų eskizinio projekto konkursas“, in: Lietuvos aidas,
1940-06-13, nr. 276, p. 6.
33
Pr. Ra., „Sparčiai rengiamas naujasis Karo Muziejaus sodelis“, in:
Lietuvos aidas, 1940-06-01, nr. 254, p. 4.
34
„Sostinės naujienos“, in: Lietuvos aidas, 1940-06-12, nr. 273, p. 2.
35
„Elektros“ akc. b-vės valdybos pirmininkas inž. Jankevičius“, in:
Trimitas, 1940-06-13, nr. 24, p. 595.

Būti budriems skatino ir jėgos struktūros. Atėjus vasarai Lietuvos kariuomenė išleido naują plakatą su tik
ru karo šūkiu – „Kovokime su šnipinėjimu“28. Jame
vaizduotas susipratusio kario kelias ir parsidavusio
kario šuntakis. Pirmasis kelias akivaizdžiai vedė garbės link, o antrasis – tiesiai į karo teismą ir kalėjimą iki
gyvos galvos. Šalyje įsikūrus SSRS karinėms bazėms,
prevencinės ir antišuntakiškos priemonės turėjo išsklaidyti naivias, o gal ir piktavališkas mintis. Raudonosios
armijos įgulos ir jų aplinkoje kuriama dirbtinė įtampa
sovietams tapo pretekstu vis nemalonesniems pokalbiams su Lietuvos vyriausybe. Todėl griežtos Vidaus
reikalų ministerio ir Policijos departamento direktyvos bei instrukcijos dėl preciziškos tvarkos ir saugumo
užtikrinimo sovietinių bazių aplinkoje29 turėjo užkirsti kelią ne tik šnipinėjimui, bet ir provokacijoms bei
apkalboms. O to birželį netrūko – Lietuvos saugumas
fiksavo įvairiausius gandus apie tai, kad prie kelių raudonarmiečių dingimo Lietuvoje galėjo prisidėti vietos
komunistai, žydai arba lenkai. Tuo tarpu patys sovietų
kariai lindo iš savo bazių nevengdami nepadoriausių
karčemų, ieškodami laikrodžių, peiliukų, dviračių, medžiagos drabužiams ar net lengvo elgesio moterų30. Neabejotinai vyko ir žvalgybų žaidimai.
Vasarą taip pat viešai paskelbta, kad pradedama
įgyvendinti kariuomenės uniformų reforma. Naujoji
pertvarka rėmėsi paprastumo, patogumo ir vienodumo
principais. Reformą, kaip ir visą kariuomenės modernizaciją, planuota baigti 1942 m.

Lietuvos projektai
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blogą vaizdą, bet dargi sužadina apetitus žemių ištroškusiems kaimynams“39. 1940 m. pradžioje Melioracijos
departamentas įvairiems vasariškiems laukų sausinimo darbams tikėjosi sutelkti apie 150 kultūrtechnikų ir 2000 darbininkų armiją su trečdaliu padidintu
biudžetu (iki 2,25 mln. Lt). Tačiau įsibėgėjus vasarai,
pusės reikiamų darbininkų vis dar
trūko – darbo rankų išteklius tikėtasi papildyti pasitelkiant Vilniaus
krašto darbininkiją40. Apskritai tą
vasarą tikėtasi iš gamtos atkovoti ir sukultūrinti ne vieną tūkstantį hektarų dirvonų, balų ir pievų.
Laukų sausinimas ir pievų kultūrinimas turėjo duoti konkrečius rezultatus – suteikti papildomo pašaro 75 000 karvių. Kitaip tariant,
atlikti darbai turėjo konvertuotis į
pieną ir sviestą. 1940 m. pradžioje
žemės ūkio ministeris Juozas Audėnas pievų sukultūrinimo klausimą
aptarė net su pačiu Smetona, o vasaros pradžioje tuo tikslu buvo išleistas atskiras įstatymas, sukurtas
specialus pievų ir ganyklų gerinimo
Darbininkai Bygailių miško sandėlyje, kur į vagonus būdavo kraunami rąstai.
fondas,
išsikeltas tikslas per metus
Subačiaus valsčius, Panevėžio apskritis. Apie 1939. Povilo Šinskio fotografija.
sukultūrinti apie 50 000 ha pievų41.
Panevėžio kraštotyros muziejaus archyvas
Derlingumo didinimas buvo viedėtos organizuoti visuomeninės darbo talkos. Jų metu
na pagrindinių žemės ūkio efektyvinimo priemonių,
atskiromis pamainomis po 200 darbininkų turėjo būti
ypač karo metu. Melioratoriai, matininkai ir kultūratliekami pirminiai žemės darbai. Vasarą darbai pratechnikai turėjo dar sparčiau eiti į kaimus, pamiškes
dėti vykdyti prie Palemono, ten talkininkams speciabei pelkes ir tapti pagrindiniais pionieriais, formuojant
liai suręsti gyvenamieji barakai. Dirbančiųjų gretas
naujosios derlingos Lietuvos veidą. Neatsitiktinai Madaugiausia sudarė Kauno valdininkai37, vėliau prie jų
tininkų ir kultūrtechnikų sąjungoje veikiančioje foto
turėjo jungtis akademinė ir moksleivių bendruomenė.
sekcijoje specialiam vasaros konkursui pateiktų darbų
Taip tiesioginis Vilniaus ir Kauno sujungimas tapo vipavadinimai bylojo apie kultūrinamą šalies gyvenimą
sos Lietuvos projektu – prie jo įgyvendinimo turėjo pair kraštovaizdį. Konkurse premijuoti šie darbai: „Nyksdirbėti visos socialinės tautos grupės.
tanti senovė“, „Drenažo projekto atidarymas“, „NaujaAntrasis vasaros darbas buvo skirtas naudingųjų žekurio džiaugsmas“, „Nusausinta ir sukultūrinta pieva“
mės naudmenų atkariavimui. Prieš prasidedant penkir t. t.42 Daug sentimentų senovės nykimas nesusilaukė,
tam dešimtmečiui, ekspertai ragino laukų nusausinimo
nors dar prieš porą metų žurnalistas Augustinas Gridarbus vykdyti dvigubu tempu38, negailint nei laiko,
cius savo pasaldintoje apybraižoje kiek šaipėsi iš visnei pinigų. Anot agronomų, neatlikus šių darbų, žemės
ką saugančių etnografų ir į savo literatūrinių veikėjų
ūkio pažanga galėjo sustoti: „Nusausinimo reikalas tudialogus perkėlė džiaugsmą stebint sparčiai matininrės būti vienas didžiausių ateities rūpesčių. Balomis
kų naikinamą senovę: kaimyninio gyvenimo romantitelkšą plotai ne tik neduoda jokios naudos ir sudaro
ką, nesveikus gyvenimui trobesius, primityvius žem75 km naujo kelio). Taip pat darbuotasi prie susisiekimo atšakų į Trakus ir į naujai statomą Šventosios uostą. Iš viso prie geležinkelių tiesimo projektų darbavosi
apie 2000 darbininkų36. Birželį taip pat prasidėjo darbai
ruošiantis Vilniaus–Kauno autostrados tiesimui – prie
būsimosios susisiekimo arterijos nuo birželio 30 d. pra-

36
„100 kilometrų naujų geležinkelių bus nutiesta dar šiais metais“,
in: Lietuvos ūkininkas, 1940-06-13, nr. 24, p. 12.
37
„Darbo talkos prasideda birželio 30 dieną“, in: Darbas, 1940-0616, nr. 24, p. 1.
38
Ketvirto dešimtmečio pabaigoje melioracija (išvesti atviri vandens
takai) pasiekė tik 25–30 proc., o drenažo sistemos tik 0,9 proc. reikiamo ploto; žr. Gediminas Vaskela, Žemės reforma Lietuvoje 1919–
1940 m.: Analizuojant Rytų ir Vidurio Europos agrarinės raidos XX a.
III–IV dešimtmečiais tendencijas, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,
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1998, p. 259–260.
39
Agr. J. Lūža, „Ekonominis ir kultūrinis kaimo atkutimas per pirmąjį
dvidešimtmetį“, in: Naujoji Romuva, 1939, nr. 2, p. 16–20.
40
„Melioracijos darbams dar reikia 1.000 darbininkų“, in: Lietuvos
ūkininkas, 1940-06-13, nr. 24, p. 11.
41
Juozas Audėnas, Paskutinis posėdis, Vilnius: Mintis, 1990, p. 174–
175.
42
„1939 metų vasaros nuotraukų foto konkursas“, in: Žemėtvarka ir
melioracija, 1940, nr. 2, p. 130.
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dirbystės ir namų apyvokos įrankius bei prietaisus43.
1940-ųjų vasaros pradžioje Lietuvoje itin plačiai nagrinėti socialiniai klausimai. Svarstyti nauji Socialinės
pagalbos, Žemės ūkio darbininkų samdos ir bendrasis
Samdos įstatymai. Socialinės apsaugos ir darbo departamento vadovas Aleksandras Šostakas viešai skelbė,
kad jau rengiamas „pilnas socialinio draudimo įstatymo projektas“, į kurį šalia jau veikiančio draudimo
nuo nelaimingų atsitikimų ir ligos bus įvestos naujos
jų rūšys – senatvės ir invalidumo draudimai44. Poreikio
šioms reformoms nestigo: atskirtis tarp kaimo ir miesto vis dar buvo didelė, darbo jėgos trūkumas provincijoje kontrastavo su bedarbiais mieste, darbo našumas
ir ūkinis kūrybingumas vis dar buvo žemas, tačiau jau
pakako patirties, sumanumo ir finansinių svertų organizuojant platesnę socialinės apsaugos sistemą. Birželio 15 d. Šostakas kaip tik išvyko į Taliną, kur turėjo
dalyvauti Baltijos tautų kultūrinio bendradarbiavimo
kongrese ir skaityti pranešimą apie darbo apsaugą bei
socialinį aprūpinimą Lietuvoje.

Ką skaityti vasarą?

knygą Savaitė prasideda gerai. Knygoje atskleisti realistiniai darbininkų gyvenimo vaizdai, kurie buvo verti
platesnio susidomėjimo. Kas toliau? Pasirodė išverstas
suomių autoriaus ir Nobelio literatūros premijos laureato Franso Eemilio Sillanpää 1934 m. parašytas romanas Žmonės vasaros naktį. Knyga rekomenduota kaip
tikras moderniškas suomių literatūros perlas. Vasarai
visai tiko ir tik ką į lietuvių kalbą išverstas istorinis
Stefano Zweigo romanas Marija Stiuart. Atostogų bib
liotekėlę rekomenduota papildyti ir Paulio Wilhelmo
von Kepplerio veikalu Daugiau džiaugsmo – nesenstančiu tekstu apie moderniojo žmogaus gyvenimą be
liūdesio. Autorius buvo plačiai išstudijavęs šių laikų
žmogaus psichologiją, rado jo sieloje per giliai įaugusią
liūdesio piktžolę, kuri yra daugelio baisiųjų pasaulio
sukrėtimų priežastis45. Ši knyga rekomenduota kaip
puikus vaistas siaučiant karo liepsnoms.
Anuomet Lietuvoje prie kavos puodelio ar vyno taurės
nuolatos ginčytasi (ir aikčiota), kuri gi iš Lietuvos poezijos superžvaigždžių yra ryškesnė: ar Antanas Miškinis, ar Jonas Kuosa-Aleksandriškis? 1940-ųjų vasara
buvo skirta pastarajam – kaip tik buvo išleistas pilnas jo poezijos rinkinys, kurį visą kiek vėliau būsimasis poetas Jonas Juškaitis išmoko mintinai. Keliaujantiems ir poilsiaujantiems gamtoje tikrai turėjo praversti

Jei atostogos tampa reikšmingu ir nebeatskiriamu
lietuviškos vasaros atributu, tai svarbia pačių atostogų dalimi neabejotinai tampa knygų skaitymas. Ir poilsiautojams, ir
studentams, ir mokiniams. Neatsitiktinai lietuviškoje spaudoje tarp
vasariškų naujienų galime atrasti rubrikas apie „rinktines knygas
atostogoms“ arba „atostogų skaitymus“. Kas gi rekomenduota ateinantiems vasaros mėnesiams?
Žurnalisto ir lietuviškosios radijo
žvaigždės Petro Babicko iliustruota
kelionių knyga apie Graikiją Elada buvo tikrai puikus pasirinkimas vasarai. Juolab kelionės į Eladą 1940 m. vasarą jau buvo beveik
neįmanomos. Visiems skaitytojams
žinomo ir bene produktyviausio tarpukario rašytojo Jono Marcinkevičiaus naujausias romanas Nemunas
patvino taip pat tikėjosi sulaukti
Būsimieji kultūrtechnikai, statybininkai ir matininkai Kėdainiuose. 1938.
Zarasų krašto muziejaus archyvas
vasariško dėmesio. Neatsitiktinai
kritikai domėjosi, ar šios knygos paprof. Pranciškaus Baltraus Šivickio gamtos mokslų posisekimas prilygs ankstesniam Benjamino Kordušo
puliarinimo knyga Gyvoji gamta ir mes. Ką galėjo skaipopuliarumui. Norintys naujienų galėjo išmėginti dar
tyti rimtuoliai ir nuo politikos nė minutei negalintys
mažai kam girdėto Juozo Baltušio debiutinę novelių
43
Augustinas Gricius, „Kūrybiniai Lietuvos bruožai“, in: Lietuva,
1918–1938: Leidinys 20 metų Lietuvos nepriklausomybės sukakčiai paminėti: Fotografuotinis leidimas, redagavo Vincas Kemežys, Kaunas:
Šviesa, 1990, p. 360, 362.
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„Draudimas nuo senatvės ir invalidumo“, in: Darbininkas, 194006-16, nr. 24, p. 8.
45
„Naujos Sakalo knygos“, in: Naujoji Romuva, 1940, nr. 20–21,
p. 28.
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atsiriboti ponai? Pasiūlos jiems nestigo – filosofo Antano Maceinos naujausias veikalas Buržuazijos žlugimas,
Vytauto Alanto tekstų rinktinė kiekvienam inteligentui ir lietuviui Žygiuojanti tauta, V. Gervinio brošiūra
Kodėl aš išstojau iš Lietuvos komunistų partijos. Be to,

moksleiviams, Lietuvos Aeroklubas už aviacijos populiarinimą pagerbė dramos autorių Kazį Binkį. Pert
raukos metu Binkis gausiomis ovacijomis pakviestas
į sceną, jam padovanotas Dariaus ir Girėno biustas ir
pažadėta, kad Klubas apsiims išmokyti rašytojo sūnų
Gerdą motorinio skraidymo46. Simboliška – Lietuvos savivaizdis tuomet
taip pat sietas su augimu ir kilimu į
dangų.
Birželis Lietuvos švietimo sistemoje prasidėjo jau tradiciniu špargalkių sezonu bei dviejų naujų mokyk
lų Želvoje ir Kybartuose atidarymu.
O 1940 m. birželio 15 d., šeštadienis,
išaušo kaip savotiškas ilgai lauktas
Jaunosios Lietuvos ir jos dar jaunesnės švietimo sistemos brandos atestatas – daugelis šalies mokyklų tądien iškilmingai baigė mokslo metus.
Tiesa, prieš prasidedant atostogoms,
mokiniams ir tėvams buvo oficialiai
pranešta, kad dėl karo (tiksliau – popieriaus taupymo) ateinančiais moksSpektaklio Atžalynas dalyviai su pjesės autoriumi Kaziu Binkiu po premjeros
lo metais bus leista naudoti tuos paValstybiniame Klaipėdos teatre. 1938. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus archyvas
čius vadovėlius. Ne viena gimnazijų
bendruomenė šios datos laukė su jaubirželį Lietuvoje pasirodė žurnalo Politika pirmasis nuduliu, nes į gyvenimą buvo išleidžiamos pirmosios jų
meris – tokio pobūdžio leidinio laukta ilgai.
išugdytų gimnazistų laidos. Simboliška ir tai, kad šiais
Vaikams ir paaugliams pirmiausia rekomenduota atmetais mokyklas daug kur baigė jau nepriklausomoje
sigręžti į lietuvišką klasiką. Prieš atostogas kaip tik paLietuvoje gimę ir užaugę vaikai. Birželį budo naujosios,
sirodė Vinco Pietario legendinio istorinio romano Algigalbūt net auksinės kartos rytas. 1940 m. birželio 15 d.
mantas trečiasis leidimas. Nors visuotinai kalbėta, kad
gimnazistui iš Kėdainių Henrikui Nagiui ir jo draukūrinys pernelyg romantizuotas ir idealizuotas, tačiau
gams buvo įteikti brandos atestatai – kelias į suaugumoksleivių vasarai tai buvo vis dar nepakeičiama knysiųjų pasaulį buvo atviras47. Tai matydamas mokytojas
ga. Mažiesiems skaitovams turėjo patikti naujausias
Tijūnas tikriausiai eilinį kartą turėjo pakartoti savo
Kazio Binkio kūrinys – reto grožio poema apie Vilnių
legendinę frazę apie tai, kad „auga gražus atžalynas“.
Keistutis pas Gediminą, ir jaunos poetės Valerijos ValTos dienos laikraščiai pranešė, kad Švietimo ministesiūnienės eiliuota pamario pasaka Gintaro lazdelė.
ris mokslo metų pabaigtuvių proga turėjo išskubėti į
Kas vasarą nepoilsiavo ir ketino skirti laiką profegimtąjį Kupiškį, kur vyko vietos gimnazijos pirmosios
siniam tobulėjimui, tam geriausiai tiko Juozo Levano
laidos gimnazistų išleistuvės. Tiesa, tąnakt iki paryčių
praktiškas vadovėlis automobilininkams Autovežimis
prezidentūroje vykęs skubiai sušauktas posėdis, kuriair inžinieriaus Felikso Dobkevičiaus knyga Centralinio
me dalyvavo ir Kazimieras Jokantas – tad tikriausiai
šildymo priežiūros talkininkas. Pastaroji buvo ypač verkelionę į Kupiškį teko atidėti.
tinga visiems, kurie po speigios žiemos planavo namuoTądien Kaune ir kituose miestuose bei miesteliuose
se įsidiegti šiuolaikišką šildymo sistemą.
turėjo įvykti ne viena šventė, iškilmė ar pobūvis. Labiausiai valdžios mylima studentų korporacija „Neo-Lithuania“ birželio 15 d. skelbė apie finis semestri. AklųAtžalyno išleistuvės
jų institutas mokslo metų uždarymo proga organizavo
Birželio 3 d. Valstybės teatre Kaune per paskutinį
koncertą. Iškilmingas baigiamasis koncertas surengtas
sezono Atžalyno pastatymą, skirtą pradžios mokyklų
ir Kauno konservatorijoje. Kauno specialiųjų mokyklų
46
„Aero klubas pagerbė pirmą rašytoją“, in: Lietuvos sparnai, 1940,
nr. 11, p. 2.
47
Manfredas Žvirgždas, „Iš sakalo skrydžio“, in: Henrikas Nagys, Pa-
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sakų sakalas, sudarytojas Manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija),
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 15.
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mokslo metų užbaigimo iškilmės įvyko tik ką atidarytuose ir dar dažais kvepiančiuose Darbo rūmuose. Tai
buvo nepaprasta šventė – ją visai Lietuvai tiesiogiai
transliavo radiofonas.
Vilniuje birželio 2 d. valstybinėje Vrublevskių bibliotekoje buvo atidaryta apžvalginė Lietuvos dailės paroda.
Ją globojo pats prezidentas Smetona, o atidarė švietimo
ministeris dr. Jokantas, generolai Vladas Vitkauskas
ir Jonas Černius bei ministro pirmininko pavaduotojas
Kazys Bizauskas. Parodoje eksponuota 94 dailininkų
kūryba – iš viso apie 400 darbų. Prisimenant pirmąją
1906 m. lietuvių dailės parodą džiaugtasi, kad po trečdalio amžiaus Vilniuje gerokai sustiprėję dailininkai
vėl gali surengti įsimintiną reginį. Iš pirmo žvilgsnio
paroda tikrai nusisekė, ją per pirmas 5 dienas aplankė
apie 1500 žiūrovų. Tačiau parodos organizavimas neapsiėjo ir be nesusipratimų. Surengti ekspoziciją buvo
patikėta Dailininkų sąjungai, kuri pamažu buvo tapusi
ne tik menininkams reikalinga savirealizacijos platforma, bet ir tam tikru valstybės įrankiu proteguojant
oficialiąją ir reprezentatyviąją dailės kryptį48. Tačiau
kiti dailininkai, atskilę nuo Sąjungos ir susibūrę į dailininkų realistų-aktyvistų grupę (akronimas „Daira“),
tokiu sprendimu nebuvo patenkinti – apgailestauta,
kad parodą organizuoja tik konservatyvesnių pažiūrų
menininkai, kurie „vardan kokios tai fiktyvios vienybės
[...] norėtų visą gyvenimą sulipdyti pagal savo menkos
dūšelės kurpalių“49. Anot realistų-aktyvistų, šioje parodoje viena grupė dailininkų išsieksponavo savo geriausius darbus, o kitų kūriniai buvo paimti „tokie, kokie
pakliuvo“, net ir prieš pačių autorių valią.
Birželio pradžioje kilo ir kitas panašus skandalėlis,
kai buvo paskelbti darbai, nugalėję Taupomųjų kasų
inicijuotame konkurse geriausiems 1939 m. Lietuvos
dailės kūriniams išrinkti. Pagrindinę premiją (3000 Lt)

laimėjo skulptorius Bronius Pundzius už skulptūrą
„Vandens nešėja“, o kitus apdovanojimus pelnė skulptorius Viktoras Palys (skulptūrinė kompozicija „Auka“),
grafikai Domicelė Tarabildienė ir Vytautas Kazimieras
Jonynas bei dailininkas Povilas Puzinas. Tačiau „Dairai“ artimi menininkai nebuvo patenkinti nei konkurso
komisijos sudarymo principais, nei išrinktais darbais –
trūkę įvairovės. Panašių ginčų vykę ir tuometinėje rašytojų draugijoje.
Akivaizdu, kad į viešumą išlindusiuose nutikimuose
kilo ne šiaip eiliniai organizaciniai nesusipratimai ar
tik pasaulėžiūriniai ginčai, į visuomenines duris beldėsi naujoji kūrėjų (ir ne tik) karta – su savo manifestais,
pasaulėžiūra, (savi)kritiškumu ir energetika. Nors jie
kritikuoti už išsišokimus ir valstybės puoselėjamos vienybės skaldymą50 – pačiai Lietuvos kultūrai tai nežadėjo nieko blogo. Anaiptol, tai rodė, kad valstybėje subrendo atžalynas, kuris kėsinosi įvairiapusiškai keisti
Lietuvos kultūrinį gyvenimą – tereikia žvilgtelėti ir į
debiutuojančią naująją Lietuvos literatų kartą. Pervertus Ateities ar Studentų dienų laikraščių 1940 m. pavasarinius ir vasarinius numerius, galima išvysti savo
kūrybinius spindulius pradedančias skleisti literatūrines žvaigždeles: Henriką Nagį, Eugenijų Matuzevičių,
Emiliją Šešeikaitę, Kazį Bradūną, Bronių Krivicką,
Paulių Jurkų, Vytautą Mačernį, Mamertą Indriliūną,
Alfonsą Čipkų (Nyką-Niliūną) ir kt. Jos švietė subrandintos savitos lietuviškos ir europinės aplinkos, kultūrinio dinamizmo, vietos gimnazijų ir universitetų. Ne
veltui vietos profesoriai šiems kūrėjams jau pranašavo
kultūrinio renesanso žadintojų vaidmenį51. Būtent ši
karta, su kuria optimistiškai saistyta Lietuvos ateitis,
ruošėsi savo brandžiajam debiutui – naujos epochos
paskelbimui.
!

48
Giedrė Jankevičiūtė, Dailė ir valstybė: Dailės gyvenimas Lietuvos
Respublikoje 1918–1940, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejus, 2003, p. 57.
49
„Dailės parodos Vilniuje proga“, in: Naujoji Romuva, 1940, nr. 22–
23, p. 26.
50
S. Leskaitis, „Manifestams prabilus“, in: Lietuvos aidas, 1940,

nr. 270, p. 5.
51
Manfredas Žvirgždas, „Aš gyvenu rūsčiam nesugrįžimo labirinte...“, in: Alfonsas Nyka-Niliūnas, Skausmo gramatika, sudarytojas
Manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, 2017, p. 9.
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Architektūra

Šiaulių perlai:
valgykla Nr. 17 ir sandėlis Nr. 7
Aušra Černauskienė

Pastaruoju metu geriausios architektūros prizus pasaulyje šluoja kūrybingi istorinių pastatų perdirbimai.
Pavyzdžiui, vieną reikšmingiausių Europoje Mieso van
der Rohe‘s premiją 2019 m. laimėjo 530 socialinių būstų
komplekso „Grand Parc Bordeaux“ atnaujinimo projektas Bordo mieste (architektai Anne Lacaton, Jean Philippe Vassal, Frédéric Druot, Christophe Hutin). Arba
12-asis Pasaulio architektūros festivalis (WAF) geriausio 2019 m. pastato apdovanojimą skyrė buvusiame Tilburgo (Olandija) lokomotyvų angare įsikūrusiai viešajai bibliotekai „LocHal“, kuri tapo vietos visuomeninio
gyvenimo centru (architektai Civic Architects, Braaksma & Roos Architectenbureau ir Inside Outside/Petra
Blaisse). Pirmu atveju, išlaikant pirminę pastato funkciją, buvo jautriai atnaujinta pastato išorė ir pagerinta
gyvenamosios aplinkos kokybė, įrengiant padidintas
lodžijas. Tuo tarpu bibliotekos atveju buvo radikaliai
ir kūrybingai permąstyta pastato funkcija, buvusiame
sandėlyje įrengiant kultūros centrą.
Sėkmingi pastatų atnaujinimai rodo, kad praeitis vis
dažniau tampa inspiracija kokybiškoms ateities transformacijoms, atliepiančioms aktualius socialinius ir
ekonominius poslinkius bei tvarios plėtros klausimus.
Tai savaime kviečia permąstyti ir primirštų ar deramai
neįvertintų architektūrinių objektų ateities perspektyvas Lietuvoje. Juk praeitame šimtmetyje realizuotų architektūros kūrinių, kurie potencialiai galėtų tapti kokybiškais ir kūrybingais esamų pastatų perdirbimais,
turime ne vieną. Deja, bet už Vilniaus ar Kauno ribų
nemažai išskirtinių sovietmečio architektūros objektų
šiandien yra primiršti.
AUŠRA ČERNAUSKIENĖ – architektė, VGTU Architektūros pag
rindų, teorijos ir dailės katedros doktorantė, įvairių architektūrinių projektų bendraautorė bei kūrybinių dirbtuvių dalyvė.
Domisi modernaus paveldo išsaugojimo metodikomis bei meninės raiškos ir gelžbetonio technologijų sąveika architektūroje.
Straipsnis ir iliustracijos yra Architektūros fondo projekto „Aikštėje“ kuruojamo ciklo „Materialūs pasakojimai“ dalis, projekto
strateginis partneris – Lietuvos kultūros taryba.
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Siūlau nekartoti visiems gerai žinomų pavyzdžių ir
vietoj to pasižvalgyti mano gimtuosiuose Šiauliuose.
Tai vieta, kuri sovietmečiu buvo formuojama kaip pramonės miestas: čia veiklą pradėjo dviračių ir variklių
gamykla „Vairas“, trikotažo fabrikas „Verpstas“, elekt
ronikos – „Nuklonas“, na ir, žinoma, miestą garsinusi
televizorių gamykla „Tauras“. Pastaroji gamino ne tik
televizorius, bet ir studijinę aparatūrą bei kilnojamąsias televizijos stotis, o pati gamykla buvo pakankamai
stipri, kad galėtų investuoti ir į architektūrą – daugumą
Šiaulių „Tauro“ televizorių gamyklos komplekso pastatų suprojektavo garsus Lietuvos architektas Raimundas Arnas Dineika, tuo metu dirbęs Leningrade.
Oficialiai Šiaulių televizorių gamykla buvo įkurta
1961 m., o statyboms parinkta tuščia teritorija Pramonės gatvėje, greta naujai įkurtų Donelaičio kapinių. Pirmiausia, naujai formuojamo kvartalo gilumoje suprojektuotas ir pastatytas didžiulis horizontalus
gamybinis korpusas, sujungtas su administraciniubuitiniu korpusu ir valgyklos Nr. 17 tūriu. Unikalus
televizorių gamyklos valgyklos korpusas ir horizontalaus charakterio kelių aukštų administracinis pastatas
suprojektuoti kaip Pramonės gatvės išklotinę formuojantys pastatai.
Valgyklos tūris netikėtai pasirinktas kaip pastatų
komplekso dominantė, nors įprastai gamyklose savo
aukščiu dominuodavo administracinių ar laboratorinių
korpusų pastatai. Tačiau toks architektūrinis sprendimas atrodo visai logiškas ir lengvai suvokiamas, kai
supranti, kad valgykla turėjo aptarnauti gamykloje
dirbusius 6000 darbininkų... Valgyklos konstrukcija
moderni – surenkamo gelžbetonio, pagrindinis įėjimas
kampinis, nusklembtas ir įgilintas. Dar drąsesnis Dineikos architektūrinis sprendimas buvo valgyklos korpuso fasadams naudoti ištiso stiklo kompoziciją, kai
skaidrios stiklo zonos derintos su žaliai mėlynomis stemalito dalimis (grūdintas stiklo lakštas iš vienos pusės
nudažytas keraminiais dažais). Toks fasadų sprendinys
turbūt galėtų būti laikomas lietuviško stiklinio fasado
prototipu – juodo metalo konstrukcija, prie kurios iš
išorės L formos profiliu per guminę tarpinę tvirtinami
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skaidraus/tonuoto stiklo elementai. Fasado sudalinimo
principas paremtas skirtingų dydžių kvadratų kompozicija ir kiek primena savitai interpretuotą Pieto Mond
riano kūrinių geometriją.
Kiek vėliau, apie 1976 m. pastatyta televizorių gamyklos sporto salė „Tauras“, kuri oficialiai, gamyklos
vadovo iniciatyva kartu su projekto autoriaus Dineikos sutikimu, su Maskva derinta visai ne kaip salė,
o kaip įrengimų sandėlis Nr. 7. Taip Šiauliuose iškilo
pati moderniausia tuo metu sporto salė „Tauras“. Salė
buvo suprojektuota kiek toliau į šiaurę nuo pagrindinio
korpuso ir atokiau nuo Pramonės gatvės. Priešais ją suformuotas skveras su mažosios architektūros elementais: šviestuvais, gėlių klombomis. Pagrindinis įėjimas
įgilintas, užapvalinta fasado siena ir teraco grindinys
tarsi įvilnija į pastato vidų, kviesdami užeiti lankytojus.
Pastato holas žemesnis, veikia kontrastingai su staiga
patiriama aukšta ir šviesia sporto salės erdve.
Salės pastatas vis dar yra išlaikęs savo pradinę funkciją, miestiečių žinomas ir mėgstamas, nes čia iki pat
2007 m., kol buvo pastatyta Šiaulių miesto arena (architektas Eugenijus Miliūnas ir kt.), vyko svarbiausios
miesto krepšinio rungtynės. „Tauro“ sporto salė iki šių
dienų yra išskirtinė dėl kelių priežasčių. Pirma, ji yra

Valgyklos korpuso eksterjero fragmentas. 2019. Aušros
Černauskienės nuotrauka
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įsimintina dėl savo monumentalaus ir ramaus geltonų
plytų tūrio su labai siauromis angų juostomis apačioje.
Antra, dėl humaniškos interjero erdvės, kurioje kūrybiškai sprendžiami natūralios šviesos klausimai, „įleidžiant“ ją į sporto salę per masyvų trikampį stoglangį iš
šiaurės pusės ir stiklo blokelių sienas. Toks sprendinys
sukurtas įdarbinant ritmingą surenkamo gelžbetonio
karkasą, aptaisant jį medinėmis dailylentėmis, suteikiančiomis salei jaukumo. Pastarąjį didina ir gilumoje
įkomponuota dailininko Vytauto Tribandžio judančias
figūras vaizduojanti antikinių motyvų freska.
Ir tai dar ne viskas. Skaitant „Tauro“ gamyklos darbuotojų ir vadovų prisiminimus, susidaro įspūdis, kad
gamykla veikė kaip atskiras ir laisvas pasaulis, kuriame virė įdomus socialinis ir kultūrinis gyvenimas.
Sovietmetis, ideologija ir laisvė, sakysite, yra nesuderinami dalykai?! Bet panašu, kad taip ir buvo... ir tai
atspindi ne vien „Tauro“ sporto salės projektas, įgyvendintas ne dėl iš viršaus nuleisto ekonominio poreikio, o atsižvelgiant į socialinę ir estetinę architektūros
pusę, kūrybiškai „apeinant“ sistemą. Laisvo pasaulio ir
demokratijos principus taip pat išreiškia, pavyzdžiui,
lietuviško televizoriaus pavadinimo „Tauras“ (pakeitė
prieš tai buvusį „Temp“) rinkimas viešai, dalyvaujant

Valgyklos interjeras. 1983. Iš: Jonas Vaičys, Mūsų istorija (2016, p. 492)
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Aušra Černauskienė

Raimundas Arnas Dineika. „Tauro“ sporto salės aksonometrija. Iš: Tomas S. Butkus, Architektas Arnas Dineika (2018, p. 90)

visiems darbuotojams; veikę chorų ansambliai, šachmatų būreliai, leidžiamas laikraštis Žydrasis ekranas
ir t. t.
Gamyklos pastatai buvo privatizuoti atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, gamybinis ir administracinis korpusai dar iki 2015 m. veikė kaip UAB „Šiaulių Tauro
televizoriai“ patalpos, vėliau, bendrovei bankrutavus,
pastatus perėmė kitos įmonės. Dabar valgyklos korpusas atrodo pamirštas, sunykęs, turbūt naudojamas
kaip prekių sandėlis. Pradinę funkciją mena tik pirmojo
aukšto dalyje įsikūrusi valgykla. Kita vertus, pastatas
dar vis išoriškai nepraradęs savo charakterio, autentiško fasadų sudalinimo, medžiagiškumo, spalvinių ir
pagrindinio įėjimo sprendinių. Atrodo, tik ir laukia tinkamo bei kūrybiško pritaikymo ateičiai.
Televizorių gamyklos sporto salė, nors ir nepraradusi savo pirminės funkcijos (dabar veikia kaip krepšinio
akademija „Saulė“), tačiau iš išorės pamažu nyksta: plytų mūras tarpais suiręs, prie įėjimo dalis stiklo blokelių
neskoningai pakeisti į langus su plastikiniais rėmais,
kiek neišnaudotos gretimos erdvės – skveras priešais
pastatą ir apleistas stadionas šone. Neišvengiamai kyla
klausimas, ar subtilus geltonų plytų mūro ritmas bus
apšiltintas ir dekoruotas tinku? Šiaulių miestas turi
„šviežios“ praktikos neatpažįstamai pakeisti pastatų
charakterį. Pavyzdžiui, apšiltinti ir plokštėmis aptaisy-
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ti tarpukario pastato – Šiaulių dramos teatro – fasadai,
atnaujintas architekto Gintauto Telksnio sovietmečiu
suprojektuotas J. Janonio gimnazijos priestatas, kurio
apšiltinimas ir tinko dekoras tiesiog ištrynė subtilų raudonų plytų mūro ir ištisinių baltų sąramų skambesį...
Tad natūraliai kyla daug klausimų: ar tikrai yra tinkamai įvertinti sovietmečio pastatai, tarp jų ir televizorių gamyklos Šiauliuose, suprojektuoti žymaus architekto? Kaip galime išnaudoti šių pastatų vertybinį
potencialą ateityje? Ko galime pasimokyti iš veikusios
„Tauro“ gamyklos atvejo? Kaip galime transformuoti
pastatus ateičiai, pakeisti arba suformuoti nuomonę
apie juos?
Apskritai sovietmečio architektūra, o ypač Šiaulių
miesto atveju, vis dar traktuojama kaip labai nepatogus klausimas, prie kurio neaišku kaip prieiti, neaišku
kaip vertinti, nes nėra saugios laiko distancijos, gyvos
įvairios nuoskaudos. Tačiau pirmiausia, norint mąstyti
apie ateitį, reikia įvertinti praeitį ir iš jos perimti vertingus dalykus. Sovietmečio architektūra yra toks pat
istorijos laikmečio atspindys, kaip ir bet kuris kitas
prieš tai buvęs, su savo specifiniais ideologiniais, ekonominiais ir socialiniais niuansais. Įvertinti ir perimti
patirtį, kad išsiskleistų ateities naujumas, reiškia ne
tik išryškinti pastatų unikalumą, bet ir trūkumus, nes
būtent pastarieji yra tie atsinaujinimo katalizatoriai,
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kurie galėtų nurodyti kryptis ir impulsus kuriant kokybiškos ateities vizijas.
Su šiomis įžvalgomis grįžkime prie pamąstymų apie
Šiaulių televizorių gamyklos valgyklos ir sporto salės
ateitį. Visų pirma reikėtų pabrėžti, kad šie pastatai
yra unikalūs sovietmečio architektūros atstovai Šiauliuose, atskleidžiantys kūrybinės minties galią ir ideo
loginės sistemos plyšių egzistavimą, atveriantį duris
netikėtoms ateities interpretacijoms. Pavyzdžiui, vien
iškėlus tikslą išryškinti televizorių gamyklos valgyklos
fasado originalumą ir permąstyti pastato funkciją, kuri
šiandien yra tiesiog nebeaktuali, kyla daugybė galimų
ateities scenarijų: pastato vieta ir specifika puikiai tiktų inovatyviai darbo erdvei, atsižvelgiant į dalijimosi
ekonomikos dėsnius ir bendradarbystės idėjas; pastatas turi potencialą būti pritaikytas kultūrinei funkcijai,
eksponuojančiai tam tikrus sovietmečio realybės ypatumus. Apskritai į naujus sprendinius galėtų kūrybingai
įsiterpti aktualiai perinterpretuoti sovietiniai reliktai,
tokie kaip bufetas ar pastatų kodavimas numeriais.
Na, o sporto salės ateitis yra susijusi su paties pastato išorės atnaujinimo ir gretimos aplinkos sutvarkymo
ar įveiklinimo iššūkiais. Juk sporto salės fasadų renovacija galėtų tapti pirmu geru pavyzdžiu Šiauliuose,
kai išsaugomas pastato charakteris, pagarba autoriaus
meninėms idėjoms, išlaikant geltonų plytų mūro ritmą,
atstatant sunaikintas stiklo blokelių vietas ir pan. Kita
kokybinė vietos transformacijos galimybė yra kompleksiškai permąstyti pastatą kartu su jį supančia aplinka,
išryškinant ir papildant socialines pastato vertes. Dėl

savo funkcijos ir vykdomų veiklų pastatas yra mėgstamas ir aktyviai lankomas miestiečių, ypač jaunimo,
todėl skvero ir šalia esančio stadiono erdvių įveiklinimas ar perinterpretavimas galėtų veikti kaip įkvėpimas
kurti naują, aktyvią ir kokybišką viešą miesto erdvę.
Apskritai kokybiškų kūrybinių perdirbimų pavyzdžiais galėtume spręsti globalius ir lokalius iššūkius,
susijusius su Šiaulių miesto ateitimi. Globalius, susijusius su antropoceno epochos aktualijomis ir negrįžtamais žmogaus vartojimo pėdsakais gamtoje, kai pereik
voti žemės resursai ir ištekliai, ir lokalius, susijusius
su sparčiai besitraukiančio miesto problematika – nuo
2001 m. Šiauliuose gyventojų sumažėjo beveik trečdaliu, todėl ignoruoti esamų pastatų ateities potencialą
atrodo visiškai absurdiška. Atvirkščiai, pozityvūs pokyčiai miesto audinyje, išnaudojant ir papasakojant apie
unikalius architektūrinius kūrinius, jų autorių indėlį,
galėtų būti vieni iš impulsų vystyti tvarios plėtros idėjas Šiauliuose.
Vadinasi, ateitis priklauso praeičiai... dar tiksliau,
ateitis priklauso nuo mūsų sugebėjimų įžvelgti ir aktualiai interpretuoti pamirštas vietas, pastatus ir sąmoningai kurti naujas su jais susijusias vertes. Galbūt netolimoje ateityje Šiaulių valgykla Nr. 17 ir sandėlis Nr. 7
taps kūrybingo sovietmečio paveldo interpretacijos pavyzdžiais. Pavyzdžiais, rodančiais miesto ambicijas, susijusias su tvaria plėtra ir kultūrinės tapatybės išsaugojimu. Na, o jei labai seksis, galbūt kuris nors vienas iš jų
net ir pelnys kokį architektūros apdovanojimą.
!

Slaptieji Vilniaus
klubo užrašai
Esė rinkinys

Sudarytojas Laurynas Peluritis
Nauja knyga apie Vilnių? Per paskutinį dešimtmetį jų atsirado
bent dešimt... Vis dėlto ji kitokia – tai šiame mieste gyvenančių
filosofų, rašytojų, 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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Donelaitika

Redaguoti Donelaitį
Kristijono Donelaičio Metų redagavimas ir jo sociokultūrinis kontekstas

Mikas Vaicekauskas

Kristijono Donelaičio (1714–1780) poema Metai (1765–
1775) sutartinai pripažįstama kaip vienas geriausių,
garsiausių ir svarbiausių lietuvių nacionalinio literatūros kanono kūrinių, ji yra visuotinai gavusi nacionalinės literatūros pradininko poetinio šedevro statusą.
Parašyta metrotoniniu hegzametru, žemuoju stiliumi,
šnekamajai artima kalba, poema vaizdavo tikrovei itin
artimą XVIII a. Prūsų Lietuvos lietuvių valstiečių baudžiauninkų kasdienį gyvenimą keturiais metų laikais,
nustatytą dieviškosios tvarkos. Nėra žinoma, ar autorius bandė savo kūrinį paskelbti, ar bent jau turėjo kokių nors intencijų. Tačiau iki mūsų dienų išlikę dviejų
poemos dalių autografai (švarraščiai) rodo, su kokia
precizika Donelaitis dirbo prie teksto ir rankraščio. Šalia šių poemos apibūdinimų reikia pridurti dar ir tai,
kad Metai yra ir vienas daugiausia leidimų sulaukęs
lietuvių literatūros kūrinys ir kad tai vienas intensyviausiai redaguotų kūrinių lietuvių literatūros istorijoje. Praktiškai kiekvienai tyrinėtojų ir skaitytojų kartai
dėl sociopolitinių kultūrinio konteksto pokyčių iškildavo poreikis savam ar naujam Metų leidimui; ypač tai
matyti XX a. Istoriniai laikotarpiai, jų sociokultūrinis
kontekstas dažnai nulemdavo šio nacionaliniu mastu išskirtinio literatūros kūrinio redagavimo ar netgi
leidybos tendencijas. Per 200 metų poemos leidimo ir
Straipsnis parengtas pranešimo „Suffering Donelaitis: Cultural
Context and Editing of the Poem The Seasons (Metai)“, skaityto Keturioliktojoje tarptautinėje Europos tekstologų draugijos
(The European Society fot Textual Scholarship, ESTS) konferencijoje Editorial Degrees of Intervention (Alcalá de Henares, Ispanija, 2017-11-23–24), ir straipsnio „To Edit a National Poem:
The Editing of Kristijonas Donelaitis’s Poem Metai and its Sociocultural Context“ (Variants: The Journal of the EuropeanSociety
for Textual Scholarschip [Online], 2019, t. 14, in: http://journals.
openedition.org/variants/1032; DOI: 10.4000/variants.1032)
pagrindu; straipsnyje panaudota tyrimo medžiaga iš: Mikas
Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė, Vilma Zubaitienė, „Įvadas: [Metai]“, in: Kristijonas Donelaitis, Raštai,
t. I: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2015, p. vii–cvii.
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redagavimo istoriją ryškiai matyti leidimo tikslų ir pagrindinių redagavimo principų pokyčiai. Atsižvelgiant
į simbolinę Donelaičio Metų svarbą visai lietuvių nacio
nalinei kultūrai, per jo leidybos ir redagavimo istoriją
gana neblogai išryškėja ir bendrosios nacionalinės klasikos redagavimo ir pateikimo skaitytojams strategijos, apskritai bendraisiais bruožais būdingos lietuvių
literatūrai.
Pirmą kartą poema Metai buvo išleista 1818 m.1, praėjus beveik keturiasdešimt metų po poeto mirties. Remdamasis poemos autografais ir nuorašu tai atliko Karaliaučiaus universiteto profesorius Martynas Liudvikas
Rėza (1776–1840), jis poemą išvertė ir į vokiečių kalbą2.
Suprasdamas Donelaičio kūrinio vertę, Rėza siekė pristatyti jį kaip lietuvių tautos ir jos kultūros reprezentantą. Ir tai padaryti kuo palankiau. Tačiau reprezentacinis leidinio pobūdis, paties Rėzos asmenybė, polinkis
į idiliškumą, taip pat romantinė XIX a. dvasia lėmė
Rėzos redakcinių pataisų radikalumą. Vėliau jis net
buvo apkaltintas savivaliavimu. Norėdamas kuo palankiau vokiečių skaitytojams parodyti Donelaičio kūrinį ir
jame vaizduojamą lietuvį baudžiauninką3, Rėza šalino,
jo manymu, pernelyg drastiškus, šiurkščius pasakymus, kartais net ištisus epizodus (iš poemos buvo iškupiūruotos 468 eilutės), kuriuose neigiamai vaizduojami
lietuviai, parodomos jų ydos, natūralistiniai ir drastiški
epizodai (pvz., kaltinimai samdiniams, kad jie pasipūtėliai, tinginiai ir mušeikos (Vd 389–433)4, žiaurus elgesys
su arkliu (Rg 122–130), moterų girtavimas vestuvėse
1
[Kristijonas Donelaitis], Das Jahr in vier Gesaengen, ein laendliches
Epos aus dem Litthauischen des Christian Donaleitis, genannt Donalitius, in gleichem Versmass ins Deutsche uebertragen von D. Ludwig
Jedemin Rhesa, Prof. d. Theol., Koenigsberg: gedruckt in der Koenigl.
Hartungschen Hofbuchdrukkerei, 1818.
2
Daugiau apie Rėzos leidimą žr. Liucija Citavičiūtė, „Martynas Liud
vikas Rėza – pirmasis Kristijono Donelaičio kūrybos publikuotojas“, in:
Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. IV: Kristijono Donelaičio kūrybos
publikavimas, sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė, Vilnius: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 19–51.
3
Žr. Albinas Jovaišas, Liudvikas Rėza, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR
mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1969, p. 119,
120.
4
Vartojamos santrumpos: Pl – „Pavasario linksmybės“, Vd – „Vasaros
darbai“, Rg – „Rudenio gėrybės“, Žr – „Žiemos rūpesčiai“.
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(Rg 189–209), miško vagystės (Rg 549–590), etc.). Tuo
tarpu dvi eilutes Rėza sukūrė pats (tarp Rg 542 ir 543
ir tarp Žr 641 ir 642), taip pat yra prirašęs atskirų žodžių. Ypač radikaliai Rėza taisė poemos leksiką. Keitė
originalo asmenvardžius, tą patį veikėją pavertė keliais
asmenimis ar keletą poemos personažų sujungė į vieną
(pvz.: Gryta →5 Elzė; Katryna → Enikė; Krizas → Anusis, Bindus, Milkus, Lauras, Janas; Krizas, Paikžentis, Pričkus, Selmas → Lauras; Stepas → Simas, etc.);
nemotyvuotai vienus poemos žodžius pakeitė kitais
(pvz.: baudžiauninkams → lietuvninkams; daug → perdaug; kas →
kad; šaltai → saldžiai; tuo → štai;
žiurkės → kiaunės ar kregždės, etc.);
siekdamas kalbos gryninimo, šalino
germanizmus (pvz.: brangvynas →
midus; liktys → žvakės; naras →
durnas; špielmonai → žaidėjai;
vandruot → keliaut, etc.)6. Fonetiniai ir morfologiniai taisymai nebuvo gausūs: kartais pakeistos žodžių
formos – priešdėliai, veiksmažodžių
laikai, vardažodžių skaičiai, trumposios žodžių galūnės atstatytos į
pilnas. Pakankamai gerai išlaikyta rašyba, skyryba ir kirčiavimas.
Taigi gana smarkiai pakeitęs tekstą, Rėza suformavo romantizuotą ar
idilišką Metų versiją, vartotą XIX a.
pirmoje pusėje.
XIX a. viduryje pasirodė du vokiškosios tradicijos kritiniai Donelaičio
leidimai, daugiausia skirti filologinei auditorijai. Pirmąjį 1865 m. parengė Jenos universiteto profesorius Augustas Schleicheris (1821–1868)7.
Jis savo leidimą išplėtė ir įtraukė visus žinomus Donelaičio kūrinius. Rėmėsi rankraščiais, nuorašais ir
Rėzos leidimu. Stengdamasis tiksliau perteikti autografus, iš esmės atstatė Rėzos praleistas poemos teksto
vietas. Tačiau nebuvo ir visiškai nuoseklus – praleido
dvi eilutes (Ir kaip kiaulės almono (tikt gėda sakyti)
Rg 186; O mažu jie dar man čia būtų mušę per ausį Rg
291). Taip pat pakartojo dvi Rėzos sukurtąsias eilutes.
Schleicheris grąžino Rėzos pašalintas leksines svetimybes, kai kuriuos pakeistus žodžius ir formas. Tačiau
nemažai Rėzos padarytų pataisų Schleicherio leidime

išliko. Taip pat atsirado naujų nukrypimų nuo originalo, pavyzdžiui, kitokių fonetinių ir morfologinių formų
(pvz.: angelas → angielas; brolau → broliau; kemša →
kemšia; pasakysu → pasakysiu; saikėt → seikėt; trūsas → triūsas; vieversys → vėversys, etc.). Donelaičio
veikalas Schleicherį labiausiai domino lingvistiniais
aspektais, kas matyti iš gausių lingvistinių komentarų; čia daug dėmesio buvo skirta rašybai, kirčiavimui ir
žodynui8. Donelaičio rašybą jis pakeitė to meto rašyba.
Pagal tuometinius reikalavimus perkirčiavo kai ku-

Rodyklė → nurodo kokį Donelaičio žodį ar jo formą į ką pakeitė
rengėjas ar redaktorius.
6
Daiva Krištopaitienė, „Pirmasis Metų leidimas: redakcinės pataisos“, in: Martynas Liudvikas Rėza, Raštai, t. IV, p. 54–58.
7
[Kristijonas Donelaitis], Christian Donaleitis Litauische Dichtungen,
Erste vollständige Ausgabe mit Glossar von Aug. Schleicher, St. Petersburg: Commissionäre der Kaiserlichen akademie der Wissenschaften,
in St. Petersburg Eggers u. Comp., in Riga N. Kymmel, in Leipzig Leopold Voss, 1865.

Jurgis Lebedys, „K. Donelaičio raštų leidimai ir vertimai“, [1948–
1949], in: Jurgis Lebedys, Lituanistikos baruose, t. 1: Studijos ir straipsniai, paruošė Juozas Girdzijauskas, Vilnius: Vaga, 1972, p. 245–246.
9
[Kristijonas Donelaitis], Christian Donalitius Littauische Dichtungen,
Nach den Königsberger Handschriften mit metrischer Uebersetzung,
kritischen Anmerkungen und genauem Glossar herausgegeben von
G. H. F. Nesselmann, Königsberg: Verlag von Hübner & Matz, 1869.
10
Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann, „Vorrede“, in: [Kristijonas
Donelaitis], Christian Donalitius Littauische Dichtungen, 1869, p. IV, VII.
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riuos žodžius, neatsižvelgdamas į hegzametro ypatybes.
Savaip sutvarkė ir skyrybą. Deklaruoto autentiškumo
siekio Schleicheris neįgyvendino. Tačiau Schleicherio
leidimas yra svarbus kaip pirmasis mokslinis Donelaičio kūrinių leidimas.
1869 m. kritinį Donelaičio Raštų leidimą parengė Karaliaučiaus universiteto profesorius Georgas Heinrichas
Ferdinandas Nesselmannas (1811–1881)9. Jis griežtai
sukritikavo ankstesnius leidėjus – Rėzą už savavališką
ir nemotyvuotą teksto iškraipymą, Schleicherį – kad
rėmėsi Rėza ir paliko teksto iškraipymus, neteikė pirmenybės autografams10. Nesselmannas savo leidimą
parengė labai kruopščiai ir kvalifikuotai, stengdamasis
8
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kuo griežčiau laikytis autografų11. Atsisakęs kupiūrų ir
Rėzos bei Schleicherio prirašytų eilučių, jis pirmą kartą
pateikė pilną Donelaičio tekstą, išlaikė Donelaičio kirčiavimą, nes juo pagrįsta eilėdara. Autografų nesilaikė
tik rašyboje ir skyryboje. Tekstologine prasme šis leidimas savo vertės neprarado iki šiol todėl, kad dabar tai
yra pagrindinis „Rudenio gėrybių“ ir „Žiemos rūpesčių“
šaltinis, nes šių poemos dalių autografai yra nežinomi,
o nuorašai po Antrojo pasaulinio karo nerandami.
Schleicherio ir Nesselmanno leidimai buvo skirti filologų bendruomenėms, o ne visuotinei vartosenai. Be
to, nė vienas iš šių leidimų nebuvo platinamas Lietuvoje dėl lietuviškos spaudos draudimo sankcijų, nors
Schleicherio knyga ir buvo išleista Rusijoje. Tačiau šios
knygos pasiekė ir buvo žinomos užsienyje gyvenusiems
lietuvių mokslininkams, literatams ir kitiems išsilavinusiems asmenims, o į Lietuvą galėjo patekti ir kont
rabandos būdu. Tai buvo pirmieji tokios apimties ir
aukštos filologinės kokybės projektai, susiję su lietuvių
literatūra. Šie leidimai lietuvių bendruomenei parodė, kad nacionalinės literatūros artefaktai gali būti ir
tarptautinių mokslinių tyrimų objektas, taip pat kad
nacionalinė kultūra turi tam tikrą pagrindą ir klasikinę tradiciją, – žodžiu, esama tokio nacionalinės kultūros paveldo, kuriuo galima pagrįstai didžiuotis. Formuojantis nacionalinei savimonei, tai buvo itin svarbu.

1914 m. filologas Jurgis Šlapelis (1876–1941) išleido Donelaičio raštus, skirtus lietuvių skaitytojui poeto
200-ųjų gimimo metinių proga12. Leidimas buvo parengtas pagal ankstesnius vokiškus leidimus, pasižymėjo pastangomis perteikti originalų tekstą be kupiūrų, nors į poemos tekstą buvo įtrauktas ankstyvas 24
eilučių fragmentas „Fortsetzung“ („Tęsinys“). Tačiau
čia buvo palikta daug smulkių netikslumų iš ankstesnių leidimų (pvz.: gyvuolį → gyvolį; parvargęs → pavargęs; puikokų → puikiokų, etc.); dalis tarminių žodžių
formų sunorminta, pakeista bendrinėmis, dalis palikta autentiškų: priesaga -in- išlaikyta veiksmažodžių
bendratyse, turinčiose -inti, ir iš jų išvestose formose,
išskyrus būsimąjį laiką (pvz.: garbysim → garbint; pamokysiu → pamokindams; pasveikys → sveikint, etc.);
šalia autentiškų formų vartotos bendrinės (pvz.: ben →
bent; didei → didžiai; rudenyj → rudenį, etc.); atsisakyta autentiškų formų (pvz.: biedžius → bėdžius; kuom →
kuo; sav → sau; šime → šiame; tav → tau; tikt → tik,
etc.); palikta daug autentiško kirčiavimo klaidų; itin
ryškūs buvo tekstų rašybos nenuoseklumai, etc. Pats
rengėjas pasiaiškino ir pripažino savo klaidas „Leidėjo
pasiteisinime“:
Duonelaičio Raštai man netaip pasisekė išleisti, kaip
aš juos dabar norėčiau matyti. Pradėjau juos spauzdinti ir pirmuosius lankus išspauzdinau
dar 1909 metais, gerai į juos neįsigilinęs. Turinio ir prasmės, tiesa, niekur,
rodos nebūsiu iškraipęs ir pagadinęs,
bet rašyboje ir kirčiuose esu ne vienoje
vietoje suklydęs. Vietomis visai be reikalo perdirbau paties Duonelaičio rašybą [...]. Bet daugiausia paklaidų įsibrovusių tai kirčiuose.13
XX a. pradžioje dar tik vyko lietuvių
bendrinės kalbos formavimasis, nebuvo
griežčiau kodifikuotų rašomosios kalbos
normų. Tad Šlapelio leidime atsispindėjo to laikotarpio lietuvių filologijos raida.
1918 m. sukūrus Lietuvos valstybę ir
pradėjus kurti tautinę mokyklą, buvo
iškilęs lietuvių literatūros vadovėlių poreikis. Pirmieji tautinės mokyklos vadoJurgis Lebedys, op. cit., p. 248.
[Kristijonas Donelaitis], Kristijono Duonelaičio raštai: 1714–1914. 200 metų sukaktuvėms nuo
autoriaus gimimo paminėti, pagal Rėzos, Šleicherio
ir Neselmano sutaisė Jurgis Šlapelis, penktas išleidimas, Vilnius: Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės knygyno leidinys, 1914.
13
Jurgis Šlapelis, „Leidėjo pasiteisinimas‘, in:
[Kristijonas Donelaitis], Kristijono Duonelaičio raštai, 1914, p. 88.
11

12

Eglė Ulčickaitė. Nepakeliama būties lengvybė. 2016. Drobė, aliejus
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vėliai turėjo suformuoti nacionalinės literatūros kanoną, išryškinti besiformuojančios nacionalinės valstybės
kultūrines vertybes. Vieną iš tokių 1918 m. parengė ir
išleido literatūros istorikas Mykolas Biržiška (1882–
1962). Donelaičio raštai14 buvo mokomoji knyga, kurioje publikuoti Donelaičio kūriniai su kalbos ir realijų
komentarais, apžvelgtas poeto gyvenimas, svarbiausi kūrybos bruožai. Šiuose mokykliniuose leidimuose
Metų tekstas buvo parengtas pagal 1914 m. leidimą.
Čia tekstas buvo suskirstytas atskirais teminiais skyreliais, jiems duoti pavadinimai. Taip pat poemos tekstas buvo smarkiai trumpintas, kad tiktų prie teminių
skyrelių. Didelė dalis trumpinimų nebuvo nurodyta
(buvo pašalinta 811 eilučių). Trumpintos grubesnės,
ekspresyvesnės ar drastiškesnės vietos, susijusios su
neigiamu personažų vaizdavimu ar obsceniška pagal
to meto supratimą leksika. Kartais tokie žodžiai buvo
keičiami į neutralius (pvz.: šūdas → niekas; purvas).
Tekstas pasižymėjo nenuosekliu redagavimu, tarminės
leksikos norminimu, pakartotomis ankstesnių leidimų
klaidomis. Buvo nenuosekliai taikytasi prie tuometinės
rašybos. Kaip nurodo pats rengėjas:

torius, nebūdamas kalbininkas, nėra perdaug savimi
pasitikįs. Jam rūpėjo ne tiek mokslo žvilgsniu tobūlas
vadovėlis pagaminti, kiek praskinti kelias šitokiems
padedamiesiems literatūros istorijos raštams.16

Visos pataisos, pastabos ar šiaip nuomonės apie Duonelaičio teksto vartojimą ir paaiškinimus galima
siųsti, be laikraščių, ir Lietuvių Mokslo Draugijai,
pažymėjus: „del Duonelaičio raštų“. Gautoji kritikos
medžiaga bus mielai priimta ir sunaudota, jei prireiks, antrajam vadovėlio leidimui; juo labiau, jog au-

To meto literatūros istorikai Metus laikė realistine
arba klasicistine poema, kurioje iš esmės pasakojama
apie gamtą, valstiečių gyvenimą ir kitus liaudies kultūros aspektus, jie daug dėmesio skyrė Donelaičio gyvenimui ir jo socialinei bei kultūrinei aplinkai17. Tai visiškai
atitiko besiformuojančios agrarinio mentaliteto nacionalinės valstybės siekius. Šlapelio ir Biržiškos leidimai
nepasižymėjo nei moksline precizika, nei autentiškumo
siekiu, nei spaudos kokybe, čia buvo ryškios intervencijos į autentišką tekstą, gal labiau ne Šlapelio ir Biržiškos
autorinės, kiek likusios iš ankstesnių leidimų ir atsiradusių naujų korektūros ir rinkimo klaidų bei nenuosek
laus rašybos norminimo18. Tačiau Metai kėlė tautinį pasididžiavimą. Biržiška taip charakterizavo poemą: „yra
tai kilniausias lietuvių ir vienas žymiųjų visuotinosios
literatūros kūrinių“, ji yra tapusi „tautine poema“19.
Apyvartoje tebesant Biržiškos parengtiems mokyk
liniams Metų leidimams, 1922 m. Švietimo ministerija inicijavo naują Donelaičio raštų parengimą. Buvo
sudaryta sutartis su vokiečių baltistu ir slavistu, tuo
metu Karaliaučiaus universiteto profesoriumi Reinholdu Trautmannu (1883–1951). Šis mokslininkas greičiausiai buvo pasirinktas dėl to, kad jis galėjo lengvai
pasiekti Donelaičio rankraščius ir nuorašus, saugomus
Karaliaučiaus archyvuose, be to, tuo metu buvo vertinamas kaip itin kvalifikuotas filologas, besidomintis ir
lietuvių kalbos istorija20. Sutartyje buvo numatyta, kad
Trautmannas pagal rankraščius parengs Donelaičio
raštus, rankraščius palygins su kitais Donelaičio kūrybos leidimais. Tačiau šis leidimas dėl dabar nežinomų
priežasčių parengtas nebuvo (1926 m. Trautmannas išvyko dirbti į Leipcigo universitetą). Galima tik spėlioti,
kokio tipo ir kokios kokybės būtų buvęs šis leidimas, ir
kokį tolesnį poveikį būtų padaręs lietuvių filologijos raidai. Neabejotina, kad pagal parodytas pastangas tai turėjo būti vienas sudėtingiausių ir svarbiausių tekstologinių tyrimų ir leidybos projektų tarpukario Lietuvoje,
tuo metu dar labai menką filologinę tradiciją ir praktiką
turėjusioje nacionalinėje kultūroje.

14
[Kristijonas Donelaitis], Duonelaičio raštai: Mokykloms parinko ir
paaiškino Mykolas Biržiška, d. 1: Ištraukos ir priedai, Vilnius: Martyno
Kuktos spaustuvė, Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1918. Leidimas
pakartotas 1921, 1927 m.
15
Mykolas Biržiška, „Leidėjų pastebėjimas“, in: [Kristijonas Donelaitis], Duonelaičio raštai, d. 1, 1918, p. 89.
16
Mykolas Biržiška, Duonelaičio gyvenimas ir raštai su kalbos paaiškinimais: Priedėlis prie Duonelaičio raštų ištraukų mokyklos reikalui, Vilnius: Martyno Kuktos spaustuvė, Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1918, p. 79.
17
Žr. Mykolas Biržiška, op. cit.; Jonas Maironis-Mačiulis, „Kristijo-

nas Duonelaitis“, in: Naujoji Romuva, 1932, nr. 39, p. 820–823; nr. 40,
p. 845–848; nr. 41, p. 868; Motiejus Miškinis, „Kristijonas Duonelaitis“
in: Motiejus Miškinis, Lietuvių literatūra, d. 1, Kaunas: Spaudos fondas,
1939, p. 133–161.
18
Daiva Krištopaitienė, Kristijono Donelaičio raštų leidimai: tekstologinės problemos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2007, p. 37–38, 142.
19
Mykolas Biržiška, op. cit., p. 74, 77.
20
Algirdas Sabaliauskas, Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija (iki
1940 m.), Vilnius: Mokslas, Lietuvos TSR Mokslų akademija, Lietuvių
kalbos ir literatūros institutas, 1979, p. 212–215.

vaduojantis p. Šlapelio išleidimu, pirmajame lanke
ligi 24 psl. mūsų nenuolatinis korektorius paliko vienas kitas rašybos savybes, kurios toliau jau nebepaliktos (pvz., augštas vietoj aukštas, stebūklingas vietoj
stebuklingas, grištant – grįžtant, džiaugties – džiaugtis, Jieva – Ieva, prasiplatįs – prasiplatins, tuojaus –
tuojau, daugiaus – daugiau, jieškoti – ieškoti).15
Būdingas Biržiškos knygų bruožas – visose knygose
esantys klaidų atitaisymai. Viename 1921 m. egzemp
lioriuje toks „Atitaisymas“ atspaustas ant spalvoto popieriaus ir užklijuotas ant antros dalies antraštinio
puslapio. Rengėjas ir pats pripažino, kad šio leidinio
mokslinė precizika nebuvo svarbiausias tikslas:
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Taigi buvo padaryta nemažų intervencijų į autentišką
Donelaičio tekstą. Ambrazevičius nesuformulavo nuoseklių teksto rengimo principų, bet stengdamasis padaryti tekstą suprantamą filologinio pasirengimo neturintiems skaitytojams pagal bendrinės kalbos standartus
sunormino, tačiau nenuosekliai, rašybą, skyrybą, fonetiką, morfologiją, leksiką, etc.23 Jis atsisakė originalių
tarminių formų (pvz.: knūpsčias → kniūpsčias; nurnėti → niurnėti; surbti → siurbti; strokas → striokas;
trūsas → triūsas, etc.); sunormino būsimojo laiko veiksmažodžius su galūne -su (pvz.: paminėsu → paminėsiu;
pridabosu → pridabosiu, etc.); kai kurias žodžių formas
pakeitė bendrinei kalbai įprastesniais atitikmenimis
(pvz.: girė → giria; grikas → grikis; krepšas → krepšis;
skrynė → skrynia; šime → šiame, etc.). Greičiausiai todėl, kad leidinys buvo skiriamas ir mokykloms, bandyta „sutaurinti“ Donelaičio kalbą, to meto supratimu
obsceniškos prasmės žodžius pakeičiant švelnesniais

ar neutraliais (pvz.: meža → teršia; pautas → kiaušas;
šūdas → niekas; šūdinėdams → mėšlinėdams; šūdvabalis → juodvabalis, etc.). Šią korekciją redaktorius
aiškino taip: „„Metų“ tekstas duotas pilnas. Tik keliose
vietose šiais laikais įgavę obsceniškos prasmės žodžiai
yra pakeisti tais, prie kurių jau yra įprasta iš M. Biržiškos leidimo“24. Ir nurodė konkrečias teksto vietas,
kuriose žodžiai buvo pakeisti. Tačiau pagal ankstesnį
Biržiškos leidimą Ambrazevičius rėmėsi ne visose vietose, nes Biržiška savo leidime beveik visas tas vietas
paprasčiausiai kupiūravo. Dar tekste yra atsiradę žodžių iškraipymų (pvz.: kuiliuką → kailiuką; prisikošt →
prisišokt; rečių → rėžių; surokavęs → sukrovęs, etc.).
Buvo praleistos keturios poemos eilutės: dvi dėl savo
ekspresyvumo (?): Juk ir ponų vaikesčiai taipjau per
subinę gauna, / Kad jie, kaip kiti vaikai, į patalą meža
Pl 312–313; dvi greičiausiai dėl (rengėjo, rinkėjo?) neatidumo: Tuos žodelius savo tėvo aš tikrai nusitvėriau Pl
453; Kad tikt varnos dar bjaurybę rudenio garbin Rg 52.
Nepaisant gana ryškios intervencijos į tekstą, vis dėlto
Ambrazevičiaus leidimas laikomas kultūriškai labai
reikšmingas, nes jis buvo aukštos poligrafinės kokybės
ir pirmą kartą iliustruotas originaliomis iliustracijomis. Būtent šis Metų leidimas vizualiai ir tekstualiai
perteikė amžininkų požiūrį į Donelaičio poemą kaip
nacionalinės klasikos veikalą, įkūnijusį itin reikšmingą
lietuviškosios tapatybės dėmenį – valstietiško mentaliteto ir kultūros pagrindus bei jų sąlygotą artimą ryšį su
gamta. Taip Metai tapo nacionalinio literatūros kanono
reprezentantu ir tautinės kultūros išlikimo simboliu.
Vėlesni sovietinių laikų leidimai liudija tuo metu vyravusią tendenciją standartizuoti ne tik Donelaičio kūrybos supratimą, bet ir jo kalbą. 1945 m. leidimas, redaguotas Valio Drazdausko (1906–1981), buvo parengtas
remiantis Ambrazevičiaus leidimu25. Metų tekstas pateiktas nepilnas, praleistos 49 eilutės (kupiūros pažymėtos ne visur): praleisti kai kurie drastiškesni epizodai, vietos su obsceniškos prasmės žodžiais. Padaryta
nemažai autentiško teksto pažeidimų, dažniausiai mechaniškai pakartotos Ambrazevičiaus redakcinės pataisos, iškraipymai, klaidos (pvz.: bepamatant → bematant; besispardydams → besispardydamas; klausiau →
klausiu; prisikošt → prisišokt; rečių → rėžių; susisėdę →
susėdę; suvalyt → valyt, etc.). Padaryta ir naujų klaidų – iškraipyti žodžiai, pakeistas linksnis (pvz.: jaugi →
jauti; kirminą → kirminai; krutina → kurtina; sparų →
sparnų; tai → tas, etc.). Tarminės formos pakeistos nor-

21
Kristijonas Donelaitis, Metai, spaudai paruošė Juozas Ambrazevičius, dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas, Kaunas: Švietimo Ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys Nr. 524, 1940. Leidimas pakartotas 1941, 1948 m.
22
Juozas Abrazevičius, „Metų leidimai“, in: Kristijonas Donelaitis,
Metai, 1940, p. 182.
23
Daiva Krištopaitienė, „Juozas Ambrazevičius – Donelaičio „Metų“

rengėjas“, in: Juozas Brazaitis-Ambrazevičius – literatūrologas, sudarytojas Ramutis Karmalavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2005, p. 101–108.
24
Juozas Abrazevičius, op. cit., p. 184–185.
25
Kristijonas Donelaitis, Metai ir pasakėčios, atsakingasis redaktorius
Valys Drazdauskas, redaktorius Zigmas Kuzmickis, Kaunas: Valstybinė
grožinės literatūros leidykla, 1945.

Išskirtinio literatūros kūrinio, reprezentuojančio nacionalinį literatūros kanoną, poreikis tarpukariu buvo
akivaizdus. Donelaičio Metai, kaip jau buvo minėta,
tam labai tiko. 1936 m. Švietimo ministerija dar kartą
inicijavo tokio reprezentacinio leidimo rengimą. Buvo
užsakytos iliustracijos dailininkui Vytautui Kazimierui
Jonynui (1907–1997), o tekstą parengti užsakyta literatūros istorikui Juozui Ambrazevičiui (1903–1974). Pirmas reprezentacinis Metų leidimas pasirodė 1940 m.21,
jau pirmaisiais sovietų okupacijos mėnesiais. Siekdamas išsaugoti ir pateikti autentišką Donelaičio tekstą,
Ambrazevičius rėmėsi autografais, nuorašais ir Nesselmanno leidimu, tačiau kartu vadovavosi nuostata, kad
tekstas turi būti lengvai paskaitomas, todėl adaptuotas
eiliniam skaitytojui ir mokykloms:
Kiti dabar laikai, kiti ir reikalavimai naujajam leidimui. Viena – didžiojo ir pirmojo lietuvių klasiko veikalas turėjo būti reprezentacinis; antra – jis turėjo išlaikyti pilną ir autentišką tekstą; trečia – turėjo būti
lengvai paskaitomas jaunimui ir masės žmogui per
mokyklas ir bibliotekas. [...] Norint išlaikyti griežtai
autentišką tekstą, geriausia tiktų leisti fotografuotinis veikalas. Tačiau jis būtų sunkiai paskaitomas ir
dėl to nepopuliarus. Todėl ruošiant šį leidimą, teko
eiti kompromiso keliu: atsisakyti nuo Donelaičio rašybos, bet išlaikyti visą jo žodyną ir sintaksę. [...] Šiame
leidime vartojama dabartinė rašyba.22
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miniais bendrinės kalbos variantais (pvz.: aužuols →
ąžuols; biedžius → bėdžius; rupuižes → rupūžes; sav →
sau; tav → tau, etc.). Dviejose vietose atsirado rinkimo
klaidos, kai dvi eilutės buvo sujungtos į vieną, praleidžiant vienos pabaigą ir kitos pradžią (pvz.: Tankiai mes
tvanke, prastai maišydami gėrėm Rg (1945) 366 (plg.
Tankiai mes tvanke prastai maišydami skinkį / Ir vandens malkus iš klano semdami
gėrėm, Rg 366–367); Šalant be šiltos stubos kuršolės srėbt ir siurbt
nenorėsi Žr (1945) 281 (plg. Šąlant
be šiltos stubos išbūt negalėsi, /
O šaltos kuršolės srėbt ir surbt nenorėsi, Žr 281–282)). Kaip ir Amb
razevičiaus leidime, obsceniškos
prasmės žodžiai palikti pakeisti.
1950 m. leidimas, redaguotas
Aleksandro Žirgulio (1909–1986)26,
pasižymėjo gana radikaliomis redakcinėmis pataisomis, ypač ryškiomis norminimo tendencijomis.
Metų tekstas pateiktas nepilnas,
praleistos 59 eilutės (kupiūros pažymėtos). Kaip ir ankstesniuose
leidimuose, 1950 m. laikytasi tradicijos keisti obsceniškos prasmės
žodžius. Poemos tekste buvo atsisakyta beveik visų būdingiausių
Donelaičio kalbos fonetinių ir morfologinių ypatybių: daiktavardžių
priesaga -ukas pakeista norminiu
variantu -iukas (pvz.: krepšuką →
krepšiuką; sturluks → sturliuks;
veršukai → veršiukai, etc.); būdvardžio priesaga -iausis, -iausi pakeista norminiu variantu -iausias, -iausia (pvz.: arčiausį →
arčiausią; brangiausi → brangiausia; vyriausį → vyriausią, etc.); „kietos“ rašybos žodžiai pakeisti norminiais variantais su minkštinamuoju ženklu (pvz.: durnuoti → durniuoti; nurnėti → niurnėti; surbti → siurbti,
etc.); autentiškos žodžių formos pakeistos norminėmis
(pvz.: nės → nes; tikt → tik; šime → šiame; sav → sau;
tav → tau, etc.). Rengiant šį leidimą buvo remtasi ankstesniais 1940 ir 1945 m. leidimais, todėl kai kurios redakcinės pataisos sutampa (pvz.: aužuols → ąžuols;
bepamatant → bematant; gyvuolį → gyvulį; išmėtęs →
išmetęs; kopa → kopia, etc.). Padaryta ir kitų autentiško teksto pažeidimų (pvz.: bedejuojant → bedainuojant;
kurpėms → kurpėmis; numanyti → numatyti; tašlą →
tešlą; vierni → vieni; praleisti žodžiai taip Žr 642; vėl Pl

46, etc.). Svarbu pažymėti, kad šių leidimų intencijos,
redagavimo principai ir kupiūravimo priežastys rengėjų
nebuvo deklaruotos.
1956 m. buvo išleistas sovietinis reprezentacinis, nacionalinį poetą kanonizuojantis Metų leidimas, redaguotas Žirgulio ir iliustruotas Vytauto Jurkūno27. Iliustracijos atitiko sovietinės konjunktūros ir socializuoto meno

26
Kristijonas Donelaitis, Raštai, leidinys paruoštas konsultuojant Lietuvos TSR mokslų akademijos Lietuvių literatūros institutui, atsakingasis redaktorius Aleksandras Žirgulys, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950.

27
Kristijonas Donelaitis, Metai, redaktorius Aleksandras Žirgulys,
dailininkas Vytautas Jurkūnas, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros
leidykla, 1956.
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standartus. Pažymėtina, kad šiame leidime po gana ilgo
laiko tekstas buvo pateiktas be kupiūrų. Ir svarbiausia,
buvo atsisakyta tradicijos „gerinti“ poeto kalbą šalinant
obsceniškus žodžius. Ne taip griežtai norminta kalba,
grąžintos kai kurios tarminės žodžių formos, kurių redaktorius savo ankstesniame 1950 m. leidime buvo atsisakęs. Tačiau vėl kai kurios tarminės žodžių formos
buvo pakeistos į bendrines (pvz.: biedžius → bėdžius;
durnuoti → durniuoti; nės → nes; strokas → striokas;
šaunas → šaunus; šime → šiame; trūbyti → triūbyti,
etc.). Norminant morfologiją elgtasi nenuosekliai, pavyzdžiui, vieni žodžiai su autentiška priesaga -ukas
palikti (pvz.: sturluks, bernuks, etc.), kiti sunorminti su
priesaga -iukas (pvz.: veršukai → veršiukai; paršukai →
paršiukai). Iš ankstesnių leidimų (1865, 1940, 1945)
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Mikas Vaicekauskas

Kitas to paties redaktoriaus leidimas buvo išleistas
1983 m.31 Tai buvo reprezentacinis leidimas su 1940 m.
leidimo iliustracijomis, skirtas 270-osioms Donelaičio
gimimo metinėms. Redaguojant tekstą buvo elgiamasi
nenuosekliai ir nepreciziškai, nebuvo atsižvelgta į ankstesnio leidimo redagavimo praktiką. Viena iš priežasčių
buvo ta, kad leidinys buvo skirtas plačiam skaitytojų
ratui ir reprezentaciniams tikslams:

buvo perimta nemažai teksto iškraipymų ir netikslumų, pavyzdžiui, praleisti žodžiai ar prirašyti žodžiai
(pvz.: praleisti: taipjau Pl 312; tik(t) Vd 442; prirašyti:
visur Rg 434); supainioti žodžiai (pvz.: papykio → pykčio; prisikošt → prisišokt; paikiai → puikiai, etc.); pavartotas kitas veiksmažodžių laikas (pvz.: dovanoja →
dovanojo; klausiau → klausiu, etc.); pavartotas kitas
daiktavardžių prielinksnis (pvz.: po suolu → nuo suolo). Galima manyti, kad teksto, ypač leksikos lygmens,
autentiškumo siekis buvo susijęs ir su pakitusiomis sociokultūrinėmis sąlygomis sovietinės kultūros zonoje.
Sovietinei kultūrai buvo reikalingas valstietišką-proletarišką mentalitetą atstovaujantis klasikinės literatūros kūrinys. Tam galėjo pasitarnauti ne vien poemoje
aprašyti darbo vaizdai, bet ir su tuo susijusi Donelaičio vartota leksika. O šiuo požiūriu Donelaitis vartojo
ir gana šiurkščią, galima spėti, šnekamąją kalbą, kaip
buvo sakoma kritikų, „kvepiančią žeme ir mėšlu“.
Svarbią vietą Donelaičio leidybos istorijoje užima
1977 m. dokumentinis ir kritinis leidimas, tuo metu
laikytas mokslinio leidimo pavyzdžiu28. Metų tekstą čia
redagavo filologas Kazys Ulvydas (1910–1996). Redaktorius siekė suformuoti kuo stabilesnį ir patikimesnį
tekstą29. Čia sėkmingiau nei kituose leidimuose suvokta ir perteikta individuali Donelaičio skyryba. Leksikos
lygmenyje palikta daugelis Donelaičiui būdingų žodžių
formų (pvz.: aužuolas, biedžius, didei, morkas, riešutys,
rudenis, surbti, etc.); prieveiksmiai su -iaus (pvz.: baisiaus, paskiaus); daiktavardžiai su priesagomis -atis,
-atė (pvz.: ožkatė, ponatis, etc.), -ukas (bernukas, paršukas, etc.); pilnai išlaikyta sintaksė30. Šis leidimas rengtas remiantis autografais ir mažiausiai nuo originalo
nutolusiu 1869 m. leidimu, tad nebeliko ankstesniuose
leidimuose mechaniškai kartotų teksto iškraipymų ir
netikslumų. Tačiau visiško autentiškumo pasiekta nebuvo, pavyzdžiui: atsisakyta autentiškų įvardžių formų
(pvz.: sav → sau; tav → tau, etc.); ilgosios veiksmažodžių
priesagos -yn (pvz.: atsimyk → atsimink; gaišydami →
gaišindami; sveikyt → sveikint, etc.); neišlaikytos dėsningos būsimojo laiko vienaskaitos I asmens formos su
galūne -su (pvz.: krutėsu → krutėsiu; paminėsu → paminėsiu, etc.); sunormintos prielinksnių formos (pvz.:
nu → nuo; pri → prie, etc.); sunormintos žodžių formos
(pvz.: dosnai → dosniai; guinodams → guiniodams; išaušant → išauštant; smaguraut → smaguriaut; stiklorius → stikliorius, etc.).

Nebuvo išlaikyta autentiška skyryba, norminta daugiau nei 1977 m. leidime. Redaktorius nepaaiškino,
kodėl pagal tuometinę bendrinę kalbą sunormino kai
kurias daiktavardžių formas, nors 1977 m. leidime to
nedarė (pvz.: biedžius → bėdžius; girė → giria; išsisplėtęs → išsiplėtęs; kruopas → kruopa; neprietelis → neprietelius, etc.). Kaip ir 1940 m. leidime, buvo praleistos dvi
poemos teksto eilutės (Tuos žodelius savo tėvo aš tikrai
nusitvėriau Pl 453; Kad tikt varnos dar bjaurybę rudenio garbin Rg 52).
Nepriklausomos Lietuvos laikais 1994 m. išleistame poemos tekste33 redaktorius Vytautas Vitkauskas
(1935–2012) deklaravo siekį išlaikyti kuo daugiau originalių tarminių formų: „Šiuo leidimu Kristijono Donelaičio grožiniai tekstai pateikiami tradiciniai, t. y.
išsaugota visa autoriaus sintaksė, leksika, morfologija,
nedėsninga fonetika“34. Buvo grąžintos daugelyje ankstesnių leidimų sunormintos veiksmažodžių formos su ilguoju [i·] (<y>) (pvz.: garbyt, judykimės, linksmyk, etc.).
Grąžintos būsimojo laiko vienaskaitos I asmens formos
su galūne -su (pvz.: krutėsu, pridabosu, etc.). Išlaikyta dar daugiau nei 1977 m. leidime autentiškų žodžių
formų (pvz.: kulšes, smaguraudams, sruba, žynavimas,
etc.). Tačiau tekstas turėjo ir trūkumų: greičiausiai remiantis 1983 m. leidimu buvo pasirinkta Donelaičio
nevartota žodžio forma bėdžius (← biedžius); dvitaškis
prieš jungtuką nės pakeistas kableliu; kablelis sudėtiniuose sakiniuose pakeistas kabliataškiu. Ir dar keletas
smulkių netikslumų (pvz.: ar → ir; atlankyt → aplan-

28
Kristijonas Donelaitis, Raštai, redakcinė komisija Kostas Korsakas
(pirm.), Kostas Doveika, Leonas Gineitis, Jonas Kabelka, Kazys Ulvydas, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir
literatūros institutas, 1977.
29
Kazys Ulvydas, „K. Donelaičio kūrinių kalbinis redagavimas“, in:
Kristijonas Donelaitis, Raštai, 1977, p. 294–313, p. 294.
30
Ibid., p. 303–312.
31
Kristijonas Donelaitis, Metai: Skiriama Kristijono Donelaičio 270osioms gimimo metinėms, parengė Kazys Ulvydas, dailininkas Vytau-

tas Kazimieras Jonynas, Vilnius: Vaga, 1983.
32
Kazys Ulvydas, „Keletas redakcinių pastabų“, in: Kristijonas Donelaitis, Metai, 1983, p. 176.
33
Kristijonas Donelaitis, Metai ir pasakėčios, redaktorius Vytautas
Vitkauskas, (ser. „Baltų lankų“ literatūros kolekcija), Vilnius: Baltos lankos, 1994. Leidimas pakartotas 2000, 2002, 2010, 2011 m.
34
Vytautas Vitkauskas, „Pastabos dėl Donelaičio tekstų tarmiškųjų
dalykų“, in: Kristijonas Donelaitis, Metai ir pasakėčios, 1994, p. 169–
170, p. 169.
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Šio leidimo tekstas ir dar vienu kitu mažmožiu skiriasi nuo 1977 m. K. Donelaičio raštuose paskelbto
„Metų“ teksto. Visus tuos skirtumėlius lėmė ne tik
pastangos siekti „Metų“ teksto stabilumo idealo, ne
tik to teksto tolesnės studijos, bet ir paties leidinio
paskirtis, taip pat atodaira į jo adresatą – plačiąją
visuomenę.32
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kyt; išaušant → išauštant; pasivalgiusios → prisivalgiusios, etc.; praleistas žodis savo Rg 299).
Apibendrinant galima pasakyti, kad Metai buvo ir
yra vienas ryškiausiai redaguotų kūrinių lietuvių literatūros istorijoje. Svarbiausių poemos leidimų redagavimo strategijas lėmė to meto kultūrinis kontekstas ir
leidimo tipas bei tikslai. Daugelyje ankstesnius Metų
leidimus reviduojančių leidimų buvo deklaruotas Donelaičio kūrinio ir ypač jo kalbos, labai susijusios su met
rotoniniu hegzametru, autentiškumo siekis. Tai buvo
noras pateikti (t. y. suredaguoti) Metų tekstą taip, kad
jis, lyginant su visuotinei vartosenai skirtais leidimais,
būtų kuo autentiškesnis, kuo mažiau nutolęs nuo pirminio Donelaičio teksto. Kaip buvo sakoma, kad matytųsi „pačios lietuviško poetinio žodžio šaknys“. Taip
buvo manoma dėl to, kad Donelaitis laikytas praktiškai
pirmuoju lietuviškai rašiusiu poetu, lietuviškos poezijos
pradininku, kūrusiu pačia autentiškiausia ir tikriausia
lietuvių kalba. Tokia kalba, kokia kalbėjo rašto ir literatūrinių tradicijų neišmanę jo parapijos valstiečiai.
Kitaip sakant, Metuose ir jų kalboje atsiskleidė lietuvių
kalbos būtis. Dėl tokio šio kūrinio statuso Donelaičio
kalbos autentiškumas (pvz., tarminės formos, kalbos
formų įvairovė ir nedėsningumai, nenorminiai vari-

antai lyginant su dabartine vartosena) praktiškai sutartinai yra laikomas literatūrine ir kultūrine vertybe.
Kadangi Donelaičio tekstas skaitytojui be specialaus
filologinio išsilavinimo negalėjo būti pateiktas autentiška rašyba ir skyryba, tai redakcinės intervencijos šiose
srityse buvo būtinos. Tačiau šalia tokio, galima pasakyti, formalaus redagavimo, buvo paliesta ir Donelaičio
fonetika, morfologija ir netgi leksika. Praktiškai visi
Metų leidimai, skirti ne moksliniams tikslams, o visuomeninei vartosenai, buvo redaguoti taip, kad juose buvo
ryški intervencija į Donelaičio tekstą, kitaip sakant,
tekstas buvo pažeistas. Šalia viso to egzistavo ir teksto stabilumo siekis – redaguoti ir Metų tekstą pateikti
taip, kad jis atitiktų tuometinės kalbos vartosenos normas, tačiau su kuo mažesne intervencija į patį tekstą,
kad būtų užtikrintas teksto patikimumas, t. y. pirminė
autoriaus valia, matoma jo kūrinio autografuose. Nuo
XX a. vidurio prasidėjusi tendencija Donelaičio poemos
tekstą skaitytojams pateikti kuo autentiškesnį, interpretuoti tik pačius sudėtingiausius atvejus, susijusius
su Donelaičio vartotomis fonetinėmis ir morfologinėmis
žodžių formomis, tęsiasi iki šiol. Jau net nekalbant apie
radikalų redagavimą, kupiūravimą ar intervenciją į leksikos sritį35.
!

35
Paskutinė Donelaičio Metų redakcija pasirodė 2015 m. Tai dokumentinis ir kritinis poemos leidimas: Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. I:
Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas, dokumentinį leidimą parengė
Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

2015. Pakeliui į šią redakciją buvo publikuoti dar keli Metų leidimai,
daugiausia susiję su Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejumi
ir išleisti 2011, 2012, 2013, 2014 m. Tačiau kadangi prie paskutiniojo
Metų leidimo yra prisidėjęs ir šių eilučių autorius, tai vertinti naująją
redakciją Donelaičio leidimų istorijoje šiame straipsnyje nesiimta.

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) mėginant 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 paradigminį
istorijos supratimo lūžį atnešančioje knygoje nuplėšia tyrus lietuvių liaudies drabužėlius nuo Lietuvos ansamblio, dainų švenčių, Justino Marcinkevičiaus draminės trilogijos ir
net Rumšiškių muziejaus. Visa tai buvę pagal sumanymą ir paskirtį tautiškumo sovietizacija, susovietintas
lietuviškumas. Oi, tai bus aslužėj ruimužio!

Nerijus Šepetys  
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Slaptieji Vilniaus klubo užrašai

Pakraščių patogumas
Aistė Paulina Virbickaitė

Ar myliu? Net nežinau. Tiesiog gyvenu kartu, nuo pat
gimimo. Įsimyliu kitus, kartais ir visai audringai, bet
paskui vėl grįžtu, ramiai atsidūstu ir gyvename kartu
toliau.
Kol kas didžiausia mano ir Vilniaus santykių krizė buvo ištikusi prieš dešimtį metų. Žiūrėjau pro langą į pinigų taupymo sumetimais užtamsintą Lukiškių
aikštę, gūdų prospektą ir galvojau: viskas, nenoriu likusio gyvenimo praleisti šiame tamsiame provincijos
miestelyje, ieškau darbo ir važiuoju iš čia. Bet dar kelias dienas pasvarsčiusi supratau – nesinori prarasti
patogumų. Patogumais čia vadinu: rašytų ir nerašytų
taisyklių žinojimą, pažįstamų ir draugų ratą, galimybę
daugelį reikiamų vietų pasiekti pėstute, neretai maloniais žaliais takais. Išvažiuojant tektų viso to atsisakyti ir per nauja pinti informacijos, žmonių ir maršrutų
tinklus, kurie gimtame mieste susiraizgė tarsi savaime,
be pastangų. Taigi teko pripažinti, kad esu didesnių
ambicijų neturinti tinginė. O ir šviesas gatvėse neužilgo
įjungė. Likau Vilniuje.
Tingine save vadinti nemalonu. Todėl dabar sakau
kiek kitaip: man patinka pakraščių patogumas.
Vilnius yra pakraštys. Miestas, bet nedidelis. Nedidelis, bet miestas. Tamsokas (net ir su įjungtu apšvietimu), ir istorija jo tamsoka, su šviesiais blikais. Jis
atsargiai įsileidžia naujas idėjas ir žmones. Lėtas. Kiek
apšiuręs. Man visa tai atrodo vieni privalumai, todėl
liūdnokai stebiu naujųjų vilniečių pastangas mikliai
paversti jį optimistišku dinamišku didmiesčiu, pirmaujančiu, lyderiaujančiu ir užimančiu kvapą turistams iš
visos galaktikos. Čia biški papudruosim, ten parausvinsim, kadangi pinigų geriems rūbams neturime, tai užmesime blizgesnę skarelę ir patikėsime, kad gražiau ir
būti negali. Daugiausia padrikų gražinimosi procedūrų
tenka, žinoma, centrui.
Iš diskusijų viešojoje erdvėje gali pasirodyti, kad visas
Vilnius yra tik miesto centras. Vieni būtent čia nori viską statyti – namus, biurus, paminklus, skverus, kiti čia
nori viską saugoti. Esu labiau antrųjų pusėje, labiausiai
dėl visų rūšių naujų statinių butaforinio charakterio,
atsirandančio, matyt, iš estetinio skurdo ir paprastojo
godumo. Tačiau pastaruosius kelis metus vis labiau suprantu, kad nebesiskaudinu dėl to, kas daroma miesto
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centre. Nežinau kokiu būdu, bet centrinę miesto dalį
atidaviau klerkams, prekeiviams ir turistų srautams.
Tiesą pasakius, jiems atidaviau visų miestų centrus.
Lankydamasi svetimame mieste vis rečiau pereinu
pagrindine gatve, vis rečiau noriu aplankyti pagrindinę
miesto aikštę ar iš arčiau apžiūrėti katedrą. Pradėjau
apeiti net pagrindinius muziejus, vietoje to daug laiko
praleidžiu ieškodama lankytinų vietų dešimtukuose
neminimų, nepopuliarių, atokesnių muziejų, galerijų
ar kitų įdomių vietų. Apie jas nelengva sužinoti, iki jų
sunkiau nusigauti, iš jų susideda ryškiausi kelionės
įspūdžiai. Patarimas atvykus į nepažįstamą miestą susirasti pagrindinę jo gatvę, ten užsisakyti kavos, patogiai įsitaisyti prie staliuko ir tiesiog stebėti miestą ir
jo gyventojus yra visiškai pasenęs ir nebenaudotinas.
Šiandien kavinės (su ja ir miesto atmosferos) verta ieškoti pakraščiuose – centrą supančiuose rajonuose. Vilnius ne išimtis.
Pakraščio miesto pakraščiai šiandien man atrodo gerokai įdomesni nei centras. Taip, išvaikščiotos tos senamiesčio gatvės, išžiūrėtos savomis ir menininkų akimis.
Išpasakota ir referatais išrašyta miesto ir istoriškai ar
meniškai svarbesnių pastatų istorija. Barai, bažnyčios
ir bičiuliai – mano pagrindiniai orientaciniai taškai,
bet tik bažnyčios lieka stovėti kur stovėjusios. Barai
ir žmonės, pas kuriuos norisi vis sugrįžti, nuolat juda.
Dažniausiai – tolyn nuo paties miesto centro, kaip ir
aš pati.
Taip, senamiesčio gatvės nubertos istoriniais ir asmeniniais prisiminimais – ten gyveno tas, o ten – anas, ten
vėmiau, šen bučiavausi. Smagu pagalvoti, kad yra tikimybė, jog maždaug ten pat kažkada vėmė Pranciškus
Smuglevičius. Arba bučiavosi Ferdinandas Ruščicas.
Tie per šimtmečius sugulę istorijos ir istorijų sluoksniai
užburia ir maloniai įpareigoja. Bet kaip neteisinga, kad
juos pastebime tik miesto centre. Ei, mes turime visko
daug daugiau!
Ką konkrečiai vadinu įdomiaisiais Vilniaus pakraščiais? Žinoma, plynuose laukuose pastatyti daugiabučių
rajonai žmogaus vaizduotei nedaug ką turi pasiūlyti.
Jai norisi nujausti ir pamėginti pakilnoti sugulusius
laiko sluoksnius, ją džiugina istorijos vaiduokliai, ypač
jei tai – įdomūs, spalvingi, protingi kažkada čia gyve-
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nę žmonės. Tad ne kiekvienas Vilniaus pakraštys yra
įdomus. Tokiais dar prieš dvidešimt metų buvo Užupis
ir Žvėrynas, iš kurio Jurgio Kunčino herojus ėjo į „valdininkiškai pilką, pižoniškai kvatojantį, sarkastiškai
ir snobiškai šypsantį“ Gedimino prospektą. Gal tik žodis „valdininkiškas“ netinka šiandienos Užupiui, kuris
tapo pasimetusia naujųjų statybų auka. Tik mieste nelabai besiorientuojantys žmonės jį dar pavadina „menininkų rajonu“. Nei menininkų, nei charakterio čia
beveik nebeliko, nebent uždaruose kiemuose. Žvėrynas
elegantiškesnis, net nauji statiniai ne tokie arogantiški, tačiau kol pamatysi iš savo brangių namų į kiemą
pasivaikščioti ar tarpusavyje pabendrauti išeinančius
vietinius, kavos teks išgerti nemažai. Kam priskirti
Antakalnį, niekada nebuvo aišku, toks jis man lieka ir
šiandien – centrinis pakraštys.
Geras miesto pakraščio pavyzdys man yra Jeruzalė. Ne tik todėl, kad ten užaugau. Jis turi savo istoriją,
yra pakankamai paslaptingas ir vietomis atrodo tikrai
keistas. Apie šią nuo XVII a. gyvuojančią vietovę niekas
nerašo monografijų. Negirdėjau ką vedant ten ekskursijas. Nemačiau, kad kas rūpintųsi ten stovinčiomis prašmatniomis senomis vilomis. Jos griūna akyse, ir niekam tai neįdomu. Nes – pakraštys. Senas rajonas savo
istorijas pasakoja tik sau pačiam, niekas neturi laiko jų
klausytis, o jei netyčia nugirsta – netiki.
Pasakojimas apie Jeruzalę prasideda nuo XVII a.,
kalbant apie garsiąsias Kalvarijas, nuo kurių ir atsi-

rado tas kiek ekscentriškas rajono vardas – Jeruzalė.
Vieta ilgą laiką buvo populiari tarp maldininkų, dar
XIX a. pabaigoje pėsčiomis ir vežimais čia plūsdavo
žmonės ne tik iš Lietuvos. Galbūt dėl šio populiarumo
pora kilometrų nuo bažnyčios, kalnuotoje vietoje šalia
Verkių dvarui priklausiusio tvenkinio išdygo kelios didelės prabangios vilos. Iš vaikystės prisimenu pasakojant, kad anksčiau jose vasaromis gyveno kažkokie turtingi lenkai iš Varšuvos, lyg gydytojai, lyg teisininkai.
Buvo kiek keista – kam iš Lenkijos trenktis čia, kur tik
miškas, na, dar mažutis pelkėtas tvenkinukas. Būtent
taip ir aiškinau sau akivaizdų faktą, kad šiuo metu
tų turtingų žmonių ten neliko – nusibodo ir išvažiavo.
Turto nacionalizavimo klausimo su vaikais niekas neaptarinėdavo.
Sovietmečiu į dvi vilas be jokių patogumų gana ankštai gyventi buvo sukištos rusiškai, lenkiškai, kartais ir
lietuviškai kalbančios šeimos. Paprasti žmonės. Darbininkai ar girtuoklėliai vyrai, nuolat susirūpinusios moterys, dilgėlėm lupančios savo prasikaltusius vaikus.
Palaidi šunys ir vištos, daržai ir šiltnamiai. Daug kvapais ir garsais ryškaus gyvenimo, besisukančio aplink
didžiulę vilą. Ne miestas, bet ir ne visai kaimas. Trečioji vilutė atiteko Dailininkų sąjungai – čia kūrybinių
atostogų važiuodavo ilsėtis nuo valstybinių užsakymų
nuvargę menininkai. Taip čia atsirado ir pasiliko gyventi menininkų Steponavičių šeima, Birutė Žilytė namu
džiaugiasi iki šiol, nepaisant to, kad dalis kitų viloje

Mikas Vaicekauskas. Detalės LIII (Vilnius). 2019. Skaitmeninė fotografija
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kadaise įrengtų butų jau tušti – kažkieno nusipirkti ir
palikti kuo greitesniam sunykimui. Maždaug panašiu
metu, dar kiek tolėliau nuo tvenkinio, senoje sodyboje
su nuostabiu sodu įsikūrė Vildžiūnų šeima. Dar truputėlį vėliau kažkokiais keliais Jeruzalę aplankė ir vietą
savo būsimai dirbtuvei nusižiūrėjo skulptorius Vladas
Kančiauskas, maždaug tuo pat metu apgriuvusio namuko pamatus eglyne pamatė ir suprato, kad būtent
čia turi stovėti jo dirbtuvė, ir mano tėvas, skulptorius
Lionginas Virbickas. Kiek klausinėjau, visi teigia čia
atsiradę patys, niekieno nekviesti ir neraginti. Skamba
keistai, nors gal ir suprantamai – vieta atoki, niekam
neįdomi, erdvės akmenims susikrauti – kiek tik nori.
Susisiekimas su miestu šioks toks yra, kaip ir parduotuvė bei mokykla vaikams. Ką ten mokykla, buvo net
Medžiotojų restoranas! Tokiu būdu aštuntajame dešimtmetyje prasidėjo dar viena įdomioji rajono istorijos
dalis – skulptorių epocha.
Skambėjo skaldomo, pjaunamo ar poliruojamo ak
mens garsai, vakarais ar savaitgaliais egzotikos pamatyti, pabendrauti ar šiaip pagerti suvažiuodavo svečių
„iš miesto“ – kiekvieni namai turėjo savo draugų ratą.
Dviejose gretimose gatvėse (gatvę reikia suprasti kaip
duobėtą kelią) įsikūrę skulptoriai nekreipė dėmesio į
šalimais išsibarsčiusiuose namukuose gyvenančius kaimynus, anie atsilygino tuo pačiu. Galiausiai ir vieni,
ir kiti amžių sandūroje tuos savo namus pardavė žalią erdvę mieste pastebėjusiems turtuoliams ir rajonas tapo visiškai schizofrenišku arba, kaip sako mano
draugė vilnietė, pirmą kartą gyvenime čia apsilankiusi – spooky. Stiklo prabanga ir neišbrendami kemsynai,
išpuoselėtos vejos ir skulptorių akmenys, amerikietiška
svajonė ir šiurpoka griūvančių vilų romantika. Pridėkime dar arčiau pagrindinės Kalvarijų gatvės 1990 m.
čia pradėtus ir nuo to laiko nuolat vis statomus daugiabučius – mano vaikystės rajonas per trisdešimt metų
pasikeitė beveik neatpažįstamai. Taip išmokau, kad
miestas keičiasi ir galima tik džiaugtis sugavus įdomesnį vieno ar kito rajono gyvenimo periodą.
Naujojoje Vilnioje gyventi dar neteko, bet šis pakraštys ne mažiau įdomus ir margas. Jei Jeruzalimka radosi
tarp dvaro ir piligriminio kelio, tai Vileika – nuo gamyk
lų, tame pačiame XVII a. Spalvų rajonui turėjo pridėti
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XIX a. ten atsiradusi geležinkelio Sankt Peterburgas–
Varšuva stotis (regis, net su vaiduokliu). Deja, XX a.
penktasis dešimtmetis jam buvo išties tragiškas – iš
čia vyko trėmimai, čia buvo didžiulė belaisvių stovykla,
galiausiai didelis gaisras. Neseniai į Vilnių atsikraustę
vilniečiai, tik išgirdę šio rajono pavadinimą, rauko nosis. Antraštė skelbia, kad jis „kelia šiurpą vilniečiams“.
Bet iš tiesų jis yra labai vilnietiškas: daugiakalbis, uždaras, neskubantis draugauti, o kam? Tarp iš pirmo
žvilgsnio labiausiai pastebimų sovietinių daugiabučių
ir bendrabučių vyksta savitas ir gyvas miesto mieste
gyvenimas. Kartas nuo karto išsirengiu į smalsumo
žygius, pėstute ar automobiliu, kiekvieną kartą vis ką
nors įdomaus randu, o grįžusi jaučiuosi lyg po kokios
kelionės. Žavi gamta, palei Vilnelę sutūpę namukai su
savadarbiais tiltukais ir pirtelėmis – iš esmės tas pats
vaizdas jau turbūt kelis amžius. Mažutis gabaliukas
iš XIX a. išlikusio miesto, dabar ten vadinamas senamiesčiu. Galiausiai – gamyklų kvartalas, kurį dabar
maždaug po lygiai dalinasi visokie paslaptingi autoservisai ir ofisiukai bei čia pamažu besikraustantys menininkai. Gali būti, kad jau dabar jų Vileikoje yra daugiau
nei Užupyje.
Kažkuo panašūs, žavingos gamtos apsuptyje įsikūrę
ir savais reikalais užsiėmę Markučiai arba Naujininkai.
Čia supranti, kad esi svetimas ir viskas, kas čia vyksta – ne tavo reikalas. Jei labai reikia – pabūk, bet šiaip
jau geriau eik. Antraštės sako, kad ir į juos „vilniečiai
naktį bijo kelti koją“, nors mano pažįstamų rate esantys
visai noriai ten keliasi ir patenkinti gyvena, baimindamiesi nebent grėsmingai artėjančios rajonų gentrifikacijos. Ji anksčiau ar vėliau neišvengiamai ateis, duos
gražių blizgučių ir pakilusias nekilnojamojo turto kainas, o už tai lieps puoštis visais betono atspalviais, dinamiškai augti ir pozityviai žvelgti į permainas. Tuo tarpu
pakraščiuose negalvojama apie savo rajoną geriau nei
yra ir nesistengiama pasirodyti fainesniais. Tai centro
žmonių žaidimai.
Visi žaidimai turi savito žavesio ir tam tikro įdomumo. Bet pernelyg įsitraukti į kurį nors vieną turbūt nėra
gerai. Suprantu tuos, kuriems dieną naktį rūpi miesto
centras, bet prisijungiu prie tų, kurie renkasi pakraščius. Jų paslaptys gilesnės, tiesa, ir žaizdos – taip pat. !

naujasis židinys-aidai 2020 / 4

Eglė Ulčickaitė. Berniukas, traukiantis iš pėdos rakštį. 2018. Drobė, aliejus
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apžvalga
Apie fragmentiškumą ir lapišką
prabėgom
Jūratė Čerškutė

Tą savaitę, kai keliskart bandau pradėti rašyti šią apžvalgą, perskaitau du
tekstus, su kuriais išsyk tapatinuosi:
menotyrininkė Aistė Paulina Virbickaitė portale lrt.lt tikina, kad „mums
reikia daugiau nereikalingų dalykų“,
o Rimantas Kmita žurnale Metai
(nr. 5–6) svarsto „Šiek tiek apie paviršutiniškumą“. Tapatinuosi, nes labai
mėgstu užsiiminėti tais nereikalingais
dalykais: kaip Aistės Paulinos tekste
minimas Davidas Lynchas kasdien
seku, nors ir sėdžiu namie, orų prog
nozę, mėgstu prisipirkti kasžin kada
skaitysimų knygų, tarp (ne)rašymų
gūglinti pivonijų rūšis ir visų pasaulį
purtančių skandalų, protestų ir pandemijos akivaizdoje džiaugtis grožiu
ir kalbėti apie literatūrą. Tokie nereikalingi dalykai leidžia spėriai pajusti
ir išgyventi paviršutiniškumą. Tiksliau, prisiminti, kad toks yra, ir aš jį
uoliai praktikuoju. Man daug kas rūpi,
tiksliau – kelia smalsumą, ypač kas
esti oficialių interesų
paraštėje, bet šitiems
rūpėjimams dėmesio
galiu skirti tik prabėgomis, taigi paviršiais,
išvogus laiką nuo privalomybių. Tą liudija ir
mano pergrūsta interneto naršyklė: viename
lange – Hélène Cixous
The Flying Manuscript, kituose – Julios
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Kristevos prisiminimai apie Rolandą
Barthes’ą, straipsnis apie Andy Warholą ir popso karaliavimą, keli pražiūrėti Peterio Schjeldahlio tekstai, ilgas
tyrimas apie parfumerines vetiverijų
kombinacijas. Šis teminis chaosas
tik iš pirmo žvilgsnio toks ne prie ko,
nes viskas yra viename, toje pačioje
plačių paraščių asmeninių interesų
zonoje, kuri kaupdama ir saugodama
prabėgom sužinomus dalykus, išsaugo jų fragmentuose slypinčius žinių
blyksnius. Jie atminties diske toliau
sėkmingai sluoksniuojasi virsdami
paviršutiniškais, bet įdomiais iki galo
nepažinios dėlionės fragmentais.
Apie fragmentiškumo ir paviršutiniškumo sąsają galvoju seniai ir jai
iliustruoti man atrodo tinkama Isaiah
Berlino skirtis, kurią jis pirmiausia
taikė mąstytojams ir rašytojams, nors
sutiko, kad ji iš esmės būdinga visiems
žmonėms. Pradėdamas savo garsiąją
esė „Ežys ir lapė“, Berlinas cituoja
senovės graikų poetą
Archilochą: „Lapė žino
daug dalykų, bet ežys
žino vieną didelį“. Dėl
pomėgio visokiems
(ne pirmojo būtinumo)
dalykams ir abejonių,
ar tikrai ką nors įmanoma užtikrintai ir iki
galo žinoti, esu tikra
lapė, nors pagal profesiją ir akademinius

kredencialus turėčiau būti ežys. Bet
nesu. Dažniausiai esu kažkur tarp, kuriame, manyčiau, egzistuoja daugybė
tiek literatūros tyrėjų, tiek literatūros
rašytojų, nes tik taip funkcionuoja šitas mūsų gyvenamas meno ir kultūros
pasaulis, suimdamas savin daug skirtingų dalykų vienu metu. Tą liudija ir
visi gegužę skaityti tekstai.
Šio covidinio pavasario pabaigoje,
kai jau pavyko įveikti negalėjimą skaityti, su keista lapės, bet ne ežio aist
ra grįžau prie visada paraštine meile
mylėtų prancūzų. Pirmiausia, Hélène
Cixous ir jos fragmentiškai junglaus
naratyvo. Beveik intuityviai nusipirkau dvi jos 2013–2014 m. knygas: Abstracts and Brief Chronicles of the Time.
1. Los, a Chapter (translated by Beverley Bie Brahic, Polity Press, 2016,
84 p.) ir jos tęsinį, tiksliau, šešėlinę
knygą Death Shall Be Dethroned. Los,
A Chapter, the Journal (translated by
Beverly Bie Brahic, Polity Press, 2016,
70 p.). Užkabino mintis, kad tai tekstai,
kuriais Cixous kalba apie trisdešimt
metų svajojamą ir nuolat išsprūstančią Knygą-kurios-nerašau (The BookI-Don’t-Write). (Nerašymo aspektas ir
man užaštrėjo karantininiu periodu.)
Pastarosios refleksija brėžiama tarsi
sunkiai tarpusavyje susijusiais vaizdiniais, sapnais, vizijomis, citatomis
iš Cixous kasdienybės, pokalbiais su
vaikais ir mirties meditacija. Skaityti
šią knygą – tai tiesiogine prasme bristi
per jos keistą fragmentų chaotiškumą
ir kovoti su pamatiniu noru paprasto, rišlaus, tvarkingo ir chronologiško
naratyvo. Tai priminė dar disertacijos
rašymo laikais jau net nebepamenu
iš kur išsirašytą Cixous mintį: „now
there was a book which had / come to
add itself to the confusion“.
Po Cixous sekė, žinoma, labai tikėtai,
Jacques Derrida – mėgstu be reikalo
ir tikslo paskaitinėti The Post Card:
From Socrates to Freud and Beyond
(translated by Alan Bass, The University of Chicago Press, 1987, 522 p.),
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tada Rolandas Barthes’as, nes visiškai nereikalingai, grynai savo smalsumui patenkinti užsinorėjau palyginti
lietuvišką Galinos Baužytės-Čepinskienės ir anglišką Richardo Millerio
Teksto malonumo vertimą (rezultatai
įdomūs, beje). O paskui jau nuklydau
iki garsiosios autobiografijos Roland
Barthes by Roland Barthes (translated
by Richard Howard, Penguin Vintage,
2020, 224 p.), irgi byrančios fragmentais, žodžiais, sąvokomis, nuotraukomis. Apskritai ši Barthes’o autobio
grafija yra fragmento šlovinimas ir
apmąstymas, šiame tekste jis prisipažįsta mėgstąs rašyti fragmentais, nes
taip dauginamas (rašymo) malonumas, fragmentai yra tarsi pamatiniai
akmenys, leidžiantys sujungti taškus
ir sukurti figūrą, fragmentas turi savo
idealą, muziką ir kuria iliuziją, kad
taip galima sugriauti savo diskursą.
Visada pirmenybę teikiau ir teikiu
painiai suregztiems ir nenuosekliems
kūriniams, kuriuos atmazgyti užtrunka laiko, bet šiuokart po juos klaidžiojant vis labiau ėmė nejaukumas, tarsi
be priežasties ir leidimo vaikščiotum
po svetimus namus. (Nors sakoma,
kad būtent dėl to ir egzistuoja (auto)biografijos.) Tiksliau – kito atminį,
nes atminties vaidmuo pasirodo besąs
kertinis, kai pradedi įsigalvoti, kiek
žaismės ir išmonės, pasitikėjimo rašymu, savo kūnu ir asmenine atmintimi
reikalauja tie fragmentiški ir susipink
lioję Cixous, Barthes’o ar Derrida tekstai. (Turiu paraštėje prisipažinti, kad
su metais, nešančiais tolyn nuo studijų
laikų ir išlaikytino egzamino baimės,
atsiranda vis daugiau tekstų skaitymo
atsipalaidavimo ir laisvės, galiausiai,
mėgavimosi.)
Kai rudenį įdėmiai klausiausi svarstymų apie autofiction, vienas iš konfe
rencijos Oksforde pranešėjų, Bordo universiteto profesorius Arnaud Schmittas
juokavo, kad autofiction yra grynai
prancūziškas dalykas, mat ją išrado
prancūzai (pirmasis terminą 1977 m.
pristatydamas savo romaną Fils pavartojo Serge Doubrovsky), kaip ir
tokio tipo pasakojimui būdingą frag
mentiškumą. Pastarąjį konferencijos
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pranešėjai daugiausia linksniavo kalbėdami apie prancūzų rašytojos Annie
Ernaux kūrybą. Skaitydama jos ang
lakalbiam pasauliui garsiausią (kaip
reiktų lietuviško vertimo!) knygą The
Years (translated by Alison L. Strayer,
Fitzcarraldo Editions, 2018, 230 p.),
išmoningai dėliojamą iš atsiminimų
fragmentų, įsiminiau pačią pradžią,
nurodančią, kokie vaizdiniai, bėgant
metams, išnyks, ir kaip tūkstančiai
žodžių, vartojamų įvardyti daiktus,
veidus, veiksmus ir jausmus, vartojamų tvarkingai sudėlioti pasaulį bus
tiesiog anuliuoti. Tad gal išties vienintelis įmanomas ir bent kiek sąžiningas
kelias ką nors fiksuoti ir tėra tas greitas fragmento už(si)rašymas, kol vaizdinys ar mintis nepradingo atminties
bedugnėje? Kol nenugulė į tvarkingai
sušukuotą pasakojimą ir nepakeitė
savo formos ir turinio?
„Kokie buvo tikslai? Matyt, panašūs
kaip ir kitų rašančiųjų: autodisciplina
(kartu su savistaba); noras užfiksuoti
kai kuriuos įvykius, įspūdžius, idėjas,
kad nepasimirštų (o gal pravers ateityje?); kasdieninės pratybos (mano
atveju tai – bene svarbiausia) reikšti
žodžiu tai, ką pamatei, pajutai, išgyvenai, suvokei“, – taip menotyrininkas
ir rašytojas Alfonsas Andriuškevičius
rašo savo naujausios knygos Nesufalsifikuotų dienoraščių fragmentai:
2002–2015 (Apostrofa, 2020, 194 p.)
„Pratarmėje „Šiaurės Atėnų“ skaitytojams“.
Šios Andriuškevičiaus knygos frag
mentiškumas man suvedė į sistemą
viską, ką prieš tai skaičiau: Barthes’o
fragmento gyvybingumą, Cixous ir jos
rašymo sampratą (panašiai rašymą
suvokia ir A. A.), Ernaux ir autentiškumo, to, kaip rašo A. A., nesufalsifikavimo klausimą. Žinoma, jis gi
amžinai (ne)atsakomas – kiek fikcijos
mūsų (auto)biografijose? Ar tikrai gebame rašydami išlikti atviri ir ištikimi
sau, nesigriebiame galimybės pasitobulinti savąjį portretą? Neatsitiktinai
Andriuškevičiaus ankstesnioji knyga
vadinosi Sufalsifikuoti dienoraščiai
(Apostrofa, 2017, 264 p.), jos pradžioje
autorius pateikia savo atsakymus:

Taigi, vanduo. Kitaip tariant, teksto
medžiaga. Jos manosiose esė esama visokios. Bet gal daugiausia – iš
mano paties gyvenimo. Ar tai galėtų
reikšti, kad aš noriu išsipasakoti,
kad man svarbu, jog apie mano fizinius ir psichinius judesius, atliktus
per dešimtmečius, sužinotų kiti? Ne,
ne, ne. Tikrai ne. Geriausiai šitą „ne“
grindžiantis argumentas – faktas,
kad, kaip ne vieną kartą jau būsiu
nurodęs, tose „biografijose“ daug kas
pafalsifikuota. Kitkas – pastilizuota
(„Tik stilizuotos ašaros yra gražios“).
Tad kokia čia išpažintis? O smarkiai
remiuosi biografine medžiaga, regis,
todėl, kad ji man yra po pat ranka.
Jos nereikia žvejoti kitų pasipasakojimuose arba archyvuose. Ir dar: ji
labai tinka tokiam lyriniam žanrui
kaip esė. (p. 8)
Andriuškevičiaus atveju trapi riba
tarp sufalsifikuoto ir nesufalsifikuoto
dienoraščio slypi skirtume tarp tikro
dienoraščio įrašo ir kuriamo teksto.
Nesufalsifikuotų dienoraščių fragmentai yra gyvenimo, o ne fikcijos, poezijos, o ne prozos pusėje. Neslėpsiu, šią
knygą skaityti buvo lengvai keista – iš
įpratimo ir lūkesčio norėjosi A. A. formato ir punktų tezių, bet teko tenkintis išsaugotų dienoraščių fragmentais,
kartais primenančiais A. A. poeziją:
„2003 m. sausio 12 d., sekmadienis.
Pusto. Sniegas gludina pats save“
(p. 43). Kita vertus, šioje knygoje tiek
daug kasdienybės, jos rutiniškumo,
paprastumo ir iš to kylančio grožio,
kad jo lakoniškas taupumas teikia
skaitymo ramybę. Ir galvodama apie
ją nejučia prisimenu, ko gero, pamatinę Andriuškevičiaus rašymo nuostatą:
„Juk galiu rašyti tik taip, kaip rašyti
esu parašytas“.
Fikcijos ir nefikcijos santykis įdomiu
kampu iškyla skaitant Andy Warholo
Andy Warholo filosofiją (nuo A iki B ir
atgal) (iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė, Kitos knygos, 2020, 245 p.).
Ši knyga – irgi temų fragmentais dėliojamas poparto tėvo ir vieno garsiausių
popmenininkų Andy Warholo požiūris
į meną ir gyvenimą. Tai knyga-perfor-

51

a p ž v a lg a

mansas, peroksidiniu peruku apsimetantis filosofija, arba atvirkščiai. Kritikai vertino ją kaip gelmės stokojantį
Warholo ir jo pasaulėžiūros paviršių
(ar paviršius gali būti be atminties?),
bet man atrodo, kad kartais jis įlūžta ir pasirodo šis tas daugiau – mažas
grynuolis jautraus ir unikaliai savo
istoriją kūrusio žmogaus. Warholo
filosofijos skaitymas paakino poreikį
eiti žiūrėti meno. Ir išėjau. Spėjau pas
kutinę minutę pagauti grynų spalvų
meistro Lino Katino darbus. Parodoje
Raudona krisdama virsta balta (kaip
gaila, kad ji jau baigėsi, tiek gražaus
jaunimo, besiruošiančio BA ir MA gynimams taip ir liko nepamatę, o būtų patikę, žinau) nuolat galvojau apie menininko pasaulį kaip nedalomą matricą,
3D modelį, kuriame asmenybė niekaip
negali atsiskirti nuo meno. Ir išvada
banaliai paprasta – kiekvienas menininkas turi savo filosofiją, nesvarbu,
kokiais fragmentais, kokia trajektorija
ar kryptimi ji judėtų. (Įsijaučiau apie
meną ir meno knygas, bet prasidėjusi vasara man visada asocijuojasi su
laisve atsidėti meno knygų paskaitinėjimams. Todėl į teritoriją „po ranka“
grįžo Johno Bergerio Portraits, idealus
žanras vienai meno dozei. Fragmentiškas, bet ne paviršutiniškas.)
Galvodama apie fragmento rašymą
grožinėje literatūroje pirmiausia prisimenu lenkų nobelistę Olgą Tokarczuk.
Taip, Bėgūnai (iš lenkų kalbos vertė
Vyturys Jarutis, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019, 392 p.) padarė
įspūdį visam pasauliui, autorei lėmė
tiek vertimo Bookerį, tiek Nobelį, ir ne
vienam skaitytojui jaukė įprasto skaitymo sampratas – esu savo akimis mačiusi, kaip aistringai skaitytojai norėjo
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sužinoti, ką reiškia toks pasakojimas,
kodėl jis nenuoseklus, kodėl Tokar
czuk negalėjo papasakoti normaliai?
Dabar skaitydama ją Lenkijoje išgarsinusią knygą Praamžiai ir kiti laikai
(iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis, Strofa, 2000, 255 p.) manau, kad
kitaip jai gal net neįdomu pasakoti.
Tokarczuk yra atradusi savo kalbėjimą, kuriame skirtingais fragmentais,
išmėtytais per visą knygą, ji pasakoja
skirtingas istorijas (beje, geba gerai
keliais sakiniais nubrėžti visą savo
herojų gyvenimo perspektyvą), o tokį
pasirinkimą paaiškina man kol kas
labiausiai patikusioje knygoje Dienos
namai, nakties namai (iš lenkų kalbos
vertė Vyturys Jarutis, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020, 325 p.):
Sustojęs kadras iš judančio filmo,
kuriame viskas kinta ir liaujasi buvę
tuo, kas buvo. Taip sukonstruotos
akys – regi negyvą fragmentą didesnės, gyvos visumos, o tai, ką regi, –
prismeigia lyg smeigtuku ir nužudo.
Todėl kai žiūriu, tikiu matanti kažką pastovų. Tačiau tai klaidingas
pasaulio vaizdas. Pasaulis juda ir
virpa. Jam neegzistuoja joks nulinis
taškas, kurį galima būtų įsiminti ir
suprasti. Akys fotografuoja vaizdą,
kuris gali būti tik paveikslas, schema.
Didžiausia iliuzija yra kraštovaizdis,
nes pastovus peizažas neegzistuoja.
Peizažą mes įsimename tarytum paveikslą. Atmintis kuria atvirukus,
tačiau niekaip neįstengia suprasti
pasaulio. Štai kodėl peizažas taip
priklauso nuo nuotaikos tų, kurie
jį stebi. Žmogus peizaže mato savo
vidinę, netvarią akimirką. Mes visur matome tik save. Baigta. (p. 155)

Taigi pasaulį mes suvokiame per
akies fiksuojamus stop kadrus, iš kurių
vėliau atmintis kuria atvirukus (apie
tai kalba ir Ernaux), o mes, skirtingais
fragmentais juos jungdami į savuosius
pasakojimus, taip nuolat stengiamės
suprasti pasaulį. Būtent tai savo tekstais ir juose išbandomais fragmentų
junglumais daro ir visi šiais sakiniais
suminėti autoriai. Prieš rašydama šią
apžvalgą maniausi joje aptarti naujausią Tokarczuk vertimą Varyk savo
arklą per mirusiųjų kaulus (iš lenkų
kalbos vertė Vyturys Jarutis, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020,
262 p.). Bet supratau, kad chronologiškas ekologinis detektyvas, įrodantis,
kad Tokarczuk gerai moka ir įprastai
tvarkingai pasakoti, nepritinka prie
tos dabartį ištikusios fragmentų ir
paviršutiniškumo nuotaikos. Ji liepia
man būti lengvo pasakojimo chaoso
ir lapiško prabėgom pusėje. A, ir jei
jau apie lapes, tai jaučiu, kad iš naujo
skaitysiu Klarą, Agnės Žagrakalytės
bande dessinée. Pritinka ir prie nuotaikos, ir prie vasaros pradžios su visais
išsiilgtų popietės snaudulių režisuojamais trūkinėjančiais skaitymais.
Post scriptum. Baiginėju šį tekstą
Tėvo sekmadienį. Simboliška, galvoju,
mat ankstesnį tekstą apie grožį baigiau rašyti Motinos sekmadienį. Ir tik
po jo, besikuisdama su nereikalingais
dalykais, atradau Williamo Blake’o
dvieilį, turėjusį likti grožio meditacijoje, bet pritinkantį tiek gyvenimo
fragmentams, tiek lapiškam domesiui
mažiems dalykams: „Tingulys, lengvi
kerai – / Dailūs grožio apdarai“.
!
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Ko nestokoji, to nekuri
Tapytoją Eglę Ulčickaitę kalbina
Brigita Gelžinytė

Po pernykštės tavo parodos „Fragmentai“ Arkos galerijoje man susidarė
įspūdis, kad tai, ko tu ieškojai tuose senuose tapetuose, interjeruose ar peizažuose, nebuvo vien bandymas suprasti
tą mūsų kultūrinio konteksto sluoksnį,
kuriame dar pilna nebesančio laiko
nuorodų, kaip apie tave kažkur yra
rašiusi Agnė Narušytė. Man pasirodė,
kad atsispirdama nuo tokių konkrečia
laiko žyme paženklintų daiktų patirties, tu gan nuosekliai artėji prie elementarių suvokimo struktūros klausimų, įtraukiant ir pačios tapybos
problemą. Kai ne mažiau nei tai, ką
tapai, svarbu tampa ir tai, kad apskritai tapai. Rodos, imi tyrinėti paties
žmogiško žvilgsnio ribas, kartu keldama ir tikrovės apibrėžtumo klausimą.
Kaip mes apskritai dabar suvokiame
ar atpažįstame aplinką ir daiktus?
Kaip mes juos apibrėžiame, kas vyksta,
kai mano akis slysta kokiu nors paviršiumi? Esi kalbėjusi apie tai, kad tapydama, pavyzdžiui, duris, nematai jokių durų – tik įtrūkius, šešėlius, dėmes.
Taip, paskutinė mano meno doktorantūros teksto dalis, kurios taip ir neparašiau, vadinosi „laikas-simptomas“.
Joje būtent ir norėjau artikuliuoti tai,
kad po-tapybinė plotmė – kai paveikslas atsiduria žiūrovo akiratyje, kalba
jau nebe apie tapetus, o būtent apie
struktūras – matymo, mąstymo, suvokimo, įpročio... Taigi, kaip sakai, apie
tikrovės surėdymą. Nors gal per skambiai pasakyta, gal šiuo atveju tiksliau
būtų – apie vietinės sąmonės tikrovę.
Tačiau tai paliečia ir kur kas bendresnius klausimus apie tai, kaip ir ką mes
atsimename, ir kaip tai veikia dabar-
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ties žvilgsnį. Galbūt prie tikrovės pridėčiau ir tikrumo klausimą. Argi tai
banalu? Bet juk būtent tikrumo – kad
ir kas tai būtų – ilgesys ištikęs žmogų, kuris blaškosi paralelinių tikrovių
struktūrose. Taigi taip, būtent dabartis man įdomi, kaip ją bepavadinsi –
praėjusio laiko, nebefunkcionuojančio
daikto, sužaloto peizažo... Kita vertus,
sudėtinga kalbėti apie savo tapybą iš
stebėtojo pozicijos. Bet, žinoma, galvoju apie ją šiuolaikybės kontekste.
Bet, man rodos, prie viso to, ką įvardijai, galima prieiti sprendžiant bent

tyvo ir santykio klausimas. Nes turbūt
viena yra klausti, kokios yra įtarpinto
vaizdo, šiuo atveju paveikslo, galimybės, o kita – kokį santykį su tapomu
motyvu jis numato. Pavyzdžiui, kas
atsitinka su tuo daiktu, kai tu jį tapai?
Ar tu jį šitaip numarini, ar konservuoji, laidoji, o gal kaip tik prikeli?
Negalėčiau vienareikšmiškai atsakyti, ar man svarbiau paties vaizdo prob
lema, ar daikto ir santykio klausimas.
Visa tai labai susipynę, sukibę. Kai
tapau, daiktą išnarstau, taigi galima
būtų sakyti, kad marinu. Tačiau turbūt
tai yra pinklės, nes marinu tik tai, kas
žinoma – atpažįstamą pavidalą. Betgi
taip marindama iš tiesų siekiu parodyti ne tiesą, o netiesą. Ir pati tapydama
pastebiu, kiek daug netiesos yra mano
matyme ir, žinoma, „žinojime“. Aš manau, kad konservuoti – tai uždaryti nekintamoje reikšmėje, bet tada ji laikui
bėgant taps nebeperskaitoma. Todėl
motyvo kaip kasdienės konkretybės
marinimą suvokiu kaip daikto prikėlimą. Būtent, iš-mirtinimą. Bet kalbant

Eglė Ulčickaitė. Skveras. 2019. Drobė, aliejus

keletą skirtingų, nors ir tarpusavyje susijusių problemų. Tad man būtų įdomu
pasiaiškinti, kas tau šiuo atveju labiau
rūpi, ar paties vaizdo, ar veikiau mo-

apie paties kūrybinio proceso eigą,
pirmiausia turiu rasti motyvą, ir tas
„radinio“ momentas man labai svarbus, nes motyvas, kaip jau esu ne kartą
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kuris visuomet prievartauja tikrovę ją
sprausdamas į savo prasmes, atgręži
prieš jį patį. Tuomet galėtume sakyti,
kad tapymas – tai vertimas tuo, kuo
tapomas objektas yra pats savaime.
Šiuo atveju tapyba veikia kaip kalba,
kuri išverčia daiktą iš vienaip suprantamos kalbos į kitą, o ši yra grąžinama
žiūrovui. Tik gal jau mįslės pavidalu,
nes žiūrovas manosi žiūrįs į daiktą –
labai konkretų, tokį pažįstamą, kažką būtinai primenantį, bet, o siaube,
juk tai – tik tapyba. Kita vertus, taip,
tai – tik tapyba, bet žiūrovo galvoje
atsigaminanti prisiminimu, kuris jį
suklaidino. Taigi tapyba parodo ir žiūrovo žvilgsnio prievartą – ir jau net ne
tapybos, o tikrovės atžvilgiu.
Ar tuomet išeitų, kad tapant tau
svarbiau atverti motyvo formos dest
ruktyvumo matmenį ir būtent tame
įžvelgti jo esaties ir tapsmo galimybę? Kitaip tariant, išlaisvinti daiktą
nuo jo „paties“, t. y. nuo jam primestų
reikšmių, funkcijų, emocinio krūvio ar
naratyviškumo.

Eglė Ulčickaitė. Aštuntą. 2019–2020. Drobė, aliejus

minėjusi, turi mane ištikti. Šiuo atveju
jau galima kalbėti apie santykį, nes tas
daiktas ar motyvas „išmuša“ iš įprastų
reikšmių lauko, gal kaip momentas,
kuris liudija save per daugį. Taigi tas
susidūrimas yra „ne-prasmiškas“, nes
motyvas atsiveria kaip neturintis jokios išankstinės prasmės arba ją paneigiantis, demaskuojantis neatitikimą,
atveriantis laiko ir erdvės daugialypumą. O kas dažniausiai tai yra? Reikšmių „išnaros“ konkretybių pavidalu,
kaip minėjau – „nebefunkcionuojančių“ ar „tebe-kitaip-funkcionuojančių“.
O kaip manai, ar šiuo atveju būtų
galima kalbėti apie tam tikrą žvilgsnio
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prievartą, su kuria tapytojas nuolatos
susiduria? Medijų prievartos problema
šiandien yra ganėtinai plačiai eksploatuojama, pavyzdžiui, kine ar fotografijoje (nors dar Susan Sontag kalbėjo
apie žudymą objektyvu). Bet aš čia prisimenu ir Giorgio Morandį, kuris irgi mėgino žiūrėti į daiktus taip, tarsi jie būtų
kuo mažiau žmogiški, kuo nuogesni, nesupančioti kasdienių buitinių reikšmių.
Konkrečiai apie prievartą niekad
negalvojau, bet esama kažkokio daikto
prievartavimo, kai jį tapai. Tačiau gal
tai pačios prievartos prievarta, nes tapomas daiktas jau priverstas būti tuo,
kuo nėra. Tada tą kasdienį žvilgsnį,

Kai tapau kokį nors konkretų daiktą, man jis iš tiesų atsiduria anoniminėje erdvėje, kažkuria prasme ir tam
tikroje aklojoje zonoje. Tapant jis išnyksta kaip konkretybė. Belytis, bevardis, dar negimęs, nes dar iki galo
nenumiręs. Yra – ir irsta, ir esti, tai
kažkokia neapibrėžtumo būsena, kritinis taškas, į kurį tapyba įtempia daiktą, o vėliau ir žiūrovą. Nes, man regis,
tik taip daiktas gali išsaugoti, išlaikyti
savo gyvumą – per tai, kas sąmonei
nuolat priešinasi ir lieka svetima. Bet
mane į šį neapibrėžtumą įstumia pats
daiktas, tad šiuo atveju galime kalbėti
ir apie paties vaizdo problemą, ir apie
vaizdo anamorfiškumą.
Jei, kaip sakai, bandai įsižiūrėti
būtent į patį neatitikimą, atsiveriantį
tarp esančio ir nebesamo, tarp reikšmės ir ne-reikšmės, ar tuomet vis dar
galima kalbėti apie kažkokią, sakykime, paties to neatitikimo reikšmę, kuri
tau būtų svarbi? Kuri leistų tas reikšmių išnaras pamatyti nebe kaip kažką
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prarastą ar esantį-kaip-prarastą, kuris
lieka paveikslo pavidalu, o kaip kažką, kas lieka ar pasirodo paties plyšio
pavidalu?

spausdintą knygą ir rankraštį? Tikrumas? Turiu omenyje tai, ką Marlene
Dumas įvardijo sakydama „you take a
picture, and you make a painting“.

Man įdomi Umberto Eco knygos Paslaptingoji karalienės Loanos liepsna
mintis. Esi amnezijoje ir visa, ką gali
padaryti, tai prisiminti save atkurdamas kontekstą. Juk atsiminti – tai minti pėdsakais. Bet jie nekonkretūs, nes
negali sutapti, o tik tapti. Nes laikas
ir kontekstas vis kitas. Čia kaip kad
daiktas, kuris nebėra tuo, kuo buvo,
bet tebėra tarsi palaikas – o tai juk
reiškia, kad pa-laiko. Man atrodo, kad
daiktus mirčiai nurašo tie, kurie juos
laiko tam tikrais atminties protezais,
tie, kuriems, pavyzdžiui, sovietmetį
menantys daiktai „mena tą baisų laiką
ir šiukštu negalima jais nostalgiškai
grožėtis“. Bet aš gi „grožiuosi“ ne konk
rečiais tapetų raštais, o jų nebesančiu
buvimu. Jie nebėra, nors vis dar esti,
bet tai – ne jie. Nebe tie jie. Tai man ir
įdomu. Plyšys, tarpas tarp reikšmių,
tamsa, kuri vis dėlto švyti, pilnatviška
tuštuma ar klykianti tyla.

Kalbant iš žiūrovo pozicijos, turbūt
visada išlieka dar ir stiprus erotinis
matmuo, tai, kas paveiksle galiausiai
tiesiog suvilioja, „nuperka“ ir įtikina
iš pirmo žvilgsnio. Lygiai kaip ir šitas
pasaulis mus nuolat kažkuo suvilioja. Galbūt išties, savo neprisijaukinamais praradimais?

Gal pasaulis tuo ir vilioja – įspūdžių
tikrove, kuria, net jei ji ir apgaulinga,
vis tiek patiki ir todėl kažkaip išgyveni. Tapyboje irgi daug tikėjimo, kuris,
paradoksalu, kyla iš nepasitikėjimo
tikrove. Bet jeigu netiki tuo, ką tapai,
negali nutapyti. Tačiau kas yra tai,
kuo patiki? Juk ne daiktas, ne objektas. Kažkokia savybių, verčių visuma.
Kažkokia visuma. Būtent – turbūt
visumos pajutimas. Ir tada jau nesvarbu kame – vandens raibuliavime,
balandyje...

Jei sugrįžome prie vaizdo problemos,
kaip manai, kaip apskritai šiandienė
tapyba toliau dorojasi su reprezentacijos problema, t. y. su tuo, kad vaizdas
tarsi jau seniai nieko „nebeatvaizduoja“ arba, jau po Walterio Benjamino
kalbant, vaizduoja tik savo vaizdavimą? Žinoma, jei ji neužsiima vien
ciniškomis deklaracijomis ir su tuo
neflirtuoja.
Dažnai pagalvoju, kad tapyba kažkaip pasimetė tarp visų kitų vaizdo
formų. Ką ji, kaip specifinė medija,
dar gali? Ar privalo ji kažkam kažką
įrodyti, stebinti, jei galiausiai tai tėra
saviapgaulė, na, kaip kerštavimas
reikšmei? Bet gal būtent tam ji ir yra –
ir yra tokia – kad parodytų savo negalios galią. Jei sakysime, kad tapyba
kaip vaizdas yra tik pasirodymas, tuomet gal būtent per tai ir reiškiasi jos
specifiškumas, jos magija, kurioje, jei
suvoki, egzistuoja dar ir fizinis prisilietimas. Ar yra skirtumas, jei skaitai
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Čia tampa įdomus ir paties žanro
klausimas, kurį palietei. Ar nori pasakyti, kad, tarkime, nutapytas peizažas – „gamtovaizdis“ – iš tiesų jau
visada yra natiurmortas, nes bet koks
gamtos vaizdavimas galiausiai irgi
tėra, kaip sakai, išmirtinimas? Bet ar
tada nėra taip, kad kai apnuogini motyvo savi-nepakankamumą, prasmės
ir ypač konteksto praradimą, kažkaip
natūralizuoji pačią kultūrą? Turiu
omenyje, kad kalbi apie tai, kaip „kultūriškumas“ yra prarandamas joje pačioje, kaip tam tikro žmogaus veiklos
konteksto integrali reikšmė, kurios niekas nebeužpildo.
Anksčiau tapiau daug artefaktų,
šiuo metu tarp motyvų – ir tikri natiurmortai, pavyzdžiui, drugio kiautas ar sudžiūvusi gėlė. Bet prie kokio
žanro priskirti tokius „peizažus“ kaip,
sakykime, gulbė raibuliuojančiame
vandenyje ar balandžiai kieme? Peizažo sąvoką čia labiau matyčiau būtent kaip nebe-savipakankamą kontekstą prasmių prasislinkime. Todėl
peizažas išties tampa natiurmortišku
ar kultūrmortišku. Galų gale, juk nevaizduoju „gryno“ peizažo, jame dažniausiai įsiterpia objektas, keičiantis
ar suteikiantis paties peizažo reikšmę.
Tad žinoma, kad kalbu ne apie gamtą,
o sociokultūrinį kontekstą, apie motyvo ir jo prasmės „ištirpimą“, objekto ir
jo konteksto susilydymą. Taigi turbūt
galima sakyti, kad natūralizuoju kultūrą, o gal labiau neutralizuoju? Parodant, kad išplėšiu iš konteksto gabalą
„natūros“, kuri kažkaip kultūriškai
įsirėžusi sąmonėje. Įsirėžusi taip, kad
yra nebepastebima, savaime suprantama, o tai reiškia – niekaip.
Jei vis dėlto siūlai natūralizavimo
kaip neutralizavimo strategiją, galbūt
daiktiškumo klausimas tampa jau
nebe toks svarbus. Neutralizuoji, nes
atimi galią, suverenitetą, substanciškumą, nes galiausiai – paverti vaizdu.
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Ar visa tai laikytum savotiška tikrovės
suspendavimo technika?

Ko nestokoji, to nekuri. Taigi ar tikrai
galima nustoti ilgėtis apibrėžtumo?

Tapymą „iš natūros“ sieju su tikrumu. Turiu omenyje, kad tai, ką tapau,
yra patirta realiai, o ne per medijuotą
vaizdą. Nors tapydama remiuosi fotografija, bet ją užfiksuoju pati ir naudoju tik kaip priminimą, nes fiziškai
negaliu visur, kur noriu, atsidurti su
molbertu. Ir čia jau nebeskirstau motyvų „žanriškai“, todėl peizažas man
irgi daiktas. Žvilgsnis savaime yra
kultūriškas, todėl prievartauja natūrą reikšmėmis. Todėl ir tapant vyksta
kova ar gal – krizė, nes tapomas motyvas veržiasi iš suinteresuoto žvilgsnio
prievartos. Ir nors tampa tik vaizdu,
galbūt tasai „tik“ būtent ir atskleidžia
pačios tikrovės ar žvilgsnio tikrovės
suvaržymą. Juk bet koks priartėjimas
tik parodo, kaip iš tiesų esi toli. Čia
imu galvoti ir apie koloritą bei šviesą.
Juk šviesa, blukindama daiktus, liudija laiką, nuotolį.

O kokio apibrėžtumo labiausiai ilgiesi šiuolaikinės tapybos kontekste?
Lietuvos ar užsienio?

Gal tada tau rūpimą tikrumo klausimą būtų galima sieti su paviršiaus
ir prisilietimo problema? Tokiu atveju
vaizdo ir motyvo problemos, apie kurias kalbėjome, čia susieitų į vieną. Juk
vaizdas tapytojui turbūt visų pirma
yra paviršius, šviesa? Juolab šiandien,
kai paviršiai tapo tokie svarbūs, tokie
pavojingi ar net mirtini.
Gal todėl tas išblukimas mane taip
traukia, nes jame aš matau laiką, ir
nebūtį, ir būtį. Paviršiai sugeria ir laiko savyje. Ir ne vien šviesą, o kažkokią
gyvastį, nes šviesa ir akina, kažkaip
žudo, demaskuoja. Kai tapau, neretai
„pasimetu“ šviesotamsoje, galbūt siekiu, kad tai, kas tapoma, imtų švytėti iš
savęs, iš-šviestų tai, ką turi savyje. Gal
ir bergždžia pastanga. Bet čia panašiai
kaip su prarastimi – kai su ja susitaikai, turbūt reiškia, kad priimi ją į save,
ji tampa tavo dalimi, ištirpsta tavyje ir
jau nebėra likusi kažkur ten ar tada.

Ilgiuosi tapybos, kuri, priešingai tam
begaliniam vaizdų srautui, yra lėta.
Tapybos, kuri ne pervaizduoja, o koncentruoja. Ar, tiksliau, išlaiko savyje
jutimą – laiko, pasaulio. Kita vertus,
galvoju, ką reiškia ilgėtis? Juk ilgesys
dažniausiai sietinas su kažkuo, kas
praėjo, buvo. Tuomet, kai kalbu apie
tapybos ilgesį, turiu omenyje meno
istorijos kontekstą, tapybą, kuri yra
mane vienaip ar kitaip paveikusi ir
tebeveikia, tuomet kalbu lygindama.
Svarstau, kas būtent yra tas bendras
vardiklis, siejantis visus mano mylimus
tapytojus, paveikslus. Turbūt juose
glūdintis belaikiškumas, taigi ir bekontekstiškumas. Didelė dalis šiandienės
tapybos yra perdėm kontekstuali, aktuali, stebinanti – kaip „Panorama“
ar naujienų portalai, kaip reklaminiai
plakatai. Visa tai – lyg ir teisinga, nes
tai laikmečio sąmonės atspindys. Tačiau šie procesai vyksta be refleksijos
(paradoksas – atspindys be refleksijos),
dėl paties deklaratyvumo, be klausimų
ir be pozicijos. Aš manau, kad tapybos
medija gali būti galinga ir nestebindama formos bei turinio „atradimais“. Jos
galia – plastinėje kalboje, gebančioje
„nešti“ kur kas daugiau nei at-vaizdas,
jei kalbėsime apie figūratyviąją tapybą. Turiu omenyje jos gebėjimą rodyti
anapus (o gal kaip tik – šiapus?) vaizdo, konkretų vaizdą rodant kaip abstraktų. Turbūt to ilgiuosi labiausiai.
Taip pat ilgiuosi žiūrovo. Ar gal tiesiog
žvilgsnio, kuris gebėtų žiūrėti, o ne praslinkti paviršiumi. Prie to galima pridurti ir tapybą „skaitančio“ žvilgsnio,
kuris geba konstruktyviai kritikuoti,
ilgesį. Nes dažniausiai susiduriame su
naktinraščio puslapius primenančiomis nuomonėmis.
!
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Ar aktualus popierinis
knygos kūnas?
Jolitos Liškevičienės ir Ievos Pleikienės
pokalbis apie knygos meno konferenciją

Jolita Liškevičienė: Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas daugiau
nei 20 metų rengia kasmetines konferencijas įvairiomis temomis. Šiemet
nusprendėme ją paskirti spausdintai
knygai. Siekėme aptarti jos sandaros
ir struktūros klausimus, atskirų knygas kuriančių dailininkų pavyzdžius,
pavadinę konferenciją Materialus knygos kūnas: tradicijų ir naujovių sąveikos (2020-05-07–08). Iš pirmo žvilgsnio
tema gali atrodyti gana siaura ir specifinė, tačiau suvokiant, kiek fenomenų
joje slypi – pradedant antraštiniais lapais, šriftais, iliustracijomis, įrišimais,
dailės stilių įtakomis, o tie reiškiniai
išsiskleidžia plačioje chronologijoje,
taigi knyga ir jos galutinis medžiaginis
pavidalas apima labai daug plataus
spektro tyrimų ir dėl to tema tampa
aktuali. Konferencijos metu planavome aplankyti dvi temines parodas,
svečiams ir konferencijos dalyviams
aprodyti Kazio Varnelio namus-muziejų. Paradoksalu, kad pasikeitusi
pasaulio sveikatos situacija privertė
ir mus greitai pergalvoti konferencijos
formatą ir persiorientuoti į nuotolinę
konferenciją. Kaip atrodo, kiek mes
praradome, planuotą gyvą konferenciją iškeitę į nuotolinę, ir ką atradome?
Ieva Pleikienė: Iš tiesų netikėtai atsidūrėme paradoksalioje situacijoje. Kai
susiruošėme kalbėti apie knygą kaip
daiktą, kurį svarbu paimti į rankas,
pavartyti, pajausti jo dydį, svorį, popieriaus faktūrą, net kvapą, teko tai daryti pasitelkiant elektronines priemones.
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Netekome galimybės ne tik, kaip buvo
planuota, surengti konferenciją lydinčią knygų ekspoziciją, bet negalėjome
susitikti ir gyvai bendrauti su knygų
tyrėjais ir kūrėjais, ketinusiais atvykti
į Vilnių iš įvairių šalių. Viena vertus,
buvo apmaudu dėl to. Kita vertus,
atradome galimybes, apie kurias iki
šiol nebuvome susimąstę. Pirma, labai
pradžiugino konferencijos klausytojų
skaičius. Jų buvo beveik 600. Dar nė
viena iš kasmet rengiamų Dailėtyros
instituto konferencijų iki šiol nebuvo

Pirmą kartą pasiekėme tokią plačią
sklaidą. Tai išties džiugina. Dažnai
galvojame, kad mūsų tyrimai aktualūs
tik nacionaliniu ar regioniniu mastu.
Netikėtas platesnės tarptautinės tyrėjų bendruomenės susidomėjimas įkvepia ir skatina galvoti, kad turėtume ir
ateityje naudotis nuotoliniais tyrimų
sklaidos būdais.
Man kyla klausimas, kiek konferencijos transliacija ir galimybė jos
klausytis bet kuriame pasaulio taške
neišeinant iš namų lėmė klausytojų
susidomėjimą, o kiek tai susiję ir su jos
turiniu. Į Dailėtyros instituto konferencijos programą jau ne pirmą kartą
įtraukėme ne vien tyrėjų, bet ir menininkų pranešimus. Ar verta šios krypties laikytis ir toliau?
Jolita Liškevičienė: Žvelgiant iš šių
dienų perspektyvos, šiuolaikiniai menininkai nebėra vien amatininkai, jie
ne tik kūrėjai, bet ir daugeliu atvejų
tyrėjai ar pedagogai, mezgantys įvairius ryšius tarp disciplinų ir savo kūryboje naudojantys įvairius meninius
eksperimentus. Būtent šiuo atžvilgiu

Konferencijos Materialus knygos kūnas: tradicijų ir naujovių sąveikos plakatas

sulaukusi tokios didžiulės auditorijos.
Antra, klausytis pranešimų jungėsi žmonės iš daugelio pasaulio šalių.

menininkų pranešimai, iš vienos pusės, gal kartais ir nesilaiko įprastesnio
kalbėjimo standarto, bet visada palie-
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ka gyvos ir aktualios idėjos įspūdį.
Tarkime, konferencijoje kalbėjusi Vokietijos Burg Giebichensteino dailės ir
dizaino universiteto profesorė Sabine
Golde pristatė puikią 2012 m. įsteigtą
kūrybinę laboratoriją burgBOOKlaboratory, kurioje vykdomos dvejus metus
trunkančios studijos ir tai vienintelė
aukštoji mokykla, suteikianti knygos
dailininko diplomą Vokietijoje. Joje
studentai įgyja išsilavinimą ir reikalingus įgūdžius knygoms kurti tam,
kad galėtų keisti tradicinę jų formą
ir sandarą, atsižvelgdami į knygos
turinį. Golde ne tik dėsto, bet ir yra
knygos dailininkė, savo kurtas knygas eksponuoja įvairiuose muziejuose,
parodose, knygų mugėse. Jos kuriamų
knygų dizainas, medžiagos ir forma parenkami atsižvelgiant į knygos turinį.
Pasak pranešėjos, svarbu ne tik iliust

Diskusijos metu ji paminėjo, kad tarp
savo studentų turėjo ir puikią mokinę
iš Lietuvos, taigi mes tik galime pasidžiaugti atsivėrusiomis tarptautinėmis studijų galimybėmis.
Konferencijoje knygos kūrimo po
skaitmeniniame amžiuje ypatumus
pristatė ir Vroclavo Eugeniuszo Gepperto dailės akademijos doktorantė
Charlotte Biszewski, kuri pati yra
menininkė ir puoselėja bendradarbiavimu pagrįstą požiūrį į spaudos
meną. Šiais laikais išmanieji telefonai
ir internetas keičia požiūrį į knygas
ir atveria naujas galimybes spaudai.
Pavyzdžiui, visiškai naujas dalykas
yra spauda pagal poreikį (angl. on-demand print), todėl dailininkai ir knygų
kūrėjai, knygrišiai ir kiti knygos dizainą puoselėjantys profesionalai telkiasi
į glaudžią bendruomenę. Ji savo tyrime

me ji plačiau pristatė du pavyzdžius,
Tartu įsikūrusį Estijos spaudos ir
popieriaus muziejų ir Lodzės Knygų
meno muziejų, kurie ne tik eksponuoja
ir pateikia knygos istoriją, bet taip pat
pristato spaudos techniką, puoselėja
jos paveldą, skatina tarpdisciplininį
bendradarbiavimą, gyvai vykdo knygos gamybą, rengia parodas. Tai yra
puikūs modernaus ir šiuolaikinio muziejaus modeliai, kurie pasiteisintų ir
būtų aktualūs Lietuvoje, ypač dabar,
kai yra svarstomas Knygos muziejaus
įkūrimo klausimas.
Manau, kad nemažiau įdomūs ir
pačių menininkų darbų pristatymai.
Tarkime, konferencijoje kalbėjo knygos dailininkas Gytis Skudžinskas ir
pristatė savo leidybinę platformą NoRoutine Books kaip meninę knygos
kūrybos praktiką. Jų, kartu su plat-

nagrinėjo, kaip tam tikros institucijos
ir knygų gamintojai ieško inovacijų pasitelkdami istorinius spaudos būdus ir
knygrišystės procesus. Savo praneši-

formos vadybininke ir fotomenininke
Vilma Samulionyte, kuriamos nedidelio tiražo (99 egz.) knygos, įtraukiant
rankų darbo procesus, kai kiekvienos

NoRoutine Books knygos

ruoti tekstą ar pateikti informaciją,
bet ir užtikrinti individualią tam tik
rų temų, galinčių veikti visas jusles,
interpretaciją ir meninį atlikimą.
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koncepcija „atsispiria“ nuo paties meno
kūrinio, tarsi knyga būtų to kūrinio
tęsinys. Jie siekia klasikinį knygos
formatą paversti ekspozicine erdve,
o kartu ir parinkti tokias knygos formas ir išraiškos priemones, kad knyga
reprezentuotų ir patį meno kūrinį. Tai,
kad menininkai sėkmingai dirba šioje
srityje, liudija ir Gražiausių metų knygų apdovanojimai, kasmet atnešantys
ne vieną knygų dizaino įvertinimą ar
diplomą. Jų sukurtų knygų nešamas
semantines prasmes puikiai išskleidė
ir Agnė Narušytė savo pranešime apie
nerutininę šių knygų išvaizdą. Mano
manymu, menininkų pranešimai yra
labai svarbūs. Jie ne tik leidžia susipažinti su naujosiomis meno praktikomis,
bet ir atskleidžia tų kūrinių intencijas,
tarsi prabyla kitomis reikšmėmis.
Norėčiau paklausti, kaip atrodo šiame šiuolaikinės, aktualios, nedidelio
tiražo knygų spaudos kontekste vienetinės dailininkų knygos? Ar jas vis
dar galime dėti į tą pačią eilutę kaip
tiražines knygas, ar jos vis tik lieka
neįgyvendinamų idėjų lygmenyje kaip
atskiri menininko kūriniai?
Ieva Pleikienė: Pratęsiu mintį apie
Gražiausios knygos konkursą, rengiamą Lietuvos kultūros ministerijos. Viena jo kategorija skirta bibliofiliniams
ir eksperimentiniams leidiniams. Neretai juos nuo dailininko knygos skiria
nedidelis žingsnelis – tai poligrafinės
knygos, išleidžiamas tiražas, tačiau jų
gamyboje dažnai pasitelkiama ir daug
rankų darbo, pritaikomos įprastai knygai nebūdingos medžiagos, elementai
ar detalės. Menininkai plečia poligrafinės knygos ribas pasinerdami į kūrybinius eksperimentus. Galvodamos apie
konferencijos koncepciją, ketinome
būtent čia nusistatyti ribą ir dailininko knygos neįtraukti į akiratį, tačiau
tai pasirodė sunkiai įmanoma. Vienas
iš pirmųjų pasiūlytų pranešimų buvo
Rasos Janulevičiūtės apie Kęstučio
Vasiliūno ir Robertos Vaigeltaitės-V
dailininko knygas. Abejonę, ar laikytis savo idėjos, ar priimti pasiūlymą
išsklaidė supratimas, kad valios pastangomis atsiriboti nuo dailininko
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knygos būtų neteisinga. Kalbant apie
knygos daiktiškumą ne tiek svarbu,
ar tai poligrafinis, ar vienetinis menininko kūrinys, kiek tai, kad knyga yra
vizualiosios kūrybos objektas. Juolab
kad Lietuva turi gilias nuo sovietmečio puoselėjamas, o dabar VDA profesoriaus Kęstučio Vasiliūno tęsiamas
dailininko knygos tradicijas, kurias ir
tyrinėja Janulevičiūtė. Šios kategorijos knygų nevadinčiau neįgyvendinamomis idėjomis. Jos įgyvendintos, tik
skirtos ne plačiai sklaidai, bet gyvuoja
kaip unikalūs, dažniausiai vienetiniai
meno kūriniai.
Jolita Liškevičienė: Dabar klausimą noriu adresuoti tavo tyrinėjamam
laikmečiui, sovietinei knygai, tiesa, šia
tema tikėjomės žymiai daugiau pranešimų. Kalbant apie patį knygos reiškinį, tai labai platus laukas, bet užteko
ir vieno pranešimo apie Antano Kazakausko kūrybą, kurį pristatė dizaino
tyrėja Karolina Jakaitė. Man pasirodė,
kad kalbėdama apie koliažinių knygų dizainą ji iškėlė dar vieną svarbią
problemą, kurią gvildena ir paskutinis
mūsų instituto leidžiamo žurnalo Acta
Academia Artium Vilnensis nr. 96,
skirtas temai „Ar buvo tylusis modernizmas Lietuvoje?“ Tyrėjai pripažįsta,
kad daugelis sovietiniais laikais kūrusių menininkų ėmė savo kūrybą sieti su
„tyliuoju modernizmu“, kurį labiau suvokė kaip socialinį ir politinį, pasipriešinimo vyraujančiai sistemai reiškinį
ir susitapatino su „tyliąja rezistencija“.
Tarkime, menotyrininkė Erika Grigoravičienė XX a. Lietuvos dailėje mato
keletą modernizmo formų ir teigia, kad
egzistavo daugybinis, išplėstas, pasikartojantis, sugrįžtantis modernizmas,
ir kad šalia tyliojo egzistavo ir „triukšminga valdiška dailės modernizacija“,
kaip oficialus sovietizacijos projektas.
Dailininkai ir kūrėjai dažniausiai atstovaudavo abiems pusėms. Kazakausko atvejis man pasirodė išskirtinis tuo,
kad užsakant Sovietų Sąjungos prisistatymo Londone pasiekimų parodą
ir kuriant Lietuvos paviljono 1968 m.
katalogo dizainą, buvo atvirkščiai –
skatinama sukurti kažką modernaus,

nematyto, laužant visas nusistovėjusias šiai sričiai taikomas taisykles. Jakaitė savo pranešime puikiai atskleidė
kontekstą, kaip šis katalogas buvo kuriamas: dailininkas sudėjo į jį visus geriausius Lietuvos kultūros pasiekimus
ir tai, kuo mes galėjome reprezentuotis
(gražia gamta, kultūros paminklais ir
net moterų aktų fotografijomis), visa
tai sujungdamas į vieną koliažinį darinį-katalogą. Taigi, galima sakyti, kai
kuriais atvejais tam tikros politinės
situacijos tą modernizmą ir skatino.
Kaip galima būtų vertinti Kazakausko
kūrybą būtent sovietmečio ir „tyliojo
modernizmo“ kontekste?
Ieva Pleikienė: Jakaitės tyrimai grąžina į Lietuvos dailės istoriją ne tik šį
nepelnytai primirštą dailininką, bet ir
visavertiškai įtraukia į ją iki šiol vis
dar mažai tyrinėtą visą dizaino sritį,
kuri tik dabar imama analizuoti akademiniame lygmenyje ir pradedama
vertinti. Viena vertus, tai dėsninga dėl
sovietmečiu giliai įsišaknijusios dailės
šakų hierarchijos. Kita vertus, atrodo
grėsminga, kad buvusios hierarchijos
suformuoto požiūrio poveikis taip ilgai
užsitęsė. Kaip žinia, vaizduojamieji
menai visada buvo daug aukščiau už
dizainą, tais laikais vadintą taikomąja
daile. Jis sietas labiau su amatu nei visaverte kūryba. Vaizduojamųjų menų
hierarchijoje grafika buvo žemiau nei
tapyba ir skulptūra. Nuo to, kurią kūrybos sritį dailininkas rinkosi, labai
priklausė jo žinomumas ir kūrybinės
laisvės ribos. Pasirinkdamas dizainą
ir grafiką Kazakauskas kartu rinkosi „tylenio“ poziciją – aukojo žinomumą ir pripažinimą, bet galėjo išlošti
didesnę kūrybinę laisvę. Tokia taktika būdinga ir kitiems jo kartos dailininkams.
Koliažas sovietmečiu asociavosi su
modernizmu, o šis – su novatorišku
eksperimentiniu vakarietišku menu,
į kurį jie norėjo orientuotis. Dailininkams imponavo kubistų, o ypač
siurrealistų kūryba, traukė popartas. Dėl šios priežasties konferencijos programoje puikiai įsikomponavo
Gabrielės Wix iš Bonos universiteto
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Antano Kazakausko knygų rūbai. Jo sukurtos iliustracijos išsiskyrė raiškiu konstruktyvistiniu stiliumi, derinančiu skirtingą šriftą,
atskirų žodžių junginius, spalvinius plotus, pieštas detales, nuotraukas ir įvairias iškarpas. Iš vienos knygos į kitą keliauja kazakauskiškos
detalės – figūros, karūnos, saulutės, laikrodžiai ar rodyklės. Kai kurios jų – iškarpos iš užsienio žurnalų. Iliustracijoje: katalogas Lithuania
London 68 (Mintis, 1968), Algirdo Margerio Mirties kvieslys (Vaga, 1966), Bjørno Rongeno Didžioji MA (Vaga, 1967) ir
Augustino Griciaus Vyrai, nesijuokit! (Vaga, 1969)

pranešimas apie Maxo Ernsto knygas.
Šis dailininkas, eksperimentuodamas
su vaizdais ir tekstais, nuolatos ieškodamas naujovių, stipriai prisidėjo prie
XX a. dailininko knygos raidos. Iš esmės ji pristatė medžiagą, kuri savo
laiku buvo neprieinama mūsų dailininkams, nors labai trokštama. Kitas
svarbus jos pranešimo aspektas – perteikta idėjų apytaka tarp šiuolaikinio
knygos dizaino ir istorinės medžiagos.
Ji parodė, kaip kurdami leidinį apie
Ernsto knygas pristatančią parodą
dizaineriai perteikė nuorodas į šio menininko knygų kūrybos braižą ir taip
pabrėžė savitą jo knygų pobūdį ir įtaką
knygos menui.
Lietuvoje koliažą XX a. antroje pusėje išbandė daugelis, ir ne tik dailininkų. Kaip plačiai jis buvo paplitęs,
pasirodė rengiant parodą „Nebaigti
reikalai. Apie meninę komunikaciją
paštu“, 2019 m. vykusią Nacionalinėje dailės galerijoje (kuratorės Danutė
Gambickaitė, Aistė Kisarauskaitė ir
Ieva Pleikienė). Renkant jai kūrinius
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atradome ir žavius erotinius Kazakausko koliažinius atvirukus. Skirti
tik dalinimuisi uždarame bičiulių rate,
jie ir forma, ir turiniu nepaisė oficialiosios dailės reikalavimų. Pasirinkimas
viešai būti mažai matomam nereiškė
būti nematomam apskritai. Tai labiau
reiškė prioritetą veikti uždaroje „savųjų“ bendruomenėje.
Konferencijoje išryškėjo dar viena,
visais laikais aktuali, tema – santykis tarp eksperimentinių novatoriškų
kūrybos tendencijų ir tradicijų. Kaip ji
atrodo šiandienos kontekste?
Jolita Liškevičienė: Be abejo, dar
viena tema, aktuali šiandien kuriantiems žmonėms, tai tradicijos arba
laikmečio knygos kanono ir jo laužymo, eksperimentavimo klausimas.
Šį nukrypimą nuo kanono dažnai labai
sunku apibrėžti, nes riba gali būti ir
labai neryški, matoma tik šios srities
specialistui. Tačiau kardinalūs knygos meno sprendimai patenka į tavo
minėtą kategoriją Bibliofilinė ir ekspe-

rimentinė knyga, nes joje telpa beveik
viskas, kas neatitinka tradicinės knygos sampratos žanro, formato, įrišimo,
tiražo, apimties ir pan. aspektų. Bet
jei prakalbome apie kanoną, tai man
rodos, kad jį Lietuvoje suformavo knygos dailininkas Eugenijus Karpavičius, apie kurio kūrybą konferencijoje
kalbėjo Danutė Zovienė. Dailininkas
iškart po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, XX a. paskutiniame ir
XXI a. pirmame dešimtmetyje formavo Lietuvos reprezentacinės knygos
kanoną, paremtą klasikiniais XX a.
tipografikos principais. Anot pranešėjos, knygą dailininkas komponuodavo labai atsakingai, daug dėmesio
skyrė tekstinės ir vaizdinės medžiagos kokybei ir jos atrankai. Knygą jis
suvokė kaip visumą, turinčią aiškų
vizualinį scenarijų – prologą, dėstymą
ir epilogą – grindžiamą prasminiais
bei meniniais akcentais, ritminėmis
pauzėmis. Kitaip tariant, jis suformavo reprezentacinio knygos-albumo
kanoną, kuriame kokybiškos repro-
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dukcijos ir klasikinio dėstymo logika
jau sukuria savaiminę knygos vertę.
Man rodos, kad jo suformuoto kanono
laikomasi iki šiol, ypač tai akivaizdu
Lietuvos muziejų leidžiamuose reprodukcijų albumuose.
Norėčiau paklausti, ar tokios knygos
yra aktualios šiandienos skaitytojams?
Tai sunkūs, vaizdais ir tekstais prisod
rinti meno albumai, kurių, man rodos,
jaunoji karta nepripažįsta ir laiko tokias knygas savotiška atgyvena.
Ieva Pleikienė: Mano manymu, šitoje
srityje įvyko stiprus, kartų kaitos nulemtas požiūrio pasikeitimas. Knygos
estetika šiandien vertinama kitaip nei
prieš dešimtmetį ar porą. Pradėta vertinti grožio dermė su funkcionalumu.
Sunkias, didelio formato knygas – lentynų puošmenas, išstūmė lengvi, skaitymui ir vartymui patogaus formato
leidiniai. Šis posūkis visiškai natūralus, susijęs su platesniu visuomenės
gyvenimo kontekstu. Prisiminkime
sovietmečiu leistas knygas. Jų polig
rafinė kokybė buvo skurdi – menkas
popieriaus ir kitų medžiagų pasirinkimas, labai ribotos spalvingumo galimybės, prasta spauda. Knygų dailininkai
žinojo ir taikė įvairius „triukus“, kad
gautų turimomis sąlygomis kaip įmanoma kokybiškesnį rezultatą, jiems
teko tenkintis taupiais sprendimais.
Po 1990 m. spauda tapo labai brangi,
išleisti kokybišką knygą buvo sunkiai
pasiekiama prabanga. Dailininkai,
leidėjai ir skaitytojai svajojo apie tobulą knygą. Reprezentacinė knyga,
paremta klasikiniais XX a. tipografikos principais, kuriuos daugelis dailininkų buvo giliai išstudijavę, atrodė tų
svajonių išsipildymas. Estetiškiausių
knygų kūrybai ypač tinkami pasirodė
dailės kūrinių ar fotografijų albumai.
Ši tendencija vyravo daugiau negu du
dešimtmečius. Ir dabar tokios reprezentacinės knygos vis dar turi savo
leidėjus ir skaitytojus.
Dar vienas klausimas, kurį svarbu
paliesti aptariant konferenciją – plačios chronologinės ribos. Apsibrėždami konceptualias ribas dažnai susiduriame su dilema, į ką koncentruoti
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dėmesį, kokį laiką, geografinę aprėptį
tikslingiausia apimti. Šį kartą taip
pat daug diskutavome, ar pradėti nuo
pirmųjų spausdintų knygų, ar nuo
Willliamo Morriso inicijuoto Menų ir
amatų (Arts and Crafts) sąjūdžio, aprėpiant tik XX a. ir šiuolaikinio dizaino reiškinius. Galiausiai pasirinkome
labai plačias chronologines ribas. Kaip
manai, ar tai buvo teisingas spren
dimas?
Jolita Liškevičienė: Kalbant apie
plačią konferencijos pranešimų chronologiją, mūsų pasirinkimas pradėti
nuo seniausių knygų, man atrodo,
gražiai susišaukė su Vilniaus universiteto bibliotekos 450-uoju jubiliejiniu
gimtadieniu. Ir tenka pripažinti, kad
biblioteka buvo labai svarbus faktorius LDK knygos kultūros formavime,
o ypač Vilniui, kaip LDK sostinei. Gal
net sakyčiau, bibliotekos įtaka kultūrai iki galo tebėra neįvertinta. Dabar
atrodo, kad senieji spaudiniai yra ne
tokie aktualūs šiandien, bet anuomet
jie buvo tiesiog neįkainojamos vertės,
tiek turinio, tiek formos aspektais.
Šiandien iš jų mes rašome disertacijas ir kuriame intelektinį diskursą,
o anuomet knygos tiesiog keitė pasaulį. Nors knyga bibliotekoje buvo prieinama retam ir išskirtiniam skaitytojui, per jas keliavo visa informacija,
mokslo inovacijos, medicinos pažanga
ir pan. Knygos formavo maldingumo
tradicijas, o religijų ir kalbų įvairovė
kūrė savitą Vilniaus spaustuvių knygų
braižą, daugeliu atvejų artimą Vakarų
Europos knygos išvaizdai, bet ir atliepiantį vietinę tradiciją. Apie Vilniaus
universiteto senųjų knygų – inkunabulų rinkinį (o tai visa atvežtinė produkcija) ir jame paliktas laiko žymes
konferencijoje kalbėjo VU bibliotekos
Retųjų spaudinių skyriaus darbuotoja
Sondra Rankelienė. Gausybė paliktų
ženklų, įrašų ir informacijos pirmiausia rodo aktyvų tų knygų naudojimą.
Visą universiteto istoriją per jos pastatus, atvaizduotus nedideliame vario
raižinyje papasakojo taip pat Universiteto bibliotekoje dirbanti Ina Kažuro.
Savo pranešime ji kalbėjo apie 1781 m.

nežinomo dailininko sukurtą graviūrą
ir, pamažu analizuodama kiekvieną
išraižytą statinį, atskleidė vertingą
istorinę ir ikonografinę informaciją,
iškodavo ir graviūroje perteiktą žinią
apie Edukacinės komisijos vykdytą
universiteto reformą. Dar vienas apžvalginio tipo pranešimas buvo skirtas retai, brangiai, knygų įrišimams
naudotai medžiagai – šilkui. Agnė
Zemkajutė aptarė Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekos
rinkinius ir įvairius šilko panaudojimo būdus, kurie atliko tiek praktinę,
tiek puošybinę funkcijas. Įdomu tai,
kad šilkas – išskirtinai atvežtinė ir
labai brangi medžiaga, tačiau nepaisant šiandien neįsivaizduojamų tų laikų keliavimo pavojų ir rizikos, šilkas
vis tiek pasiekdavo Lietuvą ir buvo
naudojamas knygų įrišimams. Apie
ypatingą anų laikų leidėjo kaip intelektualo poziciją konferencijoje kalbėjo
meno istorikė ir muziejininkė Joanna
Sikorska pranešime apie Renesanso
epochos Krokuvos knygų leidėjus.
Anot jos, Krokuvoje dirbę knygų
leidėjai, kaip ir daugelis to meto šios
profesijos specialistų užsienio šalyse,
buvo itin išprusę kultūrininkai – daug
kuo domėjosi ir priklausė intelektiniam elitui, puikiai išmanė savo profesijos, orientuotos į „knygos meną“,
specifiką. Tyrėja analizavo Krokuvos
leidėjų parašytas pratarmes, dedikacijas ar baigiamąsias pastabas, kurios
jų leidiniams suteikdavo ir asmenišką
plotmę, ir puikiai atskleidė vadinamojo vaizdinio panašumo (angl. pictorial
resemblance) išmanymą, tam tikrą
knygos išvaizdos kanoną. Dėl šios
priežasties Krokuvos leidėjų parašyti
komentarai teikia retą galimybę susipažinti su jų profesiniais iššūkiais
ir skaitytojų lūkesčiais, susijusiais su
knygos „išvaizda“.
Taip pat mes galime kalbėti ir
apie Lietuvos leidėjus. Vienas tokių
Vilniaus spaustuvininkų buvo Pranciškus Skorina, neeilinė asmenybė,
kurią tik pamažu įauginame į savą
knygos kultūrą, nors jis padėjo pamatus spausdintinei knygai LDK. Kaip
atrodo, ar galima šiandienos knygos
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kultūrą atsieti nuo senosios? Kiek ji
mums vis dar gali būti aktuali?
Ieva Pleikienė: Konferencijos metu
apčiuopėme giluminę konceptualią
jungtį tarp senųjų Renesanso, Baroko laikų knygų ir šiuolaikinio dizaino.
Pasirodė, kad jas galima analizuoti
taikant aktualias šiuolaikines laiko
ir erdvės teorines prieigas. Buvo labai
įdomu klausytis Violos HildebrandSchat iš Frankfurto prie Maino Johanno Wolfgango Goethe’s universiteto,
analizavusios erdvėlaikio perteikimą
senosiose Biblijos knygose, diskusijos
su sesijos moderatore Agne Narušyte, tyrinėjančios tą patį laiko ir erdvės
santykį XX a. pabaigos ir šiuolaikinėje
fotografijoje.
Jolita Liškevičienė: Man pačiai pasirodė įdomu, kad dauguma tais laikais
gimusių reiškinių šiandien yra plėtojami kaip atskiri žanrai. Tarkime,
toks žanras kaip liberatūra, kurį puoselėja Krokuvos Jogailos universiteto
Anglistikos studijų instituto dėstyto
ja Katarzyna Bazarnik. Liberatūra
apibrėžiama kaip literatūros žanras, į prasmingą visumą sujungiantis
tekstą ir materialų knygos „kūną“.
Pačią savoką 1999 m. pasiūlė lenkų
poetas Zenonas Fajferis, kurią jis konceptualizavo kaip su knyga susietą
multimodalinį žanrą, reiškiantį tokią
rašytinę kūrybą, kai knyga tampa
esminiu, semantinį krūvį turinčiu li
teratūros kūrinio sandu. Įdomu, kad
šio žanro puoselėtoja Bazarnik yra ne
tik daugelio tokių knygų sudarytoja,
bet turi įsteigusi ir kuruoja Liberatūros
skaityklą, esančią Krokuvos viešojoje
bibliotekoje. O kad šis žanras turi savo
sekėjų, liudija ir italų Udinės universiteto mokslininko ir XVIII a. Vidurio
Europos literatūros žinovo Emiliano
Ranocchi skaitytas pranešimas apie
liberatūrą kaip 20 metų puoselėjamą
žanrą, kurį galima pagrįsti idėja, kad
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literatūros kūrinyje knygos materialumas gali būti toks pat svarbus kaip
ir tekstas, o autorius gali lemti tiek
savo kūrinių turinį, tiek jų išdėstymą.
Šiais laikais, kai tekstas gali egzistuoti
įvairiose terpėse, materialiosios terpės
pasirinkimas, tarkim, tradicinė knyga,
vis dažniau įgyja metadimensiją, kuri
atskleidžia virsmo faktą, t. y. idėją,
kad informacija įgauna prasmę tik
materialiame kontekste. Galima sakyti, kad šis žanras tam tikra prasme
pagrindžia materialųjį knygos kūną
kaip jo būtinąjį komponentą, vieną iš
sudedamųjų dalių. Man pačiai buvo be
galo įdomu matyti, kiek įvairiausių literatūrinių žanrų apima knygos, nors
tai nebuvo mūsų konferencijos tema,
bet kartais teksto ir vaizdo jungties
neįmanoma atskirti. Tai akivaizdu
buvo ir Bartłomiejaus Czarskio iš Varšuvos universiteto Klasikinių studijų
instituto skaitytame pranešime apie
ankstyvųjų Krokuvos spaudinių ant
raštinių puslapių poetinę aplinką.
Tam labai svarbus buvo antraštinio
puslapio atsiradimas, kuris XVI a.
pirmais dešimtmečiais tapo visiškai
nauju knygos elementu ir į jį buvo
stengiamasi sudėti įvairialypį turinį. Be pavadinimo, autoriaus vardo,
pavardės ir išleidimo vietos, antraštiniuose puslapiuose dažnai galima aptikti ir eiliuotų tekstų, pateiktų kaip
epigramos. Antraštinio lapo tekstu
buvo siekiama tarsi pareklamuoti patį
leidinį, kai kada išaukštinti jo autorių, neretai šie trumpi posmai papildyti ir įvairiais grafiniais elementais.
Antraštiniai puslapiai grafine prasme
yra stipriai išplėtoti šiuolaikinėje tipografikoje. Vilniaus dailės akademijoje
yra atskira Grafinio dizaino katedra,
rengiami grafinio dizaino specialistai,
o joje dirbantys dėstytojai aktyviai plėtoja šios srities meninę raišką.
Baigdama mūsų pokalbį pagalvojau,
kad kalbėdamos apie popierinės knygos svarbą panašiai galime atsekti ir

tam tikrų reiškinių aktualumo iškilimą, ypač tada, kai įvyksta epochiniai
technologiniai lūžiai. Pamenu, dar visai neseniai kalbėjome apie popierinės
knygos pabaigą, ypač tada, kai atsirado kompiuteriai ir į rinką ėmė stipriai
veržtis skaitmeninės knygos ir joms
sukurtos specialios skaityklės. Akivaizdu, kad dabar klausimas nebėra
toks aktualus, nes šis naujas produktas rado savo vietą rinkoje, turi savo
gerbėjų ratą, kaip ir popierinė knyga,
ką liudija nenykstantis jos populiarumas, ypač akivaizdus kasmetinėje Vilniaus knygų mugėje.
Panašius iššūkius knyga patyrė ir
XIX–XX a., kai amatą ėmė keisti industrija, tai labai gerai atsiskleidė
Rūtos Taukinaitytės-Narbutienės
pranešime apie knygrišyklų veiklą
tarpukario Kaune. Ji apžvelgė mažas, individualiai dirbusių knygrišių
įmones ir didžiosiose spaustuvėse pradėjusias veikti knygrišyklas. Pranešimu ji siekė nubrėžti takoskyrą tarp
pramoninės ir rankų darbo gamybos,
atsekti sąsajas su giminiškomis sritimis. Šiais laikais jau dauguma knygų
įrišama spaustuvėje, tačiau individualiai dirbantys knygrišiai vis dar egzistuoja (sovietmečio knygrišiai jau būtų
visai kita tema), dabar jungiasi su knygų dailininkais kurdami išskirtinius
knygos meno pavyzdžius. Viena puiki pranešimo įdomybė – pasakojimas
apie tarpukariu Lietuvos Respublikos
Prezidentui Antanui Smetonai 60-ojo
jubiliejaus proga paruoštą įspūdingą
dovaną – prabangų odinį segtuvą, kurį
knygrišiams užsakė Žemės Ūkio Rūmai. Kiek diskusijų spaudoje sukėlė
šis brangiai, net 1039 litais įkainotas
ir amatininkiškai prastai atliktas
darbas! Kažkodėl pagalvojau, kad ir
šiais laikais gali būti tikėtinas panašaus pobūdžio užsakymas, juo labiau
kad dabartinis mūsų Prezidentas yra
lituanistinės knygos gerbėjas ir kolekcinininkas.
!
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Dokumentinė poezija
Giedrė Kazlauskaitė

Enrikos Striogaitės Žmonės formos požiūriu yra eilėraščiai, nors juose dominuoja siužetiškumas. Knygos
koncepcija kažkuo panaši į Vido Morkūno Pakeleivingų stotis. Ta pati paribio estetika – neviltis, skurdas,
nuobodulys, lūkesčių neišsipildymas jaunystės retrospektyvoje, prievartos ir smurto tragedijos, skaudi bevaikystė ir pan. Ironiškas pavadinimas – mechaniška
aliuzija į populiarų žurnalą. Bet žmonės čia daug labiau žmonės, negu tame žurnale; jie gyvi, ne butaforiniai gražių drabužėlių ir interjerų savininkai. Tai ne
sėkmės, o nelaimių istorijos (nors esu įsitikinusi, kad
tos blizgiosios „sėkmės“, nuvalius grimą, atrodytų baisesnės nelaimės ir už Striogaitės fiksuojamas).
Maža to, iš atsiliepimų galiniame viršelyje atrodo, kad
tai – dokumentinė poezija, jeigu galima taip pasakyti
(lyriniai eilėraščių veikėjai komentuoja pačią knygą).
Kiekvienas eilėraštis turi vardą ir intuityviai jį galima
tapatinti su galbūt egzistuojančio žmogaus biografija.
Dažniausiai tai monologai pirmu asmeniu, retkarčiais
provokuojantys dialogą: „bet kodėl apie mane rašote? /
nesu niekuo ypatinga, / nieko, ničnieko nenuveikiau, /
net ne visi laiptinės kaimynai pažįsta“ („Barbora R.“,
p. 12). Priešingai negu gerai žinomo žurnalo herojai, jie
nepasitiki savimi, nenori nieko reikšmingo pasauliui
pranešti, juos kankina žema savivertė. Jie vieni su kiEnrika Striogaitė,
ŽMONĖS: Eilėraščiai,
Kaunas: Naujasis lankas,
2019, 80 p., [700] egz.

Dailininkas Arvydas Poška
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tais susiję, kartais net partneriai. Todėl knyga laviruoja ant socialinio projekto ribos – šalia knygos, kiek esu
supratusi iš autorės paaiškinimų feisbuke, turėjo būti
ir filmas. Eilėraščių naratyvas gan vienaplanis, be sudėtingesnių metaforų, be kalbos sukeistinimo. Kartais
net suabejoji socialinio kontrasto natūralumu, pavyzdžiui, lyrinis Alfukas išnyra iš visiško paribio (elgetavimas, neįgalumas, priklausomybė), bet į knygą įsiterpia
ir jo rašyti eilėraščiai. Silpniesiems, nuskriaustiesiems
autorė suteikia kūrybines, alchemines galias, bet be
perdėto sentimentalizavimo: veikėjai graudžiai komiški, išryškinami ir juokingi jų bruožai, silpnybės poetizuojamos. Daugeliui jų būdingas asocialus ar bent jau
keistas, neįprastas elgesys: „šiąnakt paslapčiomis / į
šiukšlių konteinerį išmečiau / kūdikio naujutėlaičius
drabužėlius / kepurytes šliaužtinukus marškinėlius /
su rusiškomis etiketėmis / sovietiniais laikais pirktus
už talonus“ („Lionė“, p. 37). Po to tie išmestieji drabužėliai vėl parsinešami namo, tokiu būdu gedint seniai
prarasto kūdikio.
Striogaitės knygos galia – švelni atjauta tiems į paribius likimo nustumtiems žmonėms, meilė „eilinio“ žmogaus gyvenimui, „statistinio vieneto“ autentiškumui,
paribio estetizavimas. Jautrumas jų vienatvei, apleistumui, gebėjimas be smerkimo žvelgti į ydas ar kvailokus įpročius. Taip, tai poezija, nors kartais net per daug
pasakojimo, užsiplepėjimo, pavyzdžiui, p. 14. Redaguočiau, braukčiau paskutinę strofą.
Įdomu, kad lyriniai veikėjai reflektuoja ir poezijos rašymą, pavyzdžiui, Napoleonas (vardas galėtų sufleruoti diagnozę): „gyvenime labiausiai man kenkė / eilėraščiai. / Ne tokie jie buvo geri, / kad griautų gyvenimą,
o griovė“ („Napoleonas“, p. 32). Ironizuojama ir vadinamoji „normalybė“, gebėjimas be trikdžių funkcionuoti
sociume, prisitaikyti prie darbo rinkos: „keturios juodai
apsirengusios heteros / literatūrologės iš universiteto /
magistrantės ar doktorantės / dar nelabai drąsios bet
išdidžios / už poetą gudresnės“ („***“, p. 8). Gana ryškus Kauno kraštovaizdis – konkrečios gatvės, rajonai.
Prekybos tinklas „Maxima“, sakyčiau, vertai dalyvauja
knygoje kaip skurdo brendas – minimas net keliuose
eilėraščiuose. Dėsninga, nes parduotuvių prieigose dažniausiai ir renkasi Striogaitės veikėjų prototipai. Kiti
prototipai turbūt sėdi tų pačių parduotuvių kasose arba
ieško pigesnės liesos varškės ir grietinės.
Audinga Peluritytė recenzijoje „Slaptos vilties dramaturgija“ (Metai, 2020, Nr. 2) pabrėžia slaptą viltį: „Ši
viltis kyla visiems „Žmonių“ herojams, kurdama neįtikėtinų svajų, iliuzijų ir tikrovės konfliktų siužetus, beveik neįmanomus lyrikai“. Bet man, kaip skaitytojai, la-
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biau į akis krinta faktinis veikėjų beviltiškumas. Netgi
sakyčiau, kad beviltiškumas, kaip žmogaus gyvenimo
trapumas, nereikšmingumas – yra šios knygos dominantė. Tačiau silpnume ir atsiranda poezija, vitališka
ištvermės stiprybė, kurios tikrai neperteikia surogatinės biografijos populiariojoje spaudoje. Galiniame viršelyje autorė mini (nors gal imituoja, bet netikiu) dokumentinę sąsają tarp eilėraščio ir konkretaus žmogaus:
„Knygą turėjau išleisti dar pavasarį, tačiau niekaip nepasirašė eilėraštis apie girtą Saulę. // Rudenį, prieš pat
atiduodama knygą į spaustuvę, sutikau ją Laisvės alėjoje – vos bepaeinančią, ryškiai oranžiniu veidu. Buvo
aišku, kad knygos ji jau nepamatys“. Šis tikrovės ir grožinės kūrybos persipynimas galbūt ir veikia stipriausiai, nes skaitant akivaizdu, kad siužetai nėra vien
fikcija, iš piršto laužtos detalės. Net jei medžiaga sudurstyta iš nuogirdų, stebėjimo, gandų. Ne, tai įtikina
ir verčia galvoti, kad esama šiokio tokio dokumentinio
pagrindo, tik jis poezijoje nėra įpareigojantis. Žmonės –
apie tam tikra prasme beviltiškus žmones, kurie neturi
visagalybės iliuzijų: didžiausias jų troškimas dažniausiai apsiriboja išgyvenimu.
Striogaitės eilėraščių žmonės vienaip ar kitaip suvokia savo baigtinumą ir jam, priešingai nei žurnalų žmonės, ruošiasi apmąstydami išlikimo ir išnykimo galimybes, turėdami savitas pomirtinio gyvenimo
ar metempsichozės sampratas. Kačių šėrėja tiki, kad
„viskas taip paprastai nesibaigia“ – mirusį Antaną gali
pakeisti vairuotojas, kaip du vandens lašai panašus į
Antaną („Sofija ir jos septynios katės“, p. 29). Mirties,
transcendencijos problema sprendžiama pasitelkiant
groteskišką, Marcelijaus Martinaičio Kukučiui artimą
stilistiką:

kai stipriau ėmė skaudėti akiduobes
ir niekaip negalėjau atsimerkti
supratau – jos jau užpiltos žemėm
kai vis dėlto atsimerkiau
pamačiau vos judantį beveik kiaurą traktorių:
tai Saulius girtuoklis vežė karstą
pilną bulvių –
šviežią šiųmetį derlių
viskas kaip ir gerai
bet iš kur jis ištraukė tą karstą
ir kas jam davė tiek bulvių?
(„Paulius“, p. 67)
Eilėraštyje „Angelutė“ (p. 35) mirtis mitologizuojama, išryškinant gailų suaugusio sūnaus prieraišumą:
Angelutę klajūnas išprievartauja gervuogyne, ji pagimdo sūnų. Kai miršta, sūnus jos neguldo į karstą,
bet ant rankų atneša iki duobės ir kartu su ja duobėje
pasilieka. Savaitę laukę, kol jis išlips, laidotuvininkai
puriai užkasa duobę – lieka ne kapas, o įduba. Eilėraštyje „Meilė“ (p. 57) babytė palaidoja penkis diedukus,
ir tai, nors ir karikatūriškai, atspindi socioekonominę
realybę: „penktasis diedukas mėgo išgerti / (tokiame
amžiuje – sakydavo babytė – / kitokio nelabai ir rasi)“.
Atkaklus rūpestis kitu tampa priešnuodžiu kasdienybės tuštumai ir nežinomybei – žmonės linkę susisaistyti vieni su kitais, parodyti jausmus, padėti vieni kitiems gyventi. Todėl Striogaitės knyga yra šviesi, nors
ir dvelkia egzistenciniu liūdesiu – aktuali šiuolaikinės
poezijos pastanga atspindėti gyvenimą, ne vien savo vidinį pasaulį.
!

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 santarvėje, 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 žmogaus 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 archajišką skambesį.
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Namų, kūnų ir sielų
remontas
Lina Buividavičiūtė

Jurgos Tumasonytės kūrybinis debiutas – 2011 m. išleista trumposios prozos knyga Dirbtinė muselė. Debiutas buvo sėkmingas – autorė išsiskyrė originalia
stilistika, kūrybiškumu, o knyga įvertinta Kazimiero
Barėno literatūrine premija. Antrojo rašytojos apsakymų rinkinio Undinės teko laukti (o jis tikrai buvo laukiamas tiek kritikų, tiek skaitytojų) 8 metus. Šią knygą taip pat galima laikyti sėkminga – ir ne tik todėl,
kad pelnė kitos Jurgos (Ivanauskaitės) vardo premiją.
Undinės taikliai užčiuopia gyvenimo paraštėse atsiradusių subjektų būtį, į pagaulų ir tikslų koliažą dėlioja
savitas „mažo žmogaus“ egzistencijos patirtis. Atrodo,
autorei pavyko atvožti kūrybingumo skrynią ir įveikti
rašymo blokus (jei tokių būta) – 2020 m. pasirodė pirmasis Jurgos Tumasonytės romanas Remontas.
Iš karto į akis krenta daugiareikšmis knygos pavadinimas, kurio pradines interpretacijas patvirtina ir knygos tekstas. Po sudėtingų šeiminių išgyvenimų, vidinių
krizių romano herojai remontuoja namus. Tai suponuoja „švaraus lapo“, naujos pradžios poreikį, mėginimą
kartu su senais tapetais nudrėksti ir nusidėvėjusias
savasties ląsteles. Pagrindinė romano veikėja – traumatologė, – taigi tam tikra prasme ji „taiso“ sergančius
kūnus. Ne mažiau svarbus gyvenimo sūkuriuose skraidinamų ir anaiptol ne visada švelniai ant žemės nuleiJurga Tumasonytė,
Remontas: Romanas,
Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2020,
240 p., 1000 egz.
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džiamų personažų sielų „remontas“. Remonto – kaip
atsinaujinimo – konceptas siejasi ir su ribine istorine
bei sociokultūrine romano veikėjų patirtimi. Pereinamasis būvis, Sovietų Sąjungos bloko irimas, Vakarų
įtaka – didžiulis atsišviežinimo troškimas, kolektyvinių traumų kamuojamos tautos gijimo poreikis. Toks
prasminis daugiabalsiškumas – romano pamatas, ant
kurio „lipdomi“ veikėjų pasauliai.
Viena svarbiausių „remonto koncepto“ dedamųjų –
pokolonijinio subjekto būtis, dabartinių 30-mečių, gimusių „ribinėje santvarkoje“ ir jų tėvų paveikslai. Kultūrinė, socialinė atmintis, autentiškos šeimos istorijos
iš naujo išgyvenamos ir kvestionuojamos protagonistams užaugus. Buvusios santvarkos detalės regimos
per kitą, vos asmeniškai prisiliečiant – juk romano protagonistai gimė Nepriklausomybės aušroje. O vis tik
šios transgeneracinės traumos, senelių ir tėvų istorijos
neišvengiamai tveria anūkų ir vaikų tapatybę. Svarbios „tautos atminties“ detalės romane atskleidžiamos
nepagražintai, su gera ironijos doze, netikėtais sugretinimais, pavyzdžiui, vienas protagonistės senelis buvo
paskelbtas buože ir ištremtas į Sibirą, o kitas – savaitės
partizanas-didvyris – įstojo į Raudonąją armiją.
Homo sovieticus ir homo lithuanicus virsmai – svarbi
romano prasmių ašis. Greta sovietizacijos, minėtos senelių ir tėvų patirties, romane svarbus ir vakarietiškėjimas bei su juo susijusios tapatybės, savivokos krizės.
Skaitant romaną, į atmintį nevalingai braunasi Arūno
Sverdiolo metaforos, bylojusios apie sovietinę atskirtį
ir bekontekstį, paviršinį Vakarų pasaulio priėmimą.
Esminius tapatybės tektoninius lūžius, savivokos kismą ir kraštutinius, opoziciško būvio akligatvius liudija ir romano tekstas: „Manau, įtakos tam turėjo mūsų
auklėjimas – nuo mažens buvome mokomos švelnumo
ir pasyvumo. Sovietmečiu iškilęs stiprios, raumeningų
kojų moters darbininkės, sykiu nešančios šeimos buities naštą ir statančios komunizmą, įvaizdis subliuško
iškart, kai į televiziją atkeliavo pirmosios iš užsienio
pirktos rutulinių dezodorantų reklamos ir MTV klipai“
(p. 64). Tragikomiškai vaizduojamą kitokio būvio ilgesį ir romantizavimą romane įkūnija daugybė detalių ir
net personažų – čia ir naujoji tėčio draugė Amerikonė,
ir kilogramais sveriami „drabužiai iš Vakarų“, ir egzotiškų paviršinių patirčių medžioklė Tailande, neturint
gilesnio supratimo apie šalies kultūrą ir papročius.
Kaip jau minėta, romanas svarbus ir kaip kartos liudijimas – tiek tėvų, tiek jų 30-mečių vaikų. Fiksuojami
ir kartų kaitos bei santvarkos lūžių kuriami skirtumai,
santykių duobės, nesusikalbėjimai. Bene įdomiausia
buvo atrasti savosios kartos bruožus – atpažįstamos išraiškingos detalės (senelių „saviveikla“ garaže, po kak
lu vaikams parišamas raktas) romaną priartina prie
visai nesenos gyvenamosios tikrovės ir sustiprina kūrinio aktualumą. Remontas skaitytinas ir kaip iniciaci-

65

knygų aidai

jos istorija – tautos ir individo – į naująjį vakarietiškąjį
būvį, romano veikėjų – į brandą, moterystę, motinystę,
tėvystę, vyriškėjimą. Pateikiami protagonistės vaikystės ir paauglystės prisiminimai, kaip jau minėta, stiprina romano atmosferiškumą ir kuria atpažįstamumą,
liudija kartos ypatumus.
Kitas svarbus romano aspektas – santykiai. Tai ir
geriausių draugių, ir vyro–moters ir vaikų–tėvų ryšio
problematikos kėlimas. Romane tiksliai apčiuopiami
jautrūs prasilenkimai, neatitikimai, aktualizuojamas
santykio inertiškumas, kuris priešinamas gyvasčiai,
autentiškumui: „Buvome paskendę savo atskiruose,
nesusisiekiančiuose vandenynuose“ (p. 8) vs. „Nu buvo
tokia meilia, tokia meilia. Tak norisi but kartu, i tas
noras takoj stiprus, lig visa kakuot noreitum“ (p. 23).
Taikliai fiksuojamas ryšių kismas, dinamika, priklausanti ir nuo asmeninių intencijų bei pasirinkimų, ir
nuo kolektyvinių traumų. Žmonės čia išduoda, palieka,
atstumia, o kartu – rūpinasi ir myli taip, kaip gali geriausiai.
Galima sakyti, kad Tumasonytė šiame romane tęsia novelistikoje pradėtą „mažo žmogaus“ diskursą.
Vaizduojami su gyvenimo negandomis susiduriantys
žmonės, dažnai paribių subjektai, visi, nusipelnę būti
įbalsinti ir išgirsti. Kitatautė ponia Nienė, Modestas,
pasikoręs 28-erių, po neįgalios motinos mirties palūžęs
ir ėmęs išgėrinėti vyriškis, proto negalią turinti Silvi,
vaiką palaidojusi protagonistės mama, depresijos kamuojama Agnė – visų jų istorijos yra svarbios ir unikalios, suplaukiančios į organišką romano „remonto“

pasaulį. Tumasonytė „mažuosius žmones“ vaizduoja
jautriai ir tiksliai, tačiau išvengdama perdėto sentimentalumo ir klišių – taip veriasi tragikomiškas, panoramiškas egzistencijos vaizdas.
Detektyvo prieskonis „pagardina“ romano tekstą ir
pagyvina protagonistės istoriją pikantiškais inkliuzais.
Keliaudamas Eglės dingimo ir istorijos labirintais,
skaitytojas skatinamas tyrinėti pačius būties pamatus,
purenti istorijos ir sociokultūrinio konteksto dirvą, išvysti kitokį, o kartu tokį panašų į save.
Recenzijos pabaigoje norisi užsiminti ir apie knygos
kalbą. Tumasonytė grakščiai operuoja skirtingais kalbiniais registrais, geba darniai į kūrinio kūną įtaisyti
išraiškingas, savitas detales, tačiau jomis nepiktnaudžiauja, neužsižaidžia, neatskiedžiamas esmės koncentratas. Kitų kalbų elementai, naudojami romano
atmosferai ir veikėjų paveikslams, jų išskirtinumui
kurti, pateikiami su ironiška potekste. Ironija pasitelkiama visame romano tekste – pavyzdžiui, „penkis ar
šešis vaikus turintys“ kaimynai praminami... Daugiadulkiais. Natūralistinės, fiziologinės detalės dar labiau
įtikrovina pasakojimą, priartina jį prie skaitančiojo kūniškumo patyrimo. Dar kartą norisi pasidžiaugti, kad
autorė išvengia perdėto sentimentalumo ir sugeba praeitį vaizduoti kritiškai, jos bereikalingai neromantizuodama.
Apie tai, kad atsinaujinimo reikia ne tik namams ir
kūnams, bet ir sieloms. Talentinga įžvalgi variacija remonto tema.
!

Eligijus Raila

Lietuvystės mozė
Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija
Eligijus Raila mums pasakoja net tik tai, kas mums galbūt yra aktualu ir svarbu, bet ir tai, kas pačiam Basanavičiui buvo svarbu pasakyti apie save ir savo
laikmetį. Autoriaus pasakojimas mums sugrąžino ne stilizuotą, bet itin gražų
istorijos kasdieniškumą.
Norbertas Černiauskas
Eligijui Railai pavyko atskleisti tiriamos figūros psichosocialinę ir sociokultūrinę vienovę, kurios dėka Basanavičius iškyla ir kaip profesionalus gydytojas, ir kaip preciziška medicinine savistaba pasižymintis žmogus,
o šios praktikos adekvačiai įrašytos į istorinį garsą nulėmusio nacionalizmo sklaidos lyderio paveikslą.
Paulius V. Subačius
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Šleikštulio anatomija
Lina Ožeraitytė

Debiutavęs Lietuvos rašytojų sąjungos rengiamame
„Pirmosios knygos“ konkurse, Mindaugas Jonas Urbonas pristato naująjį savo romaną. Antikos mitų atgarsių literatūroje aptikti galima neretai, tačiau dažnu
atveju tai veikia kaip nutolęs intertekstas. Šiuo atveju
nudžiugau – Antikos dievų pasirodymas literatūroje visuomet teikia žavesio, nors tai reikalauja išmanymo ir
reikalo pažinimo.
Debiutavęs novelių rinktine, autorius mėgsta žengti
rizikingu keliu – visos trys jo knygos skiriasi stiliumi ir
tematika. Belieka spėlioti, ar tai – savojo stiliaus paieškos, ar negebėjimas jo atrasti.
Žudant Dzeusą veiksmas vyksta netolimoje ateityje.
Tikslus laikas nenurodomas, tačiau nuorodų pagalba
leidžiama suprasti, kad tai apytiksliai 2050-ieji metai.
Tiksli vieta nutylima, o nuoroda apie veiksmo vietovę
slepiasi pačioje romano pabaigoje ir ketvirtajame viršelyje – prie Arkties.
Romano protagonistui Martinui tenka susidurti su
precedento jo gyvenime neturinčiu įvykiu – karo laukimu. Jis, dėstytojas, tebegyvena su motina. Ji kasdien
laukia grįžtančio iš darbo sūnaus, ruošia jam maistą.
Kadangi gyvenvietė ruošiasi karui, maisto atsargos ribotos – vietinis mėsos fabrikas aprūpina beskonėmis,
kaulų ir gyslų pilnomis mėsos dešrelėmis. Tai – mėgiamiausias Martino motinos maistas, kuri yra tokia ap-
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kūni, kad vos geba atsikelti iš lovos. Tekste daug kalbama apie neįgalumu virtusį motinos apkūnumą, jos
negebėjimą lipti laiptais ar savarankiškai susitvarkyti
tualete, tačiau ji, būdama neįgali, rūpinasi Martinu ir
gamina jam maistą – ne itin nuoseklu.
Iš dėstytojo Martino paskaitos policija staiga išveda
visas merginas. Niekas nežino, kur ir kodėl jos išvedamos. Nežinia, ar bus sugrąžintos. Martinas bando save
įtikinti, kad karui netinkama lytis (moterys) turi būti
išgabentos kuo toliau – jų pačių labui. Dėstytojas tiki
vietos valdžia ir jos teisingumu, tačiau nerimą jam sukelia vienos studentės nenoras eiti su pareigūnais ir
būdas, kuriuo ji išvedama. Mergina skubinama, ant jos
rėkiama, išsigandusi ji klumpa. Martinui giliai atmintin įsminga vaizdinys apie raudonus studentės aukštakulnius. Kontempliuodamas, kodėl nieko nepasakė
ir nepagelbėjo išvedamoms studentėms, ne kartą prisimena būtent aukštakulnius. Dėstytojas Martinas pastabus detalėms, tačiau ne itin empatiškas. Jo susirūpinimas ir nerimas reiškiamas per daiktus, ne dvasinius
potyrius, sukuria rūpesčio dirbtinumo įspūdį.
Romanas konstruojamas pasitelkiant antikinių mitų
paraleles. Mitas, aktualus romanui, pateikiamas įžanginiame romano puslapyje. Pateikiu sutrumpintą versiją, priminimui: titanas Kronas, nuvertęs tėvą Uraną, susilaukęs vaikų juos prarydavo, bijodamas, kad
šie gali atimti jo valdžią. Krono žmona Rėja slapta pagimdo Dzeusą. Suaugęs šis pakartoja savo tėvo kelią ir
nuverčia Kroną. Dzeusas, bijodamas savo tėvo likimo,
praryja besilaukiančią Metidę, tačiau vaikas – Atėnė –
vis dėlto gimsta iš Dzeuso galvos. Autorius šiuo mitu
remiasi dviejose paraleliai kuriamose istorijose – tėvo
meilės nejautęs ir už motinos kančias norintis atkeršyti Martinas svajoja nužudyti tėvą, o šalia romane
plėtojamoje milžinų istorijoje motinoms sumaitinami
jų vaikai. Istorija perkuriama, tačiau išlaikoma simbolinė mito struktūra. Tai vienas sėkmingesnių romano
simbolinių perkėlimų. Kitais atvejais mitais romane
remiamasi labai paviršutiniškai – detalės vien paminimos, bet neįpinamos į teksto rezginį, tik paminimi iš
graikų mitologijos atkeliavę vardai.
Protagonistas tėvą vadina Dzeusu – vaikystėje gimdytoją matęs kaip pusdievį, suaugęs suvokia, kad dieviškumo aura tebuvo iliuzija. Martinas svajoja apie tėvažudystę, tačiau išdrįsti to įgyvendinti nesugeba net
ir progai pasitaikius. Autorius pasitelkia ir standartinį
Edipo kompleksą – svajonę nužudyti tėvą ir iškreiptą
meilę motinai. Dėl vaikystėje patirtų traumų Martinas
negeba palaikyti santykių su moterimis. Vienintelis
žmogus, su kuriuo jis gali įsivaizduoti lytinį ir dvasinį
suartėjimą, yra jo motina.
Nors anotacijoje žadami Antikos mitai, pagrindinis
romano variklis – veikiau froidiškieji daddy issues.
Disfunkcinėje šeimoje augęs Martinas, susidurdamas
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su dabarties problemomis, reflektuoja savo vaikystę ir
tėvo vaidmenį savo brandoje. Tėvas piešiamas kaip save
genijumi laikantis ir smurtaujantis prasigėręs tapytojas. Vienas pagrindinių jo interesų – nuogi modeliai, su
kuriais nevengdavęs mylėtis net mažamečio Martino
akivaizdoje. Šie vaikystės prisiminimai, šmėsčiojantys
pasakojime, kuria protagonisto kaip suluošintos asmenybės portretą. Vienintelė jį mylėjusi ir guodusi motina
tampa Martino pasirinkta atsakomybe ir meile.
Moterų vaidmuo romane – menkas, jos veikia tik kaip
epizodiniai veikėjai. Martinui trūksta vienintelės moters – motinos. Motinai mirus, dėl prieškarinių sąlygų
negalėdamas palaidoti palaikų, uždaro juos šaldiklyje.
Kurį laiką pats, kaip nesunku nuspėti, vengia sau pripažinti, kad motinos nebėra. O kitos moterys tokio svarbaus vaidmens protagonisto gyvenime atlikti negali.
Paraleliai pagrindinei Martino istorijai pasakojama
ir fikcinė paties protagonisto kuriama istorija apie milžinus, kurių palaikus jis tyrinėja. Istoriją jis kuria siekdamas atsiriboti nuo realybės įvykių, tačiau fikcija dar
žiauresnė ir brutalesnė už pastaruosius. Kuriamas mitas apie narsų vyrą ir jo gentį, kuri išmiršta nesulaukusi grįžusio savo didvyrio.
Romane žiaurumas pasitelkiamas kaip kasdienė kontrolės priemonė, tekstas persunktas krauju ir prievarta. Ties romano viduriu atskleidžiama, kur gabenamos
moterys – iš jų bus gaminamos anksčiau minėtos dešrelės. Romanas kalba apie nužmogėjimą, šeimos santykius, tačiau šios temos paliečiamos labai aptakiai –
jos neanalizuojamos, skaitytojui paliekama spręsti
pačiam. Autorius pasirenka šalutines temas. Knygoje
gausu kanibalizmo aprašymų, šleikštulį keliančių pasažų: „Moterį nusviedė į kampą, po to atitempė kitą.
Šioji dar turėjo jėgų ir bliaudama spyriojosi, kabindamasi į aslą, tačiau nebuvo nieko, į ką galėtų įsitverti.
Vyrai prispaudė ją prie žemės ir pražiodę grūdo dar šiltas sukapotas vaiko kūno dalis. Vėliau ji viską išvėmė
ant aslos, todėl vyrai dar kartą ją prispaudė ir išvemtą turinį sukimšo atgal. Kad nežiaugčiotų ir vėl neišvemtų, trenkė per galvą ir šioji prarado bet kokį ryšį
su pasauliu“ (p. 213). Tokios ir panašios smurto scenos
užima didelę romano dalį, o skaitant kyla natūralus
klausimas: kam to reikia? Romane juntamos autoriaus
pastangos ieškoti savojo stiliaus – užkabinamos intelektualinės, siaubo, net romantinės stygos. Bėda, kad
visumoje tos stygos nedera. Tartum balalaika su dviem
nutrūkusiomis stygomis. O ir ta likusi – išsiderinus.
Stebina autoriaus noras šokiruoti – tai dažniau būna
pradedančiųjų, pirmąją knygą rašančiųjų koziris. Šokiruojančios romano vietos nėra suvaldytos – trūksta
įtikinamumo, jos silpnos, neatlieka jokios kitos funkcijos, tik šokiravimo. Besikartodamos tokios scenos tampa tik balastu.
Romanas neva labai muzikalus – jame nuolat skam-
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ba muzika. Dažniausiai tai Amy Winehouse ir Lana
del Rey. Joms kūrinyje skiriama daug vietos, tačiau
perteklinis atlikėjų vardų ir dainų kartojimas stringa
kaip klišinė plokštelė. Winehouse minima taip dažnai,
kad tampa pasyvia romano veikėja. Ji žvelgia iš vinilinės plokštelės viršelio, Back to black skamba paruošdama dirvą niūriems įvykiams ir suteikdama muzikinį
foną veikėjų kančioms. Sunku įsivaizduoti, kaip karo
belaukiantys žmonės klauso Winehouse Back to black
ir Lanos del Rey Born to die. Banalus sprendimas virsta netyčine parodija.
Viena esminių romano bėdų – autoriui nepavyksta
atsikratyti klišinių situacijų ir personažų. Nors jaučiamos pastangos kurti intelektualų tekstą, jos nepakankamos. Nuorodos į (pseudo)intelektualią muziką, kritikų pripažintus romanus (Margaret Atwood) ar Paulo
Coelho menkinimas savaime nesuteikia romanui intelektualinio užtaiso. Silpname turinyje šios nuorodos neprigyja, funkcionuoja tik kaip svetimkūnis ir balastas.
Pasakotojas seka perkeltinę protagonisto kelionę žemyn. Pasakojama istorija apie žmogaus krytį link tamsiausių sąmonės klodų, į beprotystę. Užmojis papasakoti žmogaus, kaip mąstančios asmenybės, žlugimo
istoriją yra labai ambicingas. Jai tinkamai atskleisti
reikia ir pakankamai gilaus žmogaus psichikos suvokimo. Romane to trūksta. Veikėjas „persijungia“ ir tampa pamišęs per vieną dieną. Protagonistas patiria aibę
psichologinių sukrėtimų, yra kankinamas ir prievartaujamas. Tam kariai pasitelkia net šunį. Prievartos
scenos aprašymo stilius neatspindi bendros atmosferos
ir tematikos. Aprašomi vaizdiniai ir pasakojimo stilius
neveikia kaip vienis: „Martinas žiūri į kruvinas savo
rankas, o šuo darbuojasi. Kokios baisios rankos, galvoja
jis, kaip greitai džiūsta ir kręšta. Tas kraujas, koks jis
baisus, ir visas jis telpa žmogaus kūne. Tai iš jo kūno
šis skystis srūva ir viską teršia“ (p. 256); „Šuo, baigęs
aktą, nulipa nuo dėstytojo, visi ploja tarsi po spektaklio,
kaso Dikiui galvą, vadina jį „draugužiu“, netgi „tikru
būrio vyru“ (p. 257). Lyg dar ko trūktų, kareiviams pasišalinus, Martinas masturbuojasi. Jaučiamas ryškus
autoriaus noras pasakoti makabrišką istoriją, tačiau
jai stinga vidinio užtaiso, o sentimentalokas stilius ima
viršų. Romane gausu grotesko, tačiau atskiestas sentimentalumu jis nesuveikia.
Autorius į šį romaną norėjo sudėti daug – Antikos istorijas, klimato kaitą, žmogaus žlugimą, santykius su
tėvu ir jų psichologinę įtaką visam gyvenimui. Tekstas turi potencialo, tačiau viskas, kas liko užvertus
knygą – tai pasišlykštėjimo jausmas ir makabriškumo
įspūdis. O karas, kurio laukė miestas, taip ir neatėjo –
triukas, išbandytas ne tik Konstanino Kavafio eilėraštyje, bet ir Johno Maxwello Coetzee to paties pavadinimo romane Barbarų belaukiant. Jo laukimas tampa
karu tarp savų.
!
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Liberali Lietuvos
istorija
Titas Krutulys

Tomas Venclova yra rašęs istorinių tekstų: bent trijose knygose pristatė daugiakultūrio Vilniaus praeitį;
jau kelis dešimtmečius griežtai kritikavo tautinius istorinius mitus savo eseistikoje ir publicistikoje; istoriniai įvykiai inspiravo jo poeziją. Vis dėlto tik po pasirodžiusio Lietuvos istorijos visiems dvitomio (2018–2019),
autorius įsitvirtina kaip istorinės sintezės kūrėjas.
Toks įsibrovimas į dažniausiai istorikų darbu laikomą sferą atrodo nedrąsus: „nebuvau ir nesu tikras, ar
reikalinga dar viena istorija“ (t. I, p. 9). Tačiau gana
greitai paaiškinama, kuo ši istorija bus kitokia. Nors
atsiremiama į Leopoldo von Ranke’s principą ieškoti isTomas Venclova,
Lietuvos istorija
visiems,
t. I, Vilnius: R. Paknio
leidykla, 2018, 331 p.,
[800] + [800] egz.;
t. II, Vilnius: R. Paknio
leidykla, 2019, 381 p.,
[5000] egz.
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torijoje objektyvios tiesos, pripažįstama, kad knyga yra
veikiama ideologinių nuostatų. Nuostatos įvardijamos
kaip kosmopolitizmas ir vakarietiškumas, pagarba intelektualinei laisvei, žmogaus vertei, orumui ir aktyvumui, priešiškumas tradiciniam nacionalizmui. Nepaisant autoriaus iš(si)skirtų žodžių, apskritai jo poziciją
pavadinsiu liberalia.
Kaip ir daugelyje kitų Vakarų valstybių, Lietuvos istorijos sintezės nuo 1990-ųjų (po to, kai populiariausiais
Lietuvos istorikais tapo Edvardas Gudavičius, Alfredas
Bumblauskas ir Egidijus Aleksandravičius) paprastai
yra liberalios. Tiek istoriniai vadovėliai, tiek daugiausia dėmesio susilaukiančios Lietuvos istorijos, tiek ir
labiau mokslininkams skirti bendresnio pobūdžio tekstai mažai kuo tesiskiria savo aprašomais istoriniais pasakojimais ir perteikia liberalios demokratijos vertybes
bei pasaulėžiūrą įtvirtinančią praeities viziją.
Lietuvos istorija visiems vis dėlto išsiskiria didesniu
dėmesiu liberalioms vertybėms nei bet kuri kita istorinė sintezė. Visų pirma, pažvelkime į nuo XIX a. dažniausiai identifikuotus ir glaudžiausiai su idėjine sistema susijusius aspektus: progresinį istorijos vystymąsi,
individualizmo raišką, antiklerikalizmą ir rinkos ekonomikos iškėlimą.
Tikėjimas progresu knygoje atsispindi bent dviem
lygmenimis, iš vienos pusės tai nuo krikšto prasidėjęs europėjimas, pasireiškęs mūrinių pastatų gausėjimu, švietimo ir raštijos plėtra, lėta, bet esminga buities papročių kaita, prekybos intensyvėjimu: „Vilnius
darėsi toks pats Europos miestas kaip, tarkime, Krokuva arba Marienburgas“ (t. I, p. 162). Toks senosios
Lietuvos vaizdavimas nėra originalus, konceptualiausiai jis perteiktas Alfredo Bumblausko istorinėje sintezėje (Alfredas Bumblauskas, Senoji Lietuvos istorija.
1009–1795, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005). Progreso vaizdinys vėliau suintensyvėja XIX a. pabaigoje, kur
vaizdingai, optimistiškai pristatomos buities naujovės,
technologiniai pasiekimai. Šių aspektų kaita į gerą atsikartoja ir XX a. žmogaus teisių srityje: ankstesnis
atsilikimas gana sparčiai keičiasi tarpukario epochoje
ir vėlyvuoju sovietmečiu. Bendras istorijos paveikslas
siūlo (su nacizmo ir komunizmo intarpais) vis gerėjančios žmogaus padėties vaizdinį, kuris neatskiriamas
nuo laisvės ir „Vakarų civilizacijos pasaulio“.
Kalbant apie individualizmą, pastaruoju metu istorijose populiarėja praeities epochų siejimas su bendresnio pobūdžio socialiniais ir kultūriniais procesais, vengiant laikotarpius tapatinti tik su kurio nors valdovo
vardu. Čia aprašomoje istorijoje nuo valstybės įkūrimo
iki XX a. pradžios istorija yra visų pirma konkrečių valdovų veiklos laukas. XIX a. Abiejų Tautų Respublikos
(toliau – ATR) valdytojus pakeičia charakteringi Rusijos carų portretai. Konkrečios asmenybės kaip pagrindiniai istorijos veikėjai nebūtinai yra vyrai valdovai,
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tokiais tampa ir kunigaikščių žmonos (Aldona, Birutė, Bona, Barbora), su Lietuva susiję katalikų ar stačiatikių šventieji, svarbesni bajorai, sukilėliai, taip pat
tautinio atgimimo veikėjai. Tokį istorinių veikėjų gausumą sąlygoja ir autoriaus sprendimas suskirstyti istoriją kas 100 metų (išskyrus XX a.) į atskirus skyrius ir
kiekvienam iš jų skirti daugmaž tiek pat puslapių. Todėl knygoje daug ryškesnio vaidmens nesuvaidinusių
pagoniškos Lietuvos valdovų, detalių įvairių istorinių
mūšių pristatymų, gerokai mažiau dėmesio skiriant
kolektyviniam visuomenės paveikslui (ypač iki XIX a.).
Individualizmo idėją atliepia ir iliustracijų gausa (jų po
1–3 kiekviename puslapyje). Tik nedidelė dalis jų bus
seniau matytos, absoliuti dauguma vaizdinės medžiagos – tai konkrečios asmenybės, jų nuotraukos, portretai, karikatūros ar svarbesni veikalai. Neretai net ir vieną kartą paminėtas veikėjas palydimas charakteringu
atvaizdu. Toks pasirinkimas centre įkurdinti konkretų
veikėją ir parodyti, kaip jo veikla sąlygoja istorijos raidą – svarbus individualizmo skatinimo būdas.
Nors Katalikų Bažnyčia ankstesniais laikais buvo
matoma kaip progreso nešėja, o sovietmečiu kaip svarbus priešinimosi režimui pavyzdys, žvelgiant į Lietuvos
tarpukario politikos vertinimą nesunku pastebėti tam
tikrą autoriaus priešiškumą klerikalizmui: krikščionių
demokratų valdymo laikotarpis apibūdinamas kaip
pilnas korupcijos, palydėtas griežta spaudos cenzūra,
kritikuotinas dėl „beatodairiško jų ideologijos piršimo“
(t. II, p. 185), išryškinamos katalikų įtakos visuomenei
blogybės – griežta cenzūra, civilinės santuokos nebuvimas. Skeptiškai įvertinama jaunųjų katalikų inicijuota
„Organiškosios valstybės“ idėja: „Totalitarizmo epochoje visa tai turėjo itin abejotiną prieskonį“ (t. II, p. 210).
Rinkos ekonomika kaip liberalizmo ašis knygoje neryški. Štai skyrelis, pasakojantis apie kapitalizmo atėjimą į Lietuvą, nors ir pabrėžia tam tikrą pramonės pažangą, bet „vyravo pramonininkai žydai“ (t. II, p. 110),
Lietuva gerokai atsiliko nuo Baltijos šalių ir lietuviški pramonės bandymai buvo sunkiai atskiriami nuo
tiesmuko nacionalizmo. Akivaizdi, tik griežtesnė, planinės ekonomikos kritika kalbant apie komunizmą ir
optimistiškas kapitalistinės epochos po SSRS žlugimo
įvertinimas.
Ryškiausias Lietuvos istorijos visiems bruožas, glaudžiai susijęs su liberalumu – tai nuolatinis demokratijos ir egalitarizmo propagavimas, lydimas žmogaus
teisių pamynimo kritikos. Neatsitiktinai knygoje retkarčiais primenama sunki moterų padėtis (ryškiausiai
pristatoma XIX a., pasitelkiant ir lietuvių literatūros
kūrinius kaip iliustracijas), gausios žydų tautinės mažumos santykiai su lietuviais ir lenkais, didesnis nei
kitur dėmesys teikiamas ir darbininkų problemoms,
nepamirštami valstiečių maištai ir jų padėties lengvinimas. Šalia to labai įdėmiai išanalizuojami ir lietuvių

70

nusižengimai kitoms tautinėms grupėms – centre Vilniaus klausimo visapusė apžvalga ir Holokausto prob
lematika, kartu daugiau nei kitur dėmesio skiriant
kolaboravimui su priešiškomis valstybėmis (nuo pat
XVIII a.), paminimas net ir gana kurioziškas faktas,
kad per Livonijos žemes Lietuva turėjusi kolonijas, taigi vykdžiusi ir savotišką kolonializmą. Demokratijos
vertė ginama ne tik per priešpriešą su Rusija-SSRS
(itin pabrėžiamas tęstinumas – ATR padalijimai sugretinami su Sovietų okupacijos spektakliu, o Ivanas
Rūstusis ir Petras I su Stalinu ir KGB), bet ir rodant
prielankumą ankstyviesiems XVIII a. reformatoriams,
slaptosioms draugijoms (ypač susijusioms su Vilniaus
universitetu), XIX a. sukilėliams. Dauguma istorijos veikėjų ar grupių demokratijos požiūriu vertinami
kaip geresni ar blogesni – prioritetas teikiamas Józefui Piłsudskiui ir federalistams, o ne Romanui Dmowskiui ir endekams, labiau demokratiškam Varpui, o ne
Aušrai, valstiečiams liaudininkams ir socialdemokratams, o ne krikdemams ir tautininkams, liberalesnei
Santarai-Šviesai, o ne tarpukariu tebegyvenusiam
VLIK’ui. Skaitytojui neįprastas gali pasirodyti ir išsamus 1905 m. revoliucijos pristatymas, įvertinamas
kaip vienas svarbesnių demokratijos blyksnių Rusijos
imperijoje. Panašiu blyksniu tarpukaryje, remiantis
knyga, galima laikyti tik kelis mėnesius 1926-aisiais.
Svarbiu žingsniu link demokratijos matoma ir neseniai
istoriografijoje reabilituota Gegužės 3-iosios konstitucija, tiesa, nurodoma dokumente ir nemažai minusų –
nesuteikta teisių valstietijai, įtvirtinta valstybinė religija, miestiečių luomo iškilimas atvėrė žydų klausimą,
kurį planuota išspręsti vadovaujantis antisemitizmu.
Vienu svarbiausių šiuolaikinės liberalios istorijos
bruožų galima laikyti vadinamąjį totalitarizmo diskursą, aiškinantį radikaliai skirtingomis ideologijomis pagrįstų, bet antidemokratiškų, žmogų besistengiančių
kontroliuoti režimų, tapatumą. Ši idėja nukreipta prieš
bet kokią radikalią ideologiją ir gina parlamentarizmą.
Venclovos veikale totalitarizmo teorija glaudžiai susijusi su bet kokio autoritarizmo, vadizmo, paternalizmo
kritika. Nors tik komunizmas ir nacizmas sulaukia atskiro pasmerkimo specialiai tam skirtame paskutiniame
knygos skyriuje (abi ideologijos įvertinamos kaip klaidingos ir pavojingos), tačiau ir fašizmas, carinė Rusija,
ir Antano Smetonos režimas dažniausiai peikiami kaip
ydingi ir galimai vedantys prie totalitarizmo. Bet kokio
radikalumo centras šioje istorijos versijoje yra Antrasis
pasaulinis karas, kuriame atsiskleidžia ne tik tikrasis
totalitarizmo veidas, bet ir nacionalizmas, pasireiškęs
abejotinoje Lietuvos aktyvistų fronto veikloje. Knygoje šiam karui skiriama beveik 80 puslapių. Palyginimui – panašiai skiriama visam tarpukariui, o pokariui
iki 1990-ųjų vos 50 puslapių (nors stalinizmas sėkmingai atskiriamas nuo vėlesnio sovietmečio, be išties vy-
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kusio Aleksandro Štromo disidento teorijos pristatymo
ir panaudojimo, knygos pabaiga, ko gero, silpniausia
veikalo dalis).
Nors istorikas Augustinas Thierry sugebėjo parodyti, kaip liberalizmas išsipildė nacionalinėse valstybėse,
o daugiausia dėmesio sulaukę liberalios istorijos klasikai taip pat rašė dažniausiai konkrečios valstybės istoriją, liberalizmą (ypač kultūrinį) dažnai lydi priešiškumas nacionalizmui ir aprašomos tautos išaukštinimui.
Pakrypstant kalbai apie nacijas, paprastai išnyra gerojo ir blogojo nacionalizmų priešprieša, blogąjį siejant
su etniniu ir tautine kultūra grįstu tautiškumu, gerajame gi tauta veik neatskirtina nuo pilietybės. Lietuvoje vyrauja kultūrinis nacionalizmas, todėl jo visapusė
kritika yra itin svarbi liberalios istorijos dalis. Lietuvos
istorijos visiems strategija yra jau išbandyta, bet tokio
pobūdžio knygose neretai vengiama kaip nepatriotiška ir atvirai didaktiška. Veikale kritikuojami įprastai
lietuvybės bastionais laikomi dalykai – labai unikali
ir vertinga kalba, rasinis išskirtinumas, senosios baltų religijos tariamas pranašumas prieš krikščionybę ir
svarbiausi istoriniai mitai. Pastaraisiais galima laikyti
Mindaugo ir kitų pagonių valdovų dorovingumą ir taikumą, Pilėnų herojiškumą, Vytauto ir Jogailos konfliktus, Liublino uniją kaip Lietuvos okupacijos pradžią,
XIX a. suklestėjusį lietuvių ir lenkų mesianizmą, prievartinį lietuvių lenkinimą, tariamą Vilniaus ilgametį
lietuviškumą, lietuvių neprisidėjimą prie Holokausto
ir nekolaboravimą su naciais bei daugybę kitų. Šalia
to itin skeptiškai vertinama tautininkų politika, pradedant nuo gana dviprasmiško Jono Basanavičiaus
portreto, išryškinant jo pseudoistorines spekuliacijas,
sekant prieštaringais Antano Smetonos ir Augustino
Voldemaro vaizdiniais ar dar kritiškesniu autoritarinio režimo laikotarpiu, diskvalifikuojant visus perversmo pateisinimus, akcentuojant visuomenės priešiškumą valdžiai. Pastangos įtvirtinti labiau pilietinį
tautiškumą sąlygoja tai, kad istorijos centras yra daugiatautis Vilnius, o ne su kultūriniu nacionalizmu tapatinamas Kaunas (Alfredas Bumblauskas, „Vilniaus
ir Kauno lietuviškumo modeliai“, in: Naujasis ŽidinysAidai, 2009, nr. 1–2, p. 38–50), dėl to daug vietos skiriama Lenkijos istorijos peripetijoms.
Dėl postmodernizmo įtakos atsiranda radikalesnės liberalios istorijos išraiškos – anksčiau užtikrinus istorijų rašymą šalių, valstybių lygmeniu, imama ieškoti smulkesnių, individualesnių tapatybių. Po
Jeano-François Lyotard’o mažųjų naratyvų idėjos ir ją
išpildžiusios istoriko Pierre’o Nora Les Lieux de mémoire (atminties vietų) teorinės programos, istorija neretai pasirodo kaip gausybės įvairių pasakojimų, pagrįs-

naujasis židinys-aidai 2020 / 4

tų skirtingais žiūros taškais visuma, kur kiekvienas
individas ar grupė realizuodami savo unikalumą turi
teisę turėti savo istorijos versiją (Lietuvos atveju bene
sėkmingiausiai ši pozicija atsispindi istorinėje sintezėje
Įsivaizduoti Lietuvą. 100 metų, 100 vizijų: 1918–2018).
Šia prasme radikalesnė liberali istorinė sintezė linksta
griauti tiek anksčiau paplitusį istorizmą dėl pernelyg
mažo dėmesio visuomenės ar žmonių grupės recepcijai,
o kartu neigia tik vienos istorinės tiesos galimybę.
Šis bruožas nėra būdingas aptariamai knygai, tačiau
pasirinkimas kalbėti apie visiems skirtą vieną Lietuvos istoriją reiškia ir tai, kad į ją integruojama visa eilė
dažnai fragmentiškų, bet kitose istorijose neaptinkamų
siužetų, kurie galėtų funkcionuoti kaip pamatas kitokiai istorijos versijai. Tokiais lakoniškais fragmentais
tampa pirmieji knygos skirsniai, primenant neandertaliečių išnykimą ir galimai pirmąjį žmonių įvykdytą genocidą, lakoniški moterų Viduramžių Lietuvoje portretai, novatoriškomis įdomybėmis tampa ir kaip jau tapo
įprasta tautinių ir religinių mažumų istorijų apžvalgos
(nepamirštami totoriai, karaimai, sentikiai, stačiatikiai, protestantai, žydai), atskirais integraliais naratyvais galima laikyti ir lietuvių emigrantų pristatymą,
Livonijos žemės istorijas ar Mažosios Lietuvos priedėlį. Visa tai daro veikalą neįprastai įvairiapusišką ir artimą idėjai, kad mažieji pasakojimai yra lygiaverčiai
valstybinei istorijai.
Knygos autorius yra rašytojas ir poetas, o ne istorikas. Šitai aiškiai parodoma nuolatiniu istorijos (faktų
atpasakojimo) jungimu su literatūra (kultūrinės atminties, aptinkamos dažniausiai poezijoje fragmentais) ir
istorine atmintimi (kaip praeities įvykiai įvertinami
skirtingose epochose). Pernelyg neiškreipiant faktų,
Venclova nesilaiko griežto praeities, apie kurią kalba, atskyrimo nuo vėlesnių to laiko refleksijų meno ar
ideologijos pagalba, todėl panardina knygos skaitytoją
įvairias epochas jungiančiame laike. Taip nesiūloma
įsijausti į aprašomą epochą, o priimti kritinę distanciją, įsisąmoninant, kad pats faktas (ar įvykis) be vėlesnio jo vertinimo ir tyrinėjimo konteksto yra nesvarbus
ir istorija visų pirma yra laiko, kurioje ji rašoma, interesų ir perspektyvos konstruktas. Šį atsiribojimo nuo
epochos įspūdį dar sustiprina žaismingas bei ironiškas
autoriaus stilius ir požiūris į kai kuriuos įvykius: dalis Lietuvos valdovų pašiepiami kaip menkai nuovokūs,
besikeičiant režimams išryškinamas istorinių veikėjų
veidmainiškumas. Ironija, įtaigus stilius, istorinės atminties žybsnių gausa ir aiški ideologinė pozicija paverčia šią knygą aktualia bet kurio kolektyvinės atminties
konflikto Lietuvoje metu.
!

71

knygų aidai

Erelio gyvenimas
lokio guolyje
Vita Diemantaitė

Jau tapo įprasta, kad LR Seimui paskelbus minėtinus
metus, istorikai, savo ruožtu, pradeda rengti proginius
leidinius, kuriuos lydi įvairių formų pristatymai. Taip
nutiko ir 2019 m., kai LR Seimas tuos metus paskelbė
Žemaitijos metais. Šia proga buvo išleista Jono Drungilo disertacijos pagrindu parengta mokslinė monografija Erelis lokio guolyje: Lenkų bajorai Žemaitijoje
XVI–XVIII a.: Migracija, kalba, atmintis. Tiesa, knyga pasirodė jau metams baigiantis, todėl pristatymai
nusikėlė ir į 2020 m. Vienas svarbiausių šios knygos
pristatymų vyko 2020 m. Vilniaus knygų mugėje. Itin
retai pasitaiko, kad į mokslinės monografijos pristatymą netelpa visi susirinkę. Net ir netilpę žiūrovai stovėjo tarpduryje ir už jų, o ne išsivaikščiojo, kaip būtų
galima tikėtis. Tokį susidomėjimą galėjo lemti ne tik
puikiai žinomi renginio dalyviai: Rimvydas Valatka,
Rimvydas Petrauskas ir Alvydas Nikžentaitis, bet
ir klausytojams įdomi daugiasluoksnė tematika (žr.
https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2020/02/25/news/
knygu-mugeje-pristatytoje-knygoje-apie-tai-kaip-lenku-bajorai-tapo-zemaiciu-agentais-13767108). Toks susirinkusių klausytojų būrys rodo, kad identitetus, kilmę ir atmintį liečiančios temos yra aktualios ir svarbios
skaitytojams.

Jonas Drungilas,
Erelis lokio guolyje:
Lenkų bajorai
Žemaitijoje XVI–XVIII a.:
Migracija, kalba,
atmintis,
Vilnius: Lietuvos istorijos
institutas, 2019, 296 p.,
400 egz.
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Vienas svarbiausių ir skaitytojus pritraukiančių
veiksnių yra intriguojantis knygos pavadinimas Erelis
lokio guolyje: Lenkų bajorai Žemaitijoje XVI–XVIII a.:
Migracija, kalba, atmintis. Toks pavadinimas savyje
talpina ne tik problematikos daugiasluoksniškumą –
žodinis heraldinių simbolių panaudojimas pavadinime suteikia stiprų pasididžiavimo jausmą (pati būdama iš Akmenės ir pagal tarmę save labiau skyrusi prie
latvių, jau vien dėl pavadinimo pagalvojau, o vėliau ir
knygoje perskaičiau, kad Akmenės gyventojai vis dėlto
priskirtini žemaičiams). Galiu tik spėti, kad tokie pamąstymai aplankys ne vieną skaitytoją.
Knygos įvade pristatyta temos problematika, aiškiai
apibrėžtas objektas, išsikeltas tikslas ir uždaviniai,
aptarta chronologija, pristatyti moksliniai metodai ir
naudoti istoriniai šaltiniai, išanalizuota istoriografija. Knyga tematiškai suskirstyta į tris dalis, kiekviena jų turi savo skyrius ir poskyrius. Pirmojoje dalyje,
pavadintoje „Lenkų bajorų atvykimo ir įsikūrimo LDK
bruožai“, išsamiai analizuojami visi trys LDK Statutai ir kiti teisės aktai, nusakę visuomenines taisykles,
pagal kurias užsieniečiai (pirmiausia lenkai) galėjo įsikurti LDK. LDK Statutai yra tas istorinis šaltinis, nuo
kurio paprastai prasideda daugelis LDK istorijos tyrimų. Nepaisant to, kad juose ne visada randama reikiamos informacijos konkrečiam tyrimui, šiuo atveju visi
trys Lietuvos Statutai gausūs straipsnių, numatančių
svetimšalių įsikūrimo LDK galimybes. Drungilas tuo
puikiai pasinaudojo ir atliko Lietuvos Statutų bei kitų
teisės aktų (pavyzdžiui, Liublino unijos akto) palyginimą, kuris atskleidė, kaip keitėsi LDK teisė svetimšalių
atžvilgiu nuo 1529 iki 1588 m.
Viena įdomiausių ir turbūt stipriausių knygos vietų –
tai detali imigracijos į Žemaitiją analizė. Derinant prozopografinį, genealoginį ir kitus sociologijoje taikomus
metodus, buvo gautos iš tiesų labai įdomios ir naujos
išvados. Atsakyta į klausimą, kodėl lenkai norėjo keltis
į LDK ir konkrečiai į Žemaitiją, atskleista, dėl kokių
priežasčių neprisitaikę svetimšaliai reemigruodavo.
Skaitytojui gali iškilti istorinio stereotipo vaizdinys –
mūsų bajorai norėjo lenkiškų teisių ir laisvių, o jau
XVII a. visas politinis gyvenimas virė beveik tik Varšuvoje, o ne Vilniuje. Svarbu pažymėti, kad šioje knygos
dalyje autorius išimtinai aprašo XVI a. ir šiek tiek išlenda į XVII a. pradžią. Taigi norėdamas sužinoti apie
migracijos procesus XVII a. viduryje ar XVIII a., skaitytojas liks nepatenkinęs savo smalsumo. Šioje knygos
dalyje autorius pasirinktus chronologinius rėmus argumentuoja teiginiu, kad būtent šiuo laikotarpiu pastebimi intensyviausi demografiniai pokyčiai (p. 14). Taip
pat norėtųsi pabrėžti, kad monografijoje autorius analizuoja ir tai, koks LDK vaizdinys tuo metu vyravo Lenkijoje (p. 64).
Antrojoje knygos dalyje „Atvykėlių įsiliejimo į Žemai-
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tijos bajoriją kultūriniai ypatumai“ iš esmės pateikiami
nauji onomastikos duomenys. Pasitelkęs antroponimiką ir aptaręs jos bruožus, Drungilas pereina prie onomastikos. Tai – vienas įdomiausių pagalbinių istorijos
mokslų, be kurio neapsieina nė vienas genealoginis tyrimas, tiesa, didžiausią įdirbį šioje srityje turi kalbininkai (Zigmas Zinkevičius, Vitalija Maciejauskienė).
Drungilas naujai pažvelgia į pavardžių formavimosi
problematiką ir jų išplitimą regione bei griauna mitą,
kad priesaga -ski reiškia bajorišką kilmę.
Stabtelėti norėtųsi prie kalbinės situacijos LDK aptarimo. Autorius, naudodamasis lenkų tyrėjo Jano
Jurkiewicziaus tyrimu apie Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo teisėjų autografus nustatė, kad lenkų kalba
LDK įsigalėjo XVI a. pabaigoje ir tai aiškina argumentuodamas kartų kaita, kai po Liublino unijos gimusi
karta jautė stiprią lenkų kalbos įtaką visuomeniniam
gyvenimui ir teikė jai prioritetą (p. 97). Šiuo aspektu
autorius praleidžia vieną svarbų momentą. Autografai nebūtinai nurodo pagrindinę asmens kalbą, nes paprasčiausiai asmuo tiek ir galėjo mokėti lenkiškai – tik
pasirašyti. Levas Vladimirovas (1912–1999) teigė, kad
„kiekvienas šlėkta turėjo žinoti LDK statutą, kuriame
buvo nusakytos jo privilegijos ir teisės, vadinasi, ir suprasti tą kalbą, kuria statutas buvo surašytas“ (cit. iš:
Raimonda Ragauskienė, „Kalbinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (iki XVI a. vid.): interpretacijos istoriografijoje“, in: Lituanistica, 2013, t. 59, nr. 3,
p. 149). Trečiasis Lietuvos Statutas į lenkų kalbą buvo
išverstas tik 1614 m. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir
į Lietuvos Metrikos 1569–1610 m. Viešųjų reikalų knygas. Jose vis dar vyrauja rusėnų kalba, o lenkiškų do-

kumentų pradeda daugėti nuo XVII a. antro dešimtmečio. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad rusėnų kalba
buvo paskelbta oficialia teismų kalba Antrajame Lietuvos Statute, 4 skyriuje „Apie teismus ir teisėjus“. Bajorijos atstovai siekdami karjeros turėjo mokėti šią kalbą. Taigi manytume, kad autorius pernelyg ankstina
lenkų kalbos įsigalėjimą ne tik Žemaitijoje, bet ir LDK
(p. 96–97). Kita vertus, oficiali raštų kalba ir kasdienis
kalbos vartojimas yra dvi atskiros problemos, ypač kalbant apie ankstyvuosius naujuosius laikus.
Trečiojoje knygos dalyje „Lenkiškos kilmės atspindžiai genealoginėje savimonėje“ autorius analizuoja,
kaip XVII–XVIII a. atvykėlių palikuonys prisiminė
savo kilmę ir kaip jų atmintis atsispindėjo heraldikoje
ir heraldinėse legendose. Ši knygos dalis įdomi ne tik
dėl konkrečių giminių atminties pavyzdžių, čia taip pat
atskleidžiama to meto žmogaus savimonė, išgryninami svarbiausi gyvenimo aspektai. Drungilas įrodo, kad
XVII–XVIII a. žmogui buvo svarbi ne tik jo kilmė, bet
ir giminės atmintis.
Monografijos tekstas skaitomas nesudėtingai, nors
kartais ir yra apsunkinamas smulkmenomis, kurių
ypač apstu trečiojoje dalyje. Skaitymą sunkina ir išnašose pateikiama medžiaga, kurios kartais puslapyje daugiau nei paties teksto (p. 26, 83 ir kt.). Vis dėlto
tokių neišvengia ir daugelis kitų mokslinių monografijų. Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad Jono Drungilo
monografija yra subrandintas ilgo darbo vaisius, įnešantis svarų indėlį ne tik į Žemaitijos, bet ir apskritai į
visos LDK istorinius tyrimus. Tekste atskleidžiama ne
tik Žemaitijos socialinė istorija, bet nagrinėjami LDK
vaizdiniai ir bajorijos mentalitetas.
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Rekviem LDK bajorijai
Vilma Vaskelaitė

Žinia apie 2018 m. išleistą istorikės Tamaros Bairašauskaitės monografiją Bajorų dvaras keičia savininką: Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijų dvarų likimai 1863–1914 metais ne vienam XIX a. tyrėjui galėjo
sukelti daug lūkesčių. Pirmiausia todėl, kad žemėvaldos santykiai yra socioekonominio šalies vystymosi
analizės pagrindas. XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje Rusijos imperijoje sparčiai skleidėsi rinkos ekonomikos ir neluominės visuomenės daigai. Lietuvių
gyvenamose vad. Šiaurės Vakarų krašto gubernijose –
išimtinai žemės ūkio krašte – jie pradėjo reikštis būtent žemėvaldoje. Tačiau jų nagrinėjimui reikalingos
specifinės matematinės statistikos žinios. Retas humanitaras pajėgus imtis tokios fundamentalios temos.
Antras dalykas, kėlęs susidomėjimą šia knyga, buvo
numanytas jos „iškritimas“ iš šios tematikos istoriografinio konteksto. Tarybinės mokslinės literatūros lentynoje randame herojišką valstiečių kovą su retrogradais dvarininkais akcentuojančius Leono Mulevičiaus,
Juozo Jurginio, Vytauto Merkio, Antano Tylos, Leono
Bičkausko-Gentvilos darbus. O Bairašauskaitė yra ilgametė aneksuotos LDK bajorijos gyvenimo Rusijos
imperijoje tyrinėtoja. Atėjo metas žemės byloje prakalbinti patį dvarininką!
Pratarmėje autorė įvardija tyrimo prielaidas: „XIX a.
antroje pusėje bajorija smuko ir išgyveno tapatybės krizę [...]. Ieškant šios krizės priežasčių ir raiškų, gilinantis į išlikusius šaltinius, išsikristalizavo matymas, kad
Tamara Bairašauskaitė,
Bajorų dvaras keičia
savininką: Vilniaus,
Kauno ir Gardino
gubernijų dvarų
likimai 1863–1914
metais,
Vilnius: Lietuvos istorijos
institutas, 2018, 480 p.,
400 egz.
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bajorijos krizė labiausiai atsiskleidė perskirstant žemę
(prisiminus feodalinės žemėvaldos reikšmę bajorų luomo genezei, šis perskirstymas įgijo bene egzistencinę
prasmę) taikant socialinį, tautinį ir religinį kriterijus.
Kitaip tariant, tapatybės krizę stipriai veikė žemėvaldos krizė, o jos labiausiai matoma išraiška buvo dvarų perėjimas į svetimas rankas“ (p. 8). Ankstesnėms
studijoms būdingą leitmotyvą – žemutinių sluoksnių
emancipacijos patosą – šioje knygoje pakeičia degraduojančio bajorų luomo tragizmas. Į beviltišką padėtį
LDK bajoriją, anot autorės, stūmė Rusijos imperijos
valdžia. Iškėlusi tikslą surusinti vakarines gubernijas,
ji nesitenkino 1863–1864 m. sukilimo dalyvių, rėmėjų
ir tuo įtartų dvarininkų represijomis žemėvaldos srityje. Šios priemonės – dvarų sekvestras, konfiskacija ir
privalomas pardavimas – aptartos pirmame monografijos skyriuje. Generalgubernatoriai ir centrinės valdžios
institucijos vykdė ilgalaikę nekilnojamo turto rinkos ribojimo tautiniu (religiniu) ir socialiniu pagrindais politiką. Ji pasireiškė draudimu „lenkų kilmės“ asmenims
pirkti ir parduoti žemę, „rusų kilmės“ žemės pirkėjų
protegavimu, selektyvia kreditavimo sistema, neracionaliai vykdyta baudžiavos naikinimo reforma. Tokios
politikos raida atsispindi kituose dviejuose knygos skyriuose, skirtuose dvarų savininkų sluoksnio tautinės ir
socialinės sudėties kaitai.
Priešingai nei buvo galima tikėtis, pačių bajorų požiūrio į žemėvaldos pokyčius knygoje beveik nerasime.
Pateikusi vos kelias dienoraščių ir laiškų ištraukas
(p. 257–258, 300–303), autorė negraudina skaitytojo
nusigyvenančios bajorijos verksmais ir keiksmais, kurių, reikia manyti, egodokumentuose apstu. Vietoje jų
istorikė remiasi vietinių ir centrinių imperinės valdžios
įstaigų archyviniais dokumentais, daugiausia Vilniaus
generalgubernatūros kanceliarijos fondu, saugomu
Lietuvos valstybės istorijos archyve. Tad už bajorus byloja pačios dvarų pardavimo, išvaržymo ir parceliavimo
bylos. Matyt, autorė tikėjosi, kad kiekviename skirsnyje aprašyti konkrečios valdos perėmimo atvejai padės skaitytojui susidaryti bendresnį žemėvaldos kaitos
vaizdą. Pavyzdžių mozaiką, manyčiau, galėjo apibend
rinti susistemintų duomenų lentelės ir grafikai. Dvi
amžininkų parengtomis suvestinėmis paremtos žemvaldžių sudėties pagal kilmę lentelės (p. 140, 155), nors
iliustratyvios, statistinės analizės metodinių galimybių
toli gražu neišsemia.
Apibrėžta pirminių šaltinių grupė suponuoja tai, kad
pagrindiniu monografijos veikėju tampa ne dvarus
prarandantys bajorai, o atitinkamą politiką vykdantys
valdžios pareigūnai. Autorė detaliai išanalizavo žemėvaldą liečiančios įstatyminės bazės kūrimo eigą ir ją įgyvendinant išryškėjusias prieštaras. Pastarųjų būta per
akis, kadangi imperinių pakraščių asimiliacijos ambicijos sunkiai derintos su socioekonominėmis realijomis.
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Rusų kilmės žemvaldžių, ypač tarnautojų, kolonizacija
skatinta nepaisant menkos jų ūkininkavimo patirties
ir nenoro reziduojant vietoje rūpintis įsigytais dvarais.
Draudimai „lenkų kilmės“ asmenims lietė ir valstiečius, tai trukdė formuotis vidutiniam ūkiui. Tokiosfeo
dalinės liekanos kaip prorėžiai ir servitutai, be kita
ko, stabdė daugialaukės sėjomainos sklaidą. Vis dėlto
monografijos išvados gali nustebinti įdėmų skaitytoją.
Teigiama, kad „Bajorijos sutramdymas, siekis panaikinti jos galios svertus Rusijos imperijos valdžiai buvo
svarbesnis nei imperijos socialinė ir ekonominė modernizacija. [...] Nacionalistinis mąstymas užgožė racionalų, vakarinius imperijos pakraščius pasmerkė ekonominiam, socialiniam ir ūkiniam atsilikimui“ (p. 347).
Toks radikalumas neatrodo plaukiąs iš knygos turinio. Skaitant į akis veikiau krenta teisinės kolizijos ir
skirtingų lygių valdžios institucijų nesusikalbėjimas.
Tai iliustruoja diskusijos dėl vangios rusų žemėvaldos
plėtros (p. 160–162) ir valstiečių katalikų teisių įsigyti
žemę problemų (p. 334–337). Pati autorė rašo: „XX a.
pradžios valdininkų karta pripažino, kad tikybos kriterijaus taikymas žemėvaldos srityje nepasiteisino ir
neigiamai veikė krašto ekonomiką. Žemės nuosavybės
koreliavimas su tikyba labiausiai palietė tuos, kurie,
pvz., Kauno ir Vilniaus gubernijose, sudarė pagrindinę žemės ūkio produktų gamintojų grupę – katalikus
valstiečius“ (p. 203). Vietiniai valdininkai siūlydavo
problemų sprendimo būdus, tačiau arba pasiūlymai
pasimesdavo tarpžinybinio susirašinėjimo metu, arba
pasikeisdavo įtakingi pareigūnai (kartu ir atitinkamos
institucijos pozicija), arba uždelsus priimtos nuosaikios reformos nepajėgdavo pakeisti situacijos iš esmės.
Klausimas, ar tokį konservatyvų trypčiojimą vietoje
pagrįsta demonizuoti kaip nuoseklią engimo politiką.
Šalia posukiliminės „rusų pradų atkūrimo“ politikos
antrą svarbų monografijos aspektą sudaro baudžiavos
panaikinimo reforma. Sukilimo malšintojai pakreipė
jos eigą Vakarų gubernijose kiek kitokia vaga. Paskubomis panaikintas buvusiems baudžiauninkams
dvejus metus turėjęs galioti „laikinųjų prievolininkų“
statusas, pakeista prievolių nustatymo ir mokėjimo sistema, bežemiai aprūpinti žeme (p. 241–250). Šias priemones diktavo politinis tikslas eliminuoti sulenkėjusią
bajoriją, netgi nesibodint aukoti ekonominio ir socialinio reformos racionalumo. Keistai skamba autorės tei-
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ginys, kad „Dėl imperijos valdžios politikos Vakarų gubernijose susidarė dar viena situacija, lėmusi ilgalaikį
dvaro ir kaimo konfliktą. Dvaro ir kaimo nesutarimų
šaltinį sudarė neišspręsti žemės atribojimo, prorėžių ir
servitutų klausimai“ (p. 250). Regis, ši problema buvo
būdinga visai Rusijos imperijai, ne tik kolonizuotam
Šiaurės Vakarų kraštui.
Monografijoje išsamiai apibūdinti žemės dalybų tarp
dvaro ir kaimo vargai, dvarininkų kova su naujais pretendentais į žemę: be buvusių baudžiauninkų, tai ir
sentikiai, dviejų kategorijų laisvieji žmonės bei „amžinieji činšininkai“. Autorė atkreipia skaitytojų dėmesį
į teismuose bylinėtis įpratusių bajorų ir paprotine teise besivadovavusios valstietijos teisingumo sampratos
skirtį. Pastariesiems atrodė, kad žemė turi priklausyti
ją dirbančiam. Iš vienos pusės apgultas priešiškos valdžios, iš kitos – piktų valstiečių, senasis LDK bajorų
dvaras trupėjo ir keitė šeimininkus. Susikoncentravusi į bajorijos nuosmukį veikusius politinius aspektus,
lemtingų ekonominių veiksnių autorė, deja, nenagrinėjo. Aišku, kad atgyvenusi feodalinė žemėvalda turėjo
užleisti vietą į rinką orientuotam ūkiui. Diskriminacinė valdžios politika, kaip ne kartą pažymėta knygoje,
apsunkino šį procesą. Tačiau biurokratinės kliūtys, atrodo, pasistengus būdavo įveikiamos. Galime prisiminti kad ir XIX–XX a. sandūros kooperacijos sąjūdį, lietuviškose gubernijose prasidėjusį būtent dvaruose. Tik
naujam ūkininkavimo tipui būtini bajoriško mentaliteto pokyčiai vyko itin lėtai ir skausmingai. Tai gali būti
intriguojantis ateities tyrimų objektas.
Lūkesčiai lūkesčiais, bet XIX a. tyrėjai ir mėgėjai
gavo papildyti savo bibliotekas solidžia studija. Jos
rimtumas pasireiškia ne tik apimtimi, ne tik nuotaika, bet visų pirma nagrinėjamu objektu. Žemėvaldos
krizės tyrimai neabejotinai pasitarnauja socialinės ir
kultūrinės modernizacijos tyrinėjimams. Monografijos
prieduose Tamara Bairašauskaitė pateikė konfiskuotų
ir privalomai parduotų trijų gubernijų dvarų sąrašą,
pravartų genealogams ir kraštotyrininkams. Tiesą sakant, pats domėjimosi LDK bajorija augimas yra įdomus nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos visuomenės
bruožas. Aptarta knyga taps svarbiu šaltiniu ateities
istorikui, tirsiančiam, kaip mes, dauguma atvejų kadaise dvarui priešiškos liaudies ainiai, iš naujo atradome graudų LDK bajorų pasaulio diminuendo.
!
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Vingiuota klajonė
Tiesos gatve
Tomas Vaitelė

Apie cenzūros mechanizmų egzistavimą reaguojant į portaluose (ne)publikuojamus straipsnius ar socialiniame tinkle
blokuojamą netinkamą informaciją mėgstama kalbėti ir
šiandien. Cenzūra tapo esminiu raktažodžiu, kuris pasitelkiamas ir kalbant apie sovietinės Lietuvos viešąjį diskursą.
Tarytum cenzorius ir buvo tas vienintelis prievaizdas, kurio
(ne)dėka į viešąją erdvę neprasprūsdavo joks sistemai neparankus autorius ar sakinys.
Perestrojkos, glasnost ar tiesiog Sąjūdžio laikų viešojo diskurso tyrimai nėra viena dažniausių temų dėl paprastos
priežasties – anas laikotarpis vis dar skendi atminčių ar
politinių batalijų fone. Bet koks tyrimas, susijęs su Sąjūdžio
laikotarpiu, užprogramuoja konflikto lauką, kuriame matomi du kraštutiniai poliai. „Vėl puola komjaunuoliai“ arba
„pataikaujama išdavikui L.“ žymi dvi priešingas pozicijas,
tarp kurių dažniausiai atsiduria tekstai, susiję su pertvarkos laikotarpiu.
Dviprasmybių ir skirtingų laikotarpio vertinimų gausa
susijusi ir su Andriaus Vaišnio monografijos Žurnalistikos
potvynis pasirodymo aplinkybėmis. 2020 m. žymėjo keletą
jubiliejų, keletą skirtingų vertinimų. Vienoje pusėje atsiduria knygą išleidusi leidykla Vaga, kuri Knygų mugės metu
minėdama 75-ąsias įkūrimo metines pasipuošė auksiniu
stendu... O štai dienraštis Lietuvos rytas, kurio veikla žymi
monografijoje aptariamo laikotarpio laikyseną ir kismą,
šiemet mini tik 30-ąsias savo įkūrimo metines, taip atsiribo-
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damas ir pridengdamas tapatinimąsi su Komjaunimo tiesos
pavadinimu ir ideologinių klišių ruporo funkcija.
Viešojo diskurso sistemą autorius padalija į tris polius:
šeimininkas (SSKP), cenzorius (Glavlitas) ir persekiotojas (KGB). Pagrindinis siužetas sukasi aplink šeimininkų
ir šeimininkėlių (LKP) vaidmenį konstruojant viešojo diskurso lauką ir taisykles. Cenzūros laukas vėlyvojoje žinia
sklaidos sistemoje nebebuvo toks galingas ir visa apimantis, ką rodytų ir archyvuose aptinkamos bylos dėl cenzorių
darbo, ir 1989 m. prasidėjęs cenzūros instituto laisvėjimas
bei panaikinimas 1990 m. Monografijoje nagrinėjamas laikotarpis išryškina būtent komunistų partijos veiklą, kuri
bandydama išsaugoti įtaką į politinio pliuralizmo laikotarpį
pereinančioje sistemoje, kėlė vis naujus reikalavimus leidinių redakcijoms. Perfrazuojant Arūną Streikų – laikotarpį
galima laikyti ir savotiška „minties dekolektyvizacija“.
Dažnai į rankas paėmęs knygą, kurios viršelyje fiksuoti aiškūs laiko (šiuo atveju – 1986–1990 m.) rėmai, istorikas joje tikisi nuoseklaus pasakojimo, savotiškos „kaitos“
chronologinio kismo grandinės. Vis dėlto autorius turėjo
kiek kitokių planų ir savo studiją pateikė disputo forma,
struktūriškai ją padalindamas į keturis skyrius-kambarius,
kuriuose pateikiama medžiaga primena nebent „euroremonto“ paliestą butą, kur kambariai sujungti išgriovus sienas. Paprasčiau sakant, tuose skyriuose pateikta medžiaga
persidengia.
Antrame plane atsiduria pavadinime pompastiškai „žurnalistikos potvyniu“ įvardytas korespondentų, redaktorių,
žurnalistų ir kitų veikėjų laukas – studija, kaip paaiškėja,
skirta ne konkrečiam žiniasklaidos veikimui, o apima visą
viešąjį diskursą. Knygos esminiu tašku tampa 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo,
kurio nušvietimas žiniasklaidoje laikomas „naujo pasakojimo pradžia“ (p. 65). Įdomiau tai, kad baigtiniu („Turinio
kaita įvyko: „Pavasario vėjas“ laimi“) proceso tašku autorius lyg ir laiko to paties komjaunimo įkurtą M-1 radijo
stotį ir savotišku simboliu monografijoje įtvirtintą 1989 m.
gruodžio 31 d. eteryje skambėjusią Freddy Mercury (iš tiesų Queen, – T. V.) dainą „Radio Ga-Ga“ (p. 375). Ar tai iš
tiesų laikytina baigtiniu „turinio kaitos“ tašku? Kodėl ne
1986-ieji,kai per televiziją jau buvo galima išgirsti vakarietiškos muzikos Kazimiero Šiaulio „Estrados orbitoje“?
Kuo gilyn į knygą, tuo aiškiau, kad tikėtos dramos, konfliktų tarp vyriausiųjų redaktorių, žurnalistų ir sistema laikytos nomenklatūros neaptiksime. Chaotiškuose skyriuose
esama nemažai faktinio uragano, kuris sujaukia knygos
struktūrą. Paskiri faktai išmėtomi per puslapius ir užtvirtinami autoriaus pasvarstymais. Sąžiningai remiamasi
archyviniais šaltiniais, tačiau rečiau pasitelkiami atsiminimai, kurių per tris dešimtis metų prisikaupė ne tiek ir
mažai. Dauguma monografijoje aptariamų įvykių prasidėjo
ne laikraščių puslapiuose, tačiau vien iš Sąjūdžio mitingų
ir jų refleksijų spaudoje, kurios iš pagrindų judino ir piliečių nuotaikas, galima suręsti nemenką ir svarų darbą, bet
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autorius nusprendžia šį darbą palikti kitiems tyrinėtojams.
Vietinių komunistų partijos narių (šeimininkėlių) kont
rolės laukas tampa stipriausia šios monografijos dalimi.
Tačiau knygoje gana selektyvi faktų ir įvykių atranka. Pavyzdžiui, vien ko vertas 1989 m. vasarį įvykęs „juoduoju“
laikomas LKP CK XVII plenumas, kuriame senieji LKP
klerkai dar bandė viešąjį diskursą grąžinti į senąsias vėžes
tiesiogiai bardami žurnalistus ir redaktorius. Autorius tik
fragmentiškai užsimena apie šį įvykį, detaliau nepažvelgdamas į šio politinio farso priežastis ir pasekmes. Plenume
ugningą kalbą skėlęs tuomet jau buvęs LSSR televizijos
ir radijo komiteto vadovas Juozas Kuolelis taip pat galėjo
tapti ašine studijos dalimi, kurio veiklą, pasimetimą pasikeitusių aplinkybių kontekste liudija 1988 m. vasario ir
gruodžio mėnesį daryti pareiškimai dėl iškeltos trispalvės
per komiteto langą. Vasarį įvertinęs veiksmą kaip „bandymą įvykdyti priešišką aktą“, gruodį (jau esmingai pasikeitus
aplinkybėms) į komitetą atvykusiems partiniams gyrėsi,
kad neva „komitetas pirmasis šių metų vasario 13 dieną iškėlęs trispalvę“ (LCVA, R-981, ap. 2, b. 296, l. 128; Antanas
Šimkūnas, Kalbėsime kol gyvi: Lietuvos radijas ir televizija
atgimimo metais, Vilnius: Danielius, 2001, p. 13).
Autoriui svarbesnis nebūtinai su žiniasklaida susijusių
asmenų demaskavimas. Rašydamas apie 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo dalyvio Vytauto Bogušio svarstymą darbovietėje, kuris kiek iškrenta iš konteksto, primenama ir
tame svarstyme kalbėjusios aktorės Dalios Tamulevičiūtės
2003 m. gauta Vyriausybės premija (p. 193). Įvertinimai jau
kito laikmečio šviesoje primenami ir cituojant itin kritišką
Gimtojo krašto redaktoriaus Algimanto Čekuolio tekstą,
kuriame šis 1987 m. mitingą įvertino kaip „tiek pat pabaltijietišką, kiek Disneilendas“ (p. 163). Ryškiausių to meto
viešojo diskurso formuotojų darbų nesistengiama paaiškinti
to laikmečio kontekste, jie tyrime beveik neegzistuoja. Nors
ir nebuvo oficialiosios sistemos dalimi, tačiau iš Sąjūdžio
žinių gimusi Respublika teksto autoriaus aprašyta tik frag
mentiškai, nesuteikiant laikraščiui ryškesnės vietos tyrimo
kontekste. Čia pat kyla ir kitas klausimas – ar Sąjūdžio
žinios ir kiti neoficialūs leidiniai, savilaidos tekstai ilgainiui
netapo aiškesniu procesų atspindžiu, kurio keliamos idėjos
esmingai paveikė ir oficialiojo diskurso dalyvius?
Anot autoriaus, glasnost leido skelbti blogus „mažųjų“
vadovų (kolūkių pirmininkų, gamyklų vadovų) darbus, pikt
naudžiavimą įmonėse (p. 241). Iš tiesų kritiką vadovams,
blogų pavyzdžių eskalavimą spaudoje vargu ar galima lai-
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kyti glasnost išradimu. Spaudoje kritikos strėlių jau būta
ir anksčiau – girtavimo, vagysčių, prastos vadybos atvejai
nebuvo jokia naujiena, o tik atkartojo centro nurodymus
skelbti ir kritikuoti sistemos negandas, priskiriant jas atskirų vadovų aplaidumui ar piktnaudžiavimui.
Remdamasis 1990 m. sausio 9 d. Lietuvos ryte pasirodžiusiais reitingais, autorius atkreipia dėmesį į gana palankų
Antano Sniečkaus vertinimą (p. 291). Čia pridedama, kad
lietuviai aukštai vertina šią prie okupacijos ir sovietizavimo, gyventojų trėmimų prisidėjusią asmenybę. Pasiremiant gausesne 1988–1990 m. spausdintų tekstų baze, būtų
galima nuodugniau rekonstruoti požiūrio į sistemą ir jos
praeitį kaitą. Po sensacingų straipsnių tuo laikotarpiu sekdavo kritika redaktoriams, o naujų temų gausa ir sklaida
greičiausiai lėmė knygos pavadinime akcentuojamą kaitą.
Ar tarp Sniečkaus ir tremčių tuo metu iš tiesų jau buvo dedamas lygybės ženklas? Ką apie tai sako iki 1990 m. sausio
pasirodžiusi publicistika? Įdomi ir reikšminga tema lieka
beveik nepaliesta.
Dėmesio verta Tiesoje pasirodžiusio „buržuazinės“ Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio interviu analizė
paskutiniosiomis LSSR gyvavimo dienomis. Esą „patriarchu“ tekste vadinama „viena silpniausių Lietuvos istorijoje
politinių figūrų iš tiesų pravarti toms jėgoms, kurios siekia
sulaikyti po Sąjūdžio laimėtų LSSR Aukščiausiosios tarybos
rinkimų būsimus deputatus nuo Nepriklausomybės atkūrimo“ (p. 363). Knygoje Urbšys paverčiamas galios žaidimo
objektu spaudoje, tačiau iki galo nėra aišku, kodėl autorius
paskutinįjį tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministrą
laiko „viena silpniausių figūrų“.
Priešingai nei buvo galima tikėtis, monografija skirta ne
konkrečiai žiniasklaidos laukui, o apima visą viešąjį diskursą su esminiais įvykiais ir fragmentiškais jų vertinimais.
Užmojai visapusiškai išnagrinėti to meto diskurso kismą
susidūrė su tokiems tyrimams būdinga temos pločio ir gylio problema. Manau, kad ašine šio tyrimo dalimi reikėjo
pasitelkti ne patį mitingą, o būtent jau minėtą Čekuolio
Gimtajame krašte pasirodžiusį šio įvykio vertinimą. Išsakytų pastabų nevertėtų suabsoliutinti – knyga yra vertinga
ir reikšmingai papildo besivystantį permainų laikotarpio
tyrimo lauką, tyrėjams ir interesantams suteikia žinių apie
tuo metu vykusius procesus, tačiau kiek palaidas temos nagrinėjimas primena ne tiesų ėjimą „kita Tiesos gatvės puse“,
o pirmąjį važiavimą dviračiu gatvės viduriu – netolygų,
vingiuotą ir blaškomą į akis krentančių detalių.
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Aleksandravičius, Povilas, Euro
pa kaip mąstymo būdas: Atviros visuomenės pagrindai, Vilnius: Mykolo
Romerio universitetas, 2019, 128 p.
Kai filosofai ką nors rašo ar kalba
apie Europą, europietiškumą ar apskritai istoriją, labai dažnai norisi rautis plaukus iš nevilties ir apmaudo: nesiskaitoma nei su faktais, nei su kokia
nors tikrove. Ši monografija maloni
išimtis. Ji nesiekia nurašyti ar ignoruoti istorinės perspektyvos, tačiau ją
vaisingai papildo filosofinių Europos
projektų analitika. Autorius pateikia
gan išsamią kritinę europietiškumo ir
atviros visuomenės sampratų analizę
tokių mąstytojų kaip Edmundas Husserlis, Janas Patočka, Paulis Ricoeuras, Henri Bergsonas, Karlas Raimundas Popperis ar Immanuelis Kantas
tekstuose. Norintiems sužinoti apie
Europą filosofijoje, tai puiki knyga. Vis
dėlto nepratusiems prie sodraus filosofinio teksto, ji gali būti kietesnis riešutas. Aleksandravičius svariai įsijungė
į lietuviškuosius debatus dėl Europos
idėjos ir tapatybės.
Laurynas Peluritis
Berger, John, Kaip menas moko
matyti, iš anglų kalbos vertė Paulius
Jevsejevas, Vilnius: Kitos knygos,
2019, 189 p., 1700 egz.
Aštuntame dešimtmetyje populiarios BBC televizijos laidos Ways of
Seeing vedėjas Johnas Bergeris įžvalgas apie socialinę meno prasmę
perkėlė į septynis esė. Keturiose jų
pasakojimas derinamas su vaizdine
informacija, likusiose trijose pateikiami tik paveikslai, iliustracijos ir
fotografijos. Bergerį domina politinis
meno lygmuo, todėl prabangos daiktus ar gėrybėmis nukrautas skobnis
vaizduojantys paveikslai perskaitomi
kaip visuomeninio statuso liudytojai;
moterų paveikslai atskleidžia kintantį
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jų statusą, o reklama suvokiama kaip
geismą į ateitį projektuojanti filosofinė sistema. Nors Bergerio koncepcija
atveria platesnes meno suvokimo galimybes, originalo pavadinimas netikslus: autorius nepristato keleto galimų
„būdų matyti“ ir susitelkia į vieną – politinį. Pastabų galima išsakyti ir knygos maketui. Veik du trečdalius knygos sudaro vaizdinė informacija, todėl
degtukų dėžutės dydžio nespalvoti
paveikslai skaitytojui apsunkina matymo pamokas. Juolab kad Bergeris
įžangoje pabrėžia – nebyliosios vaizdinės esė ne mažiau svarbios už tekstą.
Skirmantas Knieža
Bona, Dominique, Romainas Ga
ry, iš prancūzų kalbos vertė Diana
Bučiūtė, Vilnius: Baltos lankos, 2020,
445 p., 2200 egz.
Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje sprogęs Romaino Gary bumas tęsiasi. Šįkart – jau ne naujas kurio nors romano vertimas, o prancūzų rašytojos
1987 m. sukurpta biografija. Knygoje
kuriamas pasakojimas išsiskiria gyvumu ir sklandumu – tai yra tikra bio
grafija, o ne vien nuobodus, saugojimui
muziejuje skirtas faktų ir faktelyčių
kratinys. Kita vertus, kai aprašomasis herojus yra sukūręs tokį fantastišką autobiografinį tekstą kaip Aušros
pažadas, erdvės biografo vaizduotei
ir tyrimams gerokai sumažėja, todėl
pirmieji skyriai, praktiškai perpasakojantys Gary romano siužetą, gali pasirodyti nuobodoki. Laimei, ne visas
kūrėjo gyvenimas sutilpo į Aušros pažadą, tad knyga savo vietą ir prasmę
tikrai turi. Pagirti norisi vertėjos darbą – ne tik už sklandų teksto perteikimą, bet ir už skaitymą lengvinančius
(o vietomis net ir autorę tikslinančius)
komentarus. Abejoju, ar Gary išlepintiems gurmanams ši knyga paliks neišdildomą įspūdį, vis dėlto bandymas
prasibrauti pro autoriaus susikurtas

mistines džiungles yra pakankamai
vykęs ir smagus.
Antanas Terleckas
Eire, Carlos M. N., Reformations:
The Early Modern World, 1450–1650,
New Haven & London: Yale University Press, 2018, 920 p.
Reformacijų istorijos „Žiedų valdovas“. Eire monografija yra kone epinis
pasakojimas, detaliai aptariantis Vakarų civilizacijos transformaciją nuo
Renesanso apyaušrio iki Descartes’o
mirties. Tyrėjas Bažnyčios reformacijas analizuoja apžvelgdamas Romos
Katalikų Bažnyčios reformas ir plėtrą
į naujus žemynus, protestantiškų bažnyčių raidą ir skirtumus, skepticizmą
ir sekuliarizmą. Įspūdingos apimties
tyrimas smulkiai narsto religijos istoriją nuo popiežiaus Mikalojaus V
paskelbtų jubiliejinių metų ir planų
perstatyti Šv. Petro baziliką iki pat
Trisdešimtmečio karo pabaigos. Sudėtingą ir komplikuotą dviejų šimtmečių istoriją autorius sugebėjo paversti
įtraukiančiu pasakojimu, „skirtu studentams ir besidomintiems“, aktualizuodamas istoriją šių dienų kontekste.
Eire darbas yra beveik enciklopedinis
žinynas, rekomenduojamas visiems,
norintiems suprasti sudėtingą religinių kovų Europoje (ir kartu LDK) istoriją. Ir būtinas visiems manantiems,
kad XVI a. įvyko tik viena reformacija.
Tomas Riklius
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi
Jėzaus draugijos archyve Romoje =
Fontes collegii Crosensis, qui in Archivo Romano Societatis Iesu asservantur, t. 1: 1608–1700, parengė Živilė
Nedzinskaitė, Darius Antanavičius,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 648 p.
Jėzuitiški šaltiniai visada yra neįtikėtinai informatyvūs. Ir šie Kražių

naujasis židinys-aidai 2020 / 4

k n y g ų m u gė

kolegijos tėvų tekstai yra daugiau
negu vieno miestelio istorijos versmės.
Juose atsispindi viso regiono tikrovė:
socialinė, religinė, politinė. Prieš akis
iškyla kasdienis dvasininkų ir valstiečių gyvenimas, gamtos nelaimės, vietiniai papročiai ir prietarai, galiausiai
kolegijos – švietimo ir kultūros cent
ro – veikla ir personalijos. Nors šaltiniai pateikiami tik originalo kalba,
susigaudyti padės išsamios anotacijos,
o išsamesniam tyrimui – puiki rodyklė.
Vytautas Ališauskas
Radzevičiūtė, Undinė, Grožio ir
blogio biblioteka, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020, 200 p.,
2000 egz.
Rašydamas anotaciją vis dar nerandu atsakymo – tai geriausia autorės
knyga, ar titulą išsaugojo Žuvys ir drakonai (2013). Knyga pratęsia vienoje
autorės novelių pasirodžiusio Walterio – turtingo paveldėtojo, turinčio
aistrą oda aptrauktoms knygoms – istoriją. Romanas mus nukelia į Veimaro respubliką: Leni Riefenstahl, Anita
Berber, Marlene Dietrich, kokainas ir
grožio paieškos – viskas čia. Autorė,
atrodo, gretina šiandieną su ikinacistine Vokietija, atverdama įtampą tarp
individualios laisvės ir tvarkos, grožio
ir blogio, aistros ir nuodėmės. Nors jau
nuskambėjo keletas ištarmių, jog tai –
žingsnis lengvos, populiariosios literatūros link, norisi paprieštarauti. Autorė
nepateikia išplėtotų įžvalgų apie „būtį
ir buitį“, tačiau subtiliomis užuominomis, paradoksais, detalėmis ir ironija
provokuoja skaitytojo mąstymą, o į
elementarias banalybes – nesileidžia.
Radzevičiūtė išsaugo savitą stilių, kurį
būtų galima laikyti visų lietuvių literatūrai būdingų nuodėmių antiteze:
sakiniai lakoniški, ritmingi, nesimėgaujama kalbos žodingumu, o siužetas tvirtai sugniaužtas už pakarpos ir
neišleidžiamas pasiganyti po lankas.
Mantas Tamošaitis
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Zanussi, Krzysztof, Aleksandr
Krasovickij, Imperatyvas: pokalbiai
Liaskose, iš rusų kalbos vertė Kazys
Uscila, Vilnius: Vaga, 2020, 438 p.,
800 egz.
2018 m. sudaryta pokalbių knyga,
kurioje Ukrainos Folio leidyklos vadovas kalbina įžymų lenkų režisierių.
Kalbina gyvai, pastarojo namuose
netoli Varšuvos − trumpais, glaustais klausimais, palikdamas vietos
pasisakyti pačiam režisieriui. Laisvai
improvizuodami, nutoldami ir vėl priartėdami prie tų pačių pokalbių, jie
paliečia daugybę istorijos, politikos ir
kultūros temų. Daug įdomių įžvalgų
režisierius čia pasako apie senąją ir
mūsų laikų Lenkiją, Rusiją, Ukrainą,
patriotizmą, laisvę, masinę kultūrą ir
kt. Kiek mažiau pasakoja apie save ir
savo kūrybinį gyvenimą, tačiau šiuos
epizodus gerai iliustruoja leidinyje
esančios nuotraukos. Visa tai sugula į
režisieriaus minčių apie mūsų civilizaciją vėrinį, kuriame atsispindi jo interesų ir veiklos platumas, jo moralinė,
pilietinė, filosofinė ir religinė pozicija.
Dalia Zabielaitė
Wade, Francesca, Square Haunting: Five Women, Freedom and London Between the Wars, Faber & Faber,
2020, 422 p.
Autorė pasakoja apie vieną Londono aikštę (Mecklenburgh Square
bohemiškame Blumsberyje), kurioje
įvairiu metu gyveno penkios į istoriją
įėjusios moterys, tapusios savo srities
pradininkėmis. Tai – poetė modernistė
Hilda Doolittle (geriau žinoma androginišku H. D. slapyvardžiu), detektyvų
autorė, lingvistė ir teologė Dorothy L.
Sayers, vertėja ir klasikos specialistė
Jane Ellen Harrison, istorikė ir aktyvistė Eileen Power bei rašytoja ir leidėja Wirginia Woolf. Bendras adresas
šiuo atveju tarnauja veikiau kaip rėmas šių ryškių asmenybių biografijų
nuotrupoms sukabinti ir (ne visada

pavykusi) pastanga suvaldyti gausiai per kraštus virstančią biografinę,
mokslinę ir sociologinę medžiagą. Asmenybės tikrai neeilinės, jų pasiekimai išliekantys, gyvenimai įdomūs,
pilni keistų sutapimų ir netikėtai atsikartojančių pažinčių (ko vertas vien
emigranto iš Rusijos Johno Cournos
indėlis į kelių šios knygos herojų asmeninį ir kūrybinį gyvenimą). Apskritai
vienas iš įdomesnių knygoje išryškėjusių motyvų – milžiniškas (dažnai
tiesiog lemtingas) Rusijos emigrantų
vaidmuo.
Rasa Drazdauskienė
Мацейна, Антанас, Падение бур
жуазии, перевод с литовского М. В.
Медоварова, Санкт-Петербург: Вла
димир Дал, 2019, 413 p.
Lietuviškos filosofijos vertimai į užsienio kalbas yra visuomet kiek netikėtas ir įdomus dalykas. Šiuo atveju
galima kalbėti ir apie savotišką egzotiką. Iki šiol Antano Maceinos veikalus
į rusų kalbą vertė Tatjana Maceinienė
(išversta trilogija Cor Inquietum, knygos Dievo avinėlis bei Dievas ir laisvė), tačiau Maceinos filosofija Rusijoje
susilaukė naujo vertėjo ir tyrinėtojo,
o gal ir skaitytojų. Šiame leidinyje nutolstama nuo religinės ir egzistencinės
viduriniojo ir brandžiojo Maceinos laikotarpio tematikos ir pateikiami du
gana kontroversiški tarpukario socia
linės ir kultūrinės filosofijos darbai
(Buržuazijos žlugimas ir Prometėjizmo problema) bei filosofo brandžiojo
kūrybos laikotarpio kalbos filosofijos
tekstų pluoštas (Kalba ir žmogus, Kalba ir daiktas, Gimtoji kalba liturgijoje, Religija ir kalba). Vertimas gana
kruopštus, atliktas su neblogu lietuvių
kalbos pojūčiu ir išmanymu, o visas
leidinys palydėtas neblogai sukaltu
vertėjo įvadu.
Laurynas Peluritis
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Užsklanda

Pomponai
Benjaminas Krokas

Obuolių kvapas

Basanoškės

Kvadratinė katė

Kai po Friedricho Schillerio mirties jo ištikimas draugas ir leidėjas
Jakobas Morgensternas, tikėdamasis rasti įvairių rankraščių, ištraukė
jo rašomojo stalo stalčius, tai vietoje
popierių išvydo gausybę supuvusių
obuolių. Leidėjas žinojo apie Schillerio pomėgį uostyti pūvančius obuolius,
kurių kvapas sužadindavo rašytojui
kūrybinį polėkį. Tačiau šį kartą bičiulis klydo. Jis niekaip negalėjo suprasti, kodėl visi obuoliai buvo su kiaurymėmis. Schilleris obuolius sukaupė
rašydamas ir nuolatos taisydamas
savo paskutinę istorinę dramą Vilhelmas Telis.

Daktaras Jonas Basanavičius, apsigyvenęs Varnoje, stipriai sielojosi dėl
Lietuvos knygnešių likimo. Norėdamas palengvinti jų kilnų darbą, daktaras sugalvojo tokį dalyką. Varnoje
jis įkūrė ortopedinę dirbtuvę, kurioje
buvo gaminama speciali avalynė, skirta lietuviškų spaudinių išnešiotojams.
Tai buvo įvairių dydžių ir formų batai,
turėję įtaisytas slėptuves smulkiems
raštams gabenti. Basanavičius siųsdavo dideles partijas tokių batų Prūsijos lietuviams, kurie jais aprūpindavo ateivius iš Didžiosios Lietuvos.
Pirmieji knygnešiai, įkliuvę pasienyje
su tokiais batais, juos vadino „Basanavičiaus kojelėmis“. O pristavas, kurio vardas nežinomas, taip ir išvertė:
„Basanoški“.

1914 m. į Vieną iš Rusijos atvyko
dailininkas Kazimiras Malevičius.
Atsidūręs pirmą kartą Vakarų Europoje, jis tikėjosi visokių meno madų
pamatyti ir naujų draugysčių patirti.
Įsikūrė Malevičius privačiame pensio
ne ir gavo kambarį, kuriame jau gyveno vienas jaunas mokslininkas. Tas
mokslininkas buvo fizikas Erwinas
Schrödingeris. Jis svečiui iš Rusijos
nuolat pasakojo apie savo katę, kurios
jis pats niekada nebuvo matęs, nes ją
laikė uždarytą dėžėje, kurios jis niekada neturėjo. Malevičius, grįžęs į Rusiją,
nupiešė keistuolio fiziko pasakojimą ir
pavadino jį „Juoduoju kvadratu“.

Diagnozė
Adomas Mickevičius, vos atvykęs
studijų į Vilniaus universitetą, ėmė ir
apsirgo – tik nežinia, ar nuo psichologinės įtampos, ar nuo miesto skersvėjų. Sužinojęs, kad Antakalnyje gyvena
vienas gydytojas, kuris labai mielai
aptarnauja vargšus studentus, Mickevičius nutarė pas jį apsilankyti. O tas
gydytojas buvo Dominykas Narbutas,
Kosciuškos sukilimo dalyvis ir karštas patriotas. Apžiūrėjęs Mickevičių ir
nustatęs lengvą melancholijos formą,
gydytojas reikšmingai tarė:
– Kam tau ta sveikata, jeigu turi tėvynę Lietuvą.
Mickevičius išėjo dar labiau nusiminęs, bet daktaro žodžius įsiminė visam
gyvenimui.
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Pašaukimas
1913 m. vasara Seinuose buvo kaip
reta karšta. Saulė taip svilino, kad net
kunigų seminarijos auklėtiniai, pasikaišę sutanas, vakarais braidžiodavo
po nusekusį Seinų ežerą. Tik
klierikas Vincas Mykolaitis,
drovėdamasis besitaškančių
kunigų, niekam nematant
pasukdavo į Seinų bažnyčią
ir priguldavo altorių šešėly.
Kartą jį čia užėjo pats vyskupas Karosas. Pamatęs garsiai parpiantį Vincą, jį griežtai išbarė, kad šis dvasinio
pašaukimo neturįs.

Vivekanandos žydėjimas
Salomėja Nėris, grįžusi iš Paryžiaus
į Palemoną, labai susidomėjo Rytų
dvasingumu. Ji, būdavo, susirango po
diemedžio krūmu ir skaito Vivekanandą rusiškai. O kartą pasiėmė popieriaus lapą ir užrašė:
„Mūsų dienos – kaip šventė,
Kaip žydėjimas Višnaus.“
Taip užrašiusi, išbėgo visa
švytėdama į pakriaušę lakštingala pačiulbėti. Bet čia
užsuko Antanas Venclova,
nešinas puskibiriu suvalkietiškų vyšnių. Pamatęs
posmą, jis paėmė ir pataisė
paskutinį žodį. Kad būtų
gražiau, net širdelę iš uogų
sudėjo.
!
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