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Bažnytinio paveldo muziejuje praeitų metų pabaigoje buvo atidaryta paroda
„Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias“ (kuratorės Sigita Maslauskaitė-Mažylienė
ir Birutė Valečkaitė), jos proga buvo surengta ir diskusija „Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose?“, kurioje ir man teko dalyvauti. Prisipažinsiu: šiuolaikiniu menu
domiuosi nenuosekliai, galima sakyti, pripuolamai, o su jo apraiškomis bažnyčioje
mano santykis dar komplikuotesnis. Mat dažniausiai lankausi senose bažnyčiose,
o jei tenka atsidurti ir kokioje XIX ar XX a. šventovėje, tai visada akimis ieškau čia
atitekusių senųjų – XVII–XVIII a. meno kūrinių. Kai senos bažnyčios altoriuje ar
sienoje pamatau „naują“ kūrinį, dažniausiai reaguoju kaip į disonuojantį su visa
apsuptimi intarpą, kaip kitos stoties radijo bangas, kurias reikia tiesiog perjungti. Tačiau kai tenka pamatyti apnykusį, patamsėjusį, neretai ir pasislėpusį po
vėlesniais sluoksniais, bet tikrai seną, menotyrininkišku žargonu tariant „gerą“
paveikslą – suvirpu iš džiaugsmo ir smalsumo.
Štai tokios mano aktualijos bažnyčioje. Tai, žinoma, „neteisingas“, nenatūralus,
gal net kiek pragmatiškas ir „užnuodytas“ santykis su menu, nes, kaip rašė Jamesas Elkinsas, meno istorikai, atsigėrę iš užnuodyto meno istorijos šulinio, gali
suprasti, žinoti, bet nebegali iš tikrųjų jausti, patirti grynai emocinį ryšį su kūriniu... Elkinsas rašė, kad tą žinojimo neblukinamą ryšį su kūriniu gali atsiminti
tik iš vaikystės. Ir aš atsimenu. Tai buvo populiari šv. Teresės iš Lizjė fotografija,
pastatyta ant Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios šoninio altoriaus, mano vaikiškame
akių lygyje. Nežinau, ar tas pats atvaizdas būtų turėjęs poveikį pamatytas daug
vėliau, ir kitur, ne bažnyčioje, bet tuomet ir ten toji karmelitų vienuolės nuotrauka
man buvo vienas aktualiausių ir gražiausių šventųjų atvaizdų. Ypač dėl to, kad
šventoji – nuotraukoje, skirtingai nei tapytuose paveiksluose ar statulose, yra beveik „tikra“, regima taip, kaip ir kiti realūs ir gyvi žmonės. Tačiau, skirtingai nei
daugelis jų – labai graži ir šventa, ir šios dvi savybės tamsaus gobtuvo gaubiamame veide visiškai neatskiriamos. Apie šį atvaizdo atminimą bažnyčioje diskusijoje
nepapasakojau, jis iškilo tik rašant šį laišką. Be to, toks pavyzdys greičiausiai
nebūtų tikęs minėto renginio diskursui.
Vieną menotyrininkams adresuojamų klausimų Sigita Maslauskaitė-Mažylienė
taip formulavo: „Ar bažnyčiai, liturgijai skirti šiuolaikiniai kūriniai – paveikslai,
reikmenys, altoriai – gali būti vertinami šiuolaikinio pasaulietinio meno kriterijais?“ Šiuolaikinės dailės padėtį bažnyčioje padeda suvokti jos istorinės analogijos.
Viduramžių katedra tobulai jungė ano meto architektūrines ir menines naujoves
su kanonu, ji buvo ir liturginio vyksmo, ir menų centras. XV a., kai atsirado spauda, asmeniniam skaitymui ir pamaldumui prieinami maldynai, Šventojo Rašto
knygos, grafiniai tiražuojami šventųjų atvaizdai, bažnytinė dailė patyrė vieną didžiausių krizių, ji neteko savo pirminės paskirties vaizdu pasakoti Šventąjį Raštą
šventovėje. Baroko epochos bažnytinis menas naujų vizualios raiškos formų ir
įtaigos paieškomis siekė atgaivinti savo Naujaisiais laikais ėmusį silpti tarpinin1

kavimo tikėjimui ir religinėms praktikoms vaidmenį. Ir tai didžia dalimi pavyko.
Baroko bažnyčios teatrum sacrum, pasitelkdamas meninės raiškos naujoves, ne
tik reprezentuoja šventuosius asmenis ir jų gyvenimus, bet kuria vien jusliniam
suvokimui skirtus įspūdžius, irrealumo patirtis sugestijuojančius efektus. Iki pat
XVIII a. antros pusės daugelis inovatyviųjų meninių sprendimų keliavo iš bažnytinio meno sferos į pasaulietinę dailę ir architektūrą. Vėliau įvyko lemtingas pokytis,
naujų meninių sprendimų judėjimo kryptis kardinaliai pasikeitė: bažnytinė dailė
nustojo būti meninių naujovių šaltiniu, ji tapo tarytum užkonservuota, retrospektyvi, tik retsykiais įsileidžianti ir prisitaikanti pasaulietiniame mene jau išbandytas naujas stilistines kryptis ir raiškos formas. Čia galėtumėte paprieštarauti: o Le
Corbusier bažnytinė architektūra? Henri Matisse‘o tapyba, vitražai? Tačiau tai tik
epizodai, nesudarantys vientiso reiškinio, bangos, kuri leistų paneigti teiginį, kad
dar XIX a. bažnytinį meną ištikusi krizė su retais pertrūkiais tęsiasi.
Galima būtų klausti – ar einame į bažnyčią pamatyti ir patirti gero, aukšto lygio šiuolaikinio meno? Na, ne. Yra daugybė kitų vietų, kuriose galime susidurti
su šiuolaikiniu menu. Dažniausiai į bažnyčias einame dėl kitų priežasčių. Tačiau
šioje vietoje norėčiau priminti bažnytinio, liturginio meno skirtį nuo meno, kurį galima laikyti religiniu dėl religinius motyvus interpretuojančio ar religines patirtis
sugestijuojančio jo pobūdžio. Ši skirtis analogiška sistemingos religinės praktikos
skirčiai nuo spontaniško religinio jausmo ar abstraktaus tikėjimo antgamčiu, kuris gali būti visiškai nesusijęs su bažnyčia kaip religinės praktikos vieta. Taip pat
ir kalbant apie meną bažnyčioje, reikėtų atskirti meną veikiančioje bažnyčioje, kur
laikomos šv. Mišios, renkasi maldai tikinčiųjų bendruomenė, ir meną savo pirminę
paskirtį praradusioje šventovėje, jos pastate, kuris tapo muziejumi, parodų erdve,
koncertų sale. Šiose erdvėse eksponuojami meno kūriniai gali visiškai nesisieti su
tradiciniu bažnytinės dailės turiniu, gali disonuoti ar megzti dialogą su eksšventovės spinduliuojama atmintimi. Be to, pats jų buvimas neveikiančios bažnyčios
erdvėje paženklintas laikinumo – tai tik ekspozicija, kuri vėliau ar anksčiau bus
pakeista, o kūriniai ar jų dalys nugabenti atgal į autoriaus dirbtuvę ar muziejaus
saugyklą.
Kitoks meno kūrinių buvimo būdas yra veikiančioje bažnyčioje: čia jie ne tik
patenka į multifunkcinę – ir lankymui, ir maldai, ir liturgijai skirtą vietą, bet ir
pretenduoja joje išlikti ilgą laiką... Todėl ir santykis su šiais kūriniais kitoks – daug
kritiškesnis ir atsargesnis, užklausiantis ir paties kūrinio generuojamo turinio
teisę būti šventovėje, ir jo plastinės raiškos vertę, jo išliekamumą bei „sukibimą“
su šventovės aplinka, kitais jos elementais. Svarbu pastebėti, kad šis mano dabar
apibrėžiamas santykis klostosi ne tik tarp kūrinio (jo autoriaus) ir individo (konk
retaus užsakovo, žiūrovo, tikinčiojo asmens), bet tarp kūrinio ir bendruomenės.
Štai priežastis, kodėl profesionalūs modernistinio meno atstovai vengia kurti
bažnyčiai, o pasiryžę tai daryti, neretai lieka nesuprasti kolektyvinio užsakovo
ir vertintojo. Diskusijoje buvo prisiminta, kaip Ksenijos Jaroševaitės sukurta
Švč. Mergelės Marijos statula buvo tiesiog išnešta iš vienos Vilniaus šventovės, nes
„negraži“, o Vaidoto Žuko ekspresionistinio „Jurgio Matulaičio“, tapyto Panevėžio
katedrai, atsisakyta. Bažnytinės bendruomenės iš menininkų tikisi prisitaikymo,
įsiklausymo, nemėgsta išsišokėlių, todėl lengviausiai priimami santūrūs, „į akis
nekrintantys“ šiuolaikinio bažnytinio meno sprendimai.
Kita vertus, menininkai, prisitaikydami prie ne visada išlavinto bažnyčios
bendruomenės skonio, rizikuoja susikompromituoti prieš kitą – profesionalių
menininkų ir meno ekspertų bendruomenę. Ne vien dėl paties, pagal užsakymą
sukurto kūrinio, bet ir dėl neretai kičinės jo aplinkos, „fabrikinių muliažų“, kaip
sako Vaidotas Žukas, konteksto. Paroda ir minėta diskusija atskleidė, kad jaunesnės kartos postmodernistinei meno platformai atstovaujančių menininkų ryšiai
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su bažnyčia klostosi sėkmingiau, jų kūrinius mėgsta, užsako, jie jaučiasi suprasti ir įvertinti. Ar tai lėmė postmodernistinė grįžtis prie daugeliui suprantamo,
lengviau „skaitomo“ natūralizmo ar net hiperrealizmo? Paulius Juška, Andrius
Zakarauskas, Patricija Jurkšaitytė tapo naujai kanonizuotų šventųjų atvaizdus:
besišypsanti šv. Motina Teresė, tarsi iš paveikslo žengiantis palaimintasis Jurgis
Matulaitis, tiksliai pagal tremties nuotrauką perteiktas šv. Teofilius Matulionis.
Tapyba profesionali, technologiška, bet negali heidegeriškai sakyti, jog žvelgiant į
ją, nelieka pačios tapybos, „ją visą sunaudoja kūrinys“. Jos lieka... Tapyti paveikslai primena matytas asmenų nuotraukas, bet jų neatstoja, tik imituoja. Sakysite,
gal nieko blogo, juk tai postmodernizmas – citatų, pakartojimų, kompromisų, simuliakrų, kur neatskiriama tai, kas tikra, nuo to, kas dirbtina, sfera, be to, daug
kam patinka, kaip ir gipsinės dažytos statulos?
Grįžtant prie kriterijų: XVII a. pamokslininkas rašė, kad atvaizdai bažnyčioje
gali daug labiau jaudinti nei pamokslininko žodžiai dėl to, jog jie yra gyva Dievo
žodžio ir paties tikėjimo reprezentacija. Vadinasi, gyvybė, nors ir iliuzinė, meninė – vienas iš senų, tradicinių bažnytinio meno kriterijų. Kas jam atliepia – ieškokite savo praeityje ar dabartyje asmeniškai, gal atrasite panašią istoriją į mano su
šv. Teresės iš Lizjė nuotrauka. O aš jums patikėsiu dar vieną prisipažinimą: nepaisant vis dar manyje veikiančių meno istorijos šulinio nuodų, Billo Viola 2014 m.
video kūrinys „Kankiniai“ , sukurtas Londono Šv. Pauliaus katedrai, įtikina.

Vilnius, 2020 m. liepos 22 d.
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Sukilimas, kuris turėjo būti
Kęstutis K. Girnius

1941 m. Birželio sukilimas tebėra vienas kontraversiškiausių Lietuvos istorijos įvykių. Daugelis jį laiko sudėtine Holokausto dalimi, kiti – Lietuvos laisvės siekimo
išraiška. Konsensuso nėra, vargu ar archyvuose atsiras
kokių nors lig šiol nepastebėtų dokumentų, kurie išsklaidytų nesutarimus. Surinkta tikrai daug medžiagos, bet
lieka ir svarbių neišaiškintų momentų, kurie, skirtingai
interpretuojami, grindžia prieštaringus vertinimus.
Net didieji sukilimo kritikai pripažįsta, kad jis turėjęs
įvykti. Leonidas Donskis rašė, kad „birželio sukilimas
buvo psichologinė ir politinė lietuvių būtinybė“, pridurdamas, jog „dalis sukilimo iškart pasuko pačiu blogiausiu
keliu, pasirinkdamas nacistinę Vokietiją kaip mažesnį
blogį“. Tomas Venclova rašė, kad „ginkluotas protestas
buvo teisėtas ir neišvengiamas“. Netrūko ir skeptikų,
visiškai nuvertinusių sukilimą. Esą vokiečiai vis tiek
būtų išviję bolševikus, tad aukos buvusios beprasmės
ir bergždžios. Be to, sukilimas nepasiekė savo tikslo –
nei atkūrė nepriklausomybę, nei iškovojo protektorato
statusą à la Slovakija. Post factum mes visi protingi.
Bet nutarimą, ar sėdėti sudėjus rankas, ar sukilti ir kovoti, reikėjo priimti karui dar neprasidėjus ar prasidedant, o ne jam pasibaigus ir išryškėjus nacių tikslams.
Lietuvos laikinosios vyriausybės (LLV) vadovo parei
gas ėjusio Juozo Brazaičio perlaidojimo Kaune proga
2012 m. prezidentas Valdas Adamkus interviu su BNS
prisiminė: „neužmiršiu tos minutės, kada Kauno radiofonas staiga prabilo valstybiniu himnu, vos nuaidėjus
pirmiesiems sprogimams Kauno apylinkėse. [...] Vyriausybė, paskelbusi atsišaukimą į tautą, buvo tas idealas,
kuris įkvėpė man patriotizmą, pasididžiavimą ir tikėjimą savo tauta. Ta diena, ta akimirka, atvirai pasakysiu,
buvo mano pirmas sąmoningas psichologinis
lūžis mano gyvenime, dėl kurio pasijutau, kas
aš esu“. Adamkus dalyvavo Brazaičio perlaidojime, nors jo aplinka ragino to nedaryti.
Sukilimas, LLV, masinės Lietuvos žydų žudynės. Kaip šie įvykiai susiję, kokie jų tarpusavio priežastingumo ryšiai? Kiek tuos tris
momentus jungia nenutrūkstama tąsa, kad,
žengus pirmą žingsnį, paskutinis beveik neišvengiamas? Ar tai trys atskiri įvykiai, kuriuos lėmė skirtingi veikėjai skirtingu laiku,
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tad ir skirtingai bei atskirai vertintini, o ne sumaišytini bendrame katile? Ar tai tąsos ir skirties derinys?
Kyla daugybė klausimų. Kada sukilimas prasidėjo ir
kada jis baigėsi? Jei reikėjo sukilti, kas buvo darytina
po to? Ar LLV valdė padėtį, ar gebėjo rasti savarankiškesnės veiklos terpę, ar tik vykdė vokiečių nurodymus?
Ar valstybės struktūrų atkūrimas savivaldybių lygiu
nesąmoningai pastūmėjo Lietuvą kolaboravimo su vokiečiais, taigi ir dalyvavimo Holokausto linkme? Ar pateisintini siūlymai kolaboruoti mainais į suverenumą?
Kiekvienas klausimas sulaukia skirtingų atsakymų, ir
nors kai kuriuos gana lengva atmesti, lieka neaiškumų
ir dviprasmybių, užkertančių kelią vienareikšmiam apibūdinimui ir vertinimui.
Kada vyko sukilimas, kada prasidėjo, kada baigėsi?
Pasak įprasto atsakymo, jis tęsėsi nuo karo pradžios
birželio 22 d., sulig Vokietijos puolimo pradžia, iki birželio 28 d., kai sukilėliams buvo nurodyta nusiginkluoti.
Stambiausia mokslinė knyga taip ir pavadinta: Lietuvių
tautos sukilimas. 1941 m. birželio 22–28 d. (2011). Tikslesnių datų nerasi, nors jos ir ne visiškai tikslios. Karo
išvakarėse tvyrojo milžiniška masinių trėmimų sukelta
įtampa, kai kurie nuo arešto besislapstantys ir trėmimo
išvengę vyrai susitelkė į būrius Marijampolės, Rokiškio,
Utenos ir kitų apskričių miškuose, per ginkluotus susirėmimus nukovė NKVD pareigūnų. Birželio 28 d. Kaune nebeliko ginkluotų raudonarmiečių, tad buvo duotas
įsakymas sukilėliams grąžinti savo ginklus, bet antai
rytų Aukštaitijoje susidūrimai su besislapstančiais raudonarmiečiais ir sovietų aktyvistais vyko net rugpjūtį.
Kadaise sukilėlių skaičius buvo smarkiai išpūstas.
Esą dalyvavo iki 100 000, žuvo iki 4000 kovotojų, pasak Algirdo Budreckio, „tai didesnis skaičius
negu aukos per trijus (sic) metus kovose dėl
nepriklausomybės (1918–1921)“. Dabar manoma, kad veikė apie 400 partizanų būrių,
sutelkusių 16–20 000 kovotojų, o žuvo maždaug 650. Kaune, sukilimo centre, žuvo 161
partizanas. Ar sukilėlių būta daug, ar mažai?
Tai grubus, gana primityvus klausimas, bet
reikia jį kelti. Jei iš tiesų buvo apytikriai tiek
sukilėlių, tai labai didelis skaičius, prisiminus, jog per paskutinius ketvirto dešimtme-
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čio metus Lietuvos kariuomenėje tarnavo apie 26 000
žmonių. Net pripažinus 10 000 sukilėlių, būtų paneigti
tvirtinimai, kad sukilo ne tauta, bet jai nebūdingi „radikalai“, kurie, kaip duodama suprasti, buvo pasiryžę
griebtis kraštutinių priemonių. Pirma pažintis su teroru, ypač masiniai šeimų trėmimai vos prieš savaitę iki
karo pradžios paliko neišdildomą įspūdį, kuris neišnyko
per visą vokiečių okupaciją. Lietuvių daugumai sovietai buvo ir liko pagrindinė grėsmė. Per 70 000 žmonių,
įskaitant didesnę dalį intelektualų žiedo, pasitraukė į
Vakarus 1944 m. Ne tik elitas taip galvojo. Nutarimas
1945 m. vasarą Lietuvos įjungimo į SSRS penkmečio
proga siųsti Stalinui padėkos laišką su Lietuvos gyventojų parašais sukėlė spontanišką, beveik visuotinį
boikotą, kuriuo buvo siekiama užtikrinti, kad Maskva
negalėtų pasauliui aiškinti, jog žmonės džiaugsmingai
sutikę grįžtančius bolševikus. Saugumiečių parengtoje ataskaitoje Lavrentijui Berijai minimi atvejai, kai,
suvarius žmones į salę ir užrakinus duris, jie šokdavę
pro langus, kad nereikėtų pasirašyti, kad vienoje Švenčionių valsčiaus apylinkės taryboje „iš 100 susirinkime
dalyvavusių žmonių laišką drg. Stalinui pasirašė tik
apylinkės pirmininkas“. Be nuoseklios kaimo paramos
pokario metų partizanai būtų išsilaikę vos kelerius metus. Sukilimui irgi pritarė lietuvių dauguma.
Reikia klausti, kas buvo sukilėlis, ar taip vadintinas
kiekvienas, kuris sukilimo metu reiškėsi aktyviau. Kaip
beapibūdintume, sukilėlis sukilėliui nebuvo lygus. Vieni tučtuojau griebėsi ginklo ir stengėsi pažaboti raudonarmiečius, NKVD bei komunistų aktyvistus, antri
pasireiškė jau padėčiai aprimus. Besireiškiančiųjų motyvų būta įvairių – vieni kovojo už laisvę, antri siekė apsaugoti savo artimuosius, treti stengėsi atpirkti ankstesnį bendravimą su okupantu, ketvirti – atsikeršyti.
Būta ir tų, kurie išvis nekovojo su okupantu, bet išėjo į
gatves vien plėšikauti ar dalyvauti žydų persekiojime ir
žudyme. Okupanto klausančių struktūrų nariai baltus
raiščius užsirišo dar sukilėliams nenusirišus, bet ar jie
ir tie, kurie užsimovė baltą raištį viskam aprimus, apskritai laikytini sukilėliais? Būta sukilėlių, kurie kovojo
su okupantu ir po to padėjo savo ginklus, bet būta ir tų,
kurie, išvarius sovietus, suskubo įsitraukti į pogromus
ir žudynes. Egzistuoja, kad ir nepilni, sukilėlių sąrašai,
bet nežinia kaip nustatyti, kiek žmonių priklausė kuriai šių grupių, o juk ne kartą ligi tol garbingai besielgę
vyrai po kelių mėnesių buvo įtraukiami į žudymo akcijas. Didvyriai galėjo būti ir niekšai. Bronius Norkus
iškėlė trispalvę ant Prisikėlimo bažnyčios bokšto, bet ir
vadovavo vienam Rollkommando Hamman būriui, kuris masiškai žudė žydus Lietuvos provincijoje. Juozas
Barzda – kitas krauju susitepęs sukilėlis. Aiškinama,
kad Algirdas Klimaitis, kuris, suderinęs savo veiksmus
su vokiečių saugumo pareigūnais, vadovavo Vilijampolės pogromui, buvo sovietų įkalintas ir tik sukilėlių iš-
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laisvintas, taigi paprastas žudikas. Čia kyla dilema. Jei
visi, kurie reiškėsi per sukilimą ir gal kokią savaitę po
to, laikytini sukilėliais, taip į vieną katilą būtų sumaišomi ir netiesiogiai sutapatinami skirtingus siekius turėję
ir skirtingai besielgę žmonės. Šitaip būtų sukuriama
prielaida laikyti Kauno „Lietūkio“ garažo skerdiką su
štanga rankose tikruoju Sukilėliu. Tai ne vien teorinė
galimybė. Vienas žinomas vokiečių istorikas man kartą
pareiškė, kad būtų įdomu, jei paaiškėtų, jog „Lietūkio“
budelis esąs partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas. Į mano pastabą, kad žudiko veido bruožai yra visai
nepanašūs į Lukšos, jis atsakė, kad nereikia skubėti su
išvadomis. Antra vertus, negalima iš pasakojimo apie
sukilimą išbraukti budelio ir jo bendrininkų. Jie veikė
sukilimo metu, jų veiksmai irgi turi būti įterpti į įvykių
pasakojimą ir aiškinimą.
Ketinant sukilti, reikia pasirinkti deramą laiką ir
aplinkybes. Sukilimo tikslas buvo nepriklausomybės
atstatymas, o ne savižudybė. Sovietų saugumo struktūros, ką jau kalbėti apie Lietuvoje dislokuotus stambius
Raudonosios armijos dalinius, būtų per kelias valandas numalšinę ginkluotus veiksmus. Tomis aplinkybėmis akys neišvengiamai krypo į Vokietiją. Vieni būsimi sukilėliai siekė suderinti veiksmus su Vokietijos
pajėgomis, kiti tikėjosi išnaudoti karo sukeltą suirutę.
Berlyne susikūręs Lietuvių aktyvistų frontas (LAF)
prisiėmė vadovavimo vaidmenį, prisiskyrė teisę kalbėti
tautos vardu, stengėsi Lietuvoje platinti atsišaukimus,
ketino pranešti numatytą Vokietijos puolimo valandą.
Būta ryšių tarp Berlyno LAF ir krašto, bet, nepaisant
vėlesnių, ypač jo vado Kazio Škirpos pasakojimų, Berlynas nebuvo efektyviai veikiantis centras, kuris kūrė ir
vadovavo pasipriešinimo vienetams Lietuvoje, derino jų
veiklą. Berlyno ryšiai su kraštu buvo gana trapūs, iš dalies epizodiški, aprėpiantys tik mažą procentą sukilėlių
grupių. Du centrai palaikė glaudesnius ryšius su Berlyno LAF, bet Vilniaus centras, kuriame telkėsi karininkai ir kuris baudėsi vadovauti sukilimui, buvo sovietų
saugumo iššifruotas, jo nariai suimti gegužę-birželį. Vadovavimą perėmė kitos sudėties Kauno grupė.
Berlyno LAF vaidmuo yra pervertintas. Jis nebuvo rezistencijos demiurgas. Jo vadovavimas sukilimui buvo
labiau simbolinis, negu praktiškas. Pasipriešinimo dvasia Lietuvoje kilo spontaniškai, gaivališkai steigėsi viena
nuo kitos nepriklausomos grupės, kurios palaikė nepastovius ir ribotus tarpusavio ryšius. Pati okupacija, sovietų fizinis ir dvasinis teroras, prastėjančios ūkio sąlygos, taigi pats gyvenimas ir savisaugos instinktas stūmė
lietuvius pasipriešinimo linkme, skatino žmones ieškoti
patikimų bendraminčių ir su jais pradėti rengtis sukilti, – o ne atsišaukimai ar kurjeriai iš Berlyno. Ir be Berlyno LAF sukilėlių būriai būtų stoję kovon su sovietais,
ypač provincijoje. Studentai ateitininkai, pavasarininkai ir skautai, universiteto dėstytojai, jauni karininkai,
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buvę šauliai, jaunųjų ūkininkų ratelių nariai rengėsi
ir įsitraukė į sukilimą, kuriame dalyvavo lietuvių visuomenės skerspjūvis, o ne tik radikalai ir padugnės.
Pervertinta Berlyno įtaka ir Kauno centrui. Rašyta,
kad esą „niekas nepaneigs, jog Laikinoji Vyriausybė
buvo įkvėpta LAF’o“, kuris sistemingai ir aktyviai skleidė antisemitinę propagandą. Prasidėjus karui, Kauno
sukilėliai pasivadino LAF vyriausiuoju štabu, bet ir
dėl to, kad manė, jog egzistavo susitarimas tarp Škirpos ir vokiečių kariuomenės, ir kad taip pasivadindami
jie vokiečiams praneš, jog juos palaiko. Škirpa turėjo
didelį autoritetą, jis būtų perėmęs vadovavimą LLV,
jei vokiečiai būtų leidę jam grįžti Lietuvon. Nežinia, ar
vyriausybės nariai buvo besąlygiškai pasiryžę vykdyti
Škirpos nurodymus, neaišku, kaip ir kiek LLV buvo
LAF „įkvėpta“. Vyriausybei, kurioje buvo daugiau intelektualų negu kariškių, priešinosi radikalų grupės,
voldemarininkai mėgino ją nuversti liepos pabaigoje,
pasukti jos veiklą ryškiau provokiška linkme.
Per pastaruosius dvidešimt metų nusistovėjo požiūris
į įvykius žiūrėti pro Holokausto prizmę. Pasakojimas
prasideda su lietuvių antisemitizmu ir baigiasi Holokaustu: LAF, bendravimas su naciais, sukilimas, LLV
yra tik tos pačios magistralės stotelės. Viskas glaudžiai
susieta, bet ir viskas sutirštinta. Anuomet Lietuvoje
buvo laukiama karo ir Vokietijos įsiveržimo, bet tai
toli gražu nereiškė, kad visi to laukiantys buvo susižavėję naciais. Vokietijai užpuolus Prancūziją, istorikas Zenonas Ivinskis, vėliau tapęs ryšininku tarp LLV
ministerijų ir vokiečių įstaigų, su nerimu stebėjo karo
eigą, savo dienoraštyje džiaugėsi kiekvienu vokiečių
pralaimėjimu, meldėsi už sąjungininkų pergalę. Gegužės 24 d. iš nevilties rašė: „Nejaugi turėtų užviešpatauti
rasistinis ir jėgos banditizmas, kuris yra pagrįstas pilnu beteisiškumu“. Panašiai galvojo jo pažįstami. Aiškėjant vokiečių pergalės mastui, susijaudinęs prof. Stasys
Šalkauskis šūktelėjo, kad „pagaliau dar yra Apvaizda“,
reikšdamas viltį, kad iš blogio dar gali būti gero. Ivinskiui, Šalkauskiui ir jų aplinkai nacistinė Vokietija buvo
neabejotinas blogis. Tos nuostatos per metus neišnyko.
Neginčytina, kad Lietuvoje buvo antisemitizmo, kad
jis augo ketvirtame dešimtmetyje (nors galima ginčytis
dėl apimties ir spartos), gerokai sustiprėjo per bolševik
metį, veikiausiai paveikė kai kuriuos LLV narius. Bet
antisemitizmas nėra monolitinis reiškinys, esti įvairiausių antisemitizmo rūšių ir antisemitų. Vieni tik nemėgsta žydų, antri laiko juos išnaudotojais, kurių veiklą
reikia suvaržyti įstatymais, treti įsivaizduoja, kad žydai
žudo krikščionis berniukus, idant jų kraują įmaišytų į
macus; Lietuvoje 1801–1908 m. bent tris kartus žydai
buvo kaltinami ritualinėmis žmogžudystėmis. Bet yra
milžiniška praraja tarp eilinio, net agresyvaus antisemitizmo ir nutarimo griebtis smurto, net žudyti. Vienas
automatiškai nesukelia kito, smurtas prasiveržia tik
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išskirtiniais atvejais. Tarpukariu Lietuvoje žydai buvo
saugūs, skirtingai nuo juodaodžių JAV.
Siekdamas išaiškinti nacionalizmo plėtrą XIX a. pradžioje, didysis nacionalizmo teoretikas Ernestas Gellneris padarė svarbią metodologinę pastabą. Jei prancūzai būtų buvę pirmieji ir bene vieninteliai, kurie
ypač didžiavosi savo praeitimi ir rūpinosi savo tautos
klestėjimu, būtų prasminga sužinoti, kokios ypatingos
prancūzų tautos savybės įkvėpė tokią meilę. Bet jei nacionalizmas yra bendras reiškinys (vokiečiai, ispanai,
lietuviai ir kiti pradeda demonstruoti ypatingą atsidavimą savo tautai), tai reikia ieškoti bendresnio paaiškinimo, kuris atskleistų, kodėl kultūros ir tautos apskritai
tapo politiniu principu. Jei tautiškumą lemtų vidinės
vienos tautos savybės, nacionalizmas atsirastų tik joje
ir veikiausiai būtų sui generis, vienintelis. Kadangi panašiu metu išsivystė besivaržantys nacionalizmai, tai
reikia rasti, kas buvo bendra jiems visiems, žiūrėti ne į
atskiras tautas, bet į plačius visus jas aprėpiančius visuomenės pokyčius. Gellneriui tai buvo feodalinę agrarinę santvarką sugriovusi industrializacija.
Timothy Snyderis yra pastebėjęs, kad visose šalyse
nuo Estijos šiaurėje iki Juodosios jūros pietuose birželio pabaigoje vyko plačios apimties žydų žudynės, kad ir
kokie buvo tų šalių gyventojų santykiai su žydais, kiek
praeityje būta pogromų, kokia buvo žydų visuomeninė
padėtis, kiek jie buvo integravęsi į savo šalies gyvenimą ir t. t. Neįtikėtina, kad šių skirtingų valstybių ir
visuomenių vidaus procesai būtų taip supanašėję, kad
tomis pat dienomis prasiveržtų panašūs smurto protrūkiai. Reikėtų daugiau laiko, net jei viena valstybė
mėgdžiotų kitos procesus. Kaip ir nacionalizmo atveju,
lemiamas faktorius glūdi šalies išorėje. Visos šios šalys
turėjo vieną bendrą bruožą: į jas įsiveržė ir jas okupavo
Vokietijos kariuomenė ir saugumo daliniai. Žlugusias
valstybes pakeitė bendra okupacinė erdvė, kurioje naciai, iš tiesų SS ir SD, išskirtinai lėmė žydų politiką.
Ne tuometinis šalies antisemitizmo lygis, o vokiečių
veiksmai buvo pagrindinė masinių žudynių priežastis,
jie dirigavo žudymų tempus ir apimtį. Netrūko vietos
gyventojų, kurie entuziastingai įsitraukė į žudynes. Vokiečiams neatvykus arba pasyviai stebėjus padėtį, būtų
kilę pogromų bei sąskaitų suvedinėjimų su tautiečiais
kolaborantais. Birželio žudynės yra tarp juodžiausių
dėmių mūsų šalies istorijoje, nes, kad ir kiek vokiečiai
būtų skatinę represijas ir joms dirigavę, lietuviai žudikai jose dalyvavo savo valia. Bet jie veikė savarankiškai, be LLV pritarimo, jų kaltė asmeniška. Be aktyvių
vokiečių veiksmų smurto banga būtų nurimusi, nebūtų
buvę Holokausto, tos nuoseklios programos sunaikinti
visus žydus. Žudynės įgijo ypatingą pagreitį, kai vokiečiai į savo rankas perėmė policiją ir pradėjo masinius
šaudymus. Christophas Dieckmannas yra apskaičiavęs,
kad liepos pabaigoje, kai vokiečiai įvedė Zivilverwaltun-
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gą, Lietuvoje jau buvo nužudyta apie 20 000 žydų: apie
1100 per pogromus, 18 000 sušaudyta per vėlesnes masines akcijas. Snyderis teigia, kad mažiau negu 1% Lietuvoje nužudytų žydų buvo pogromo aukos, o vokiečiai
stebėjo ar dalyvavo beveik kiekviename pogrome.
Precedento neturinčio smurto proveržio negalima priskirti tradiciniam antisemitizmui. Lietuviškas antisemitizmas nebuvo žudynių variklis, bet jis buvo būtina,
nors ne vienintelė žudymų sąlyga. Būta ir kitų – okupacijos smurtas, trėmimų sukelta baimė, veiksmingos valdžios nebuvimas. Antižydiškas nuotaikas kurstė kai kurie LAF atsišaukimai, LAF programos 16 str., kuriame
LAF atšaukia savo svetingumą žydų tautinei mažumai.
Svetingumo atšaukimas minimas ir kituose tekstuose. Antra vertus, šiurpą keliantis teiginys, kad „išdavikams bus tik tuomet dovanota, jei jie tikrai įrodys, kad
likvidavo nors po vieną žydą“, yra tik viename iš kelių
„Brangūs vergaujantieji broliai“ variantų, tad manoma,
kad jį įterpė teksto perrašinėtojas. Kiekvienu atveju nereikia sutapatinti LAF ir LLV atsišaukimų. Kai kuriuose birželio 24 d. Į laisvę nr. 1 straipsniuose neapsieita
be žydų ir bolševikų sutapatinimo, bet žydai neminimi
oficialesniuose tekstuose, antai perspausdintame radijo
pranešime apie Laisvos Lietuvos atstatymą, Aktyvistų
štabo kreipimesi, štabo viršininko Leono Prapuolenio
tekste „Viskas Lietuvai“. Žinioje šauliams ir partizanams pabrėžiama, jog negalima suvedinėti sąskaitų,
kad „visi gaivalai, kurie yra nusikaltę lietuvių tautai,
sulauks savo atpildo teismo sprendimu“, tad bent minimaliai mėginta riboti smurtą. Įsidėmėtina ir birželio
26 d. Brazaičio kalba laidojant Kaune žuvusius sukilėlius: rami, net lyriška, nė žodžio apie kerštą ar žydus.
Donskis yra rašęs, kad „sunku įsivaizduoti ką nors
labiau politiškai ir morališkai beprasmiška už pasirinkimą tarp Stalino ir Hitlerio valdymo – arba tarp choleros ir maro, kaip šitą pasirinkimą yra kažkada įvardijęs
Tomas Venclova“. Alternatyva kokti, bet nutarimas sukilti, kurį daugelis laikė būtinu, suponavo, kad Vokietija buvo renkamasi kaip mažesnė blogybė. Pasirinkimo
tarp „choleros ir maro“ būtų buvę galima išvengti tik
nieko nedarant, taigi atsisakant sukilti ir stengtis lemti
savo, artimųjų ir savos valstybės likimą. 1941 m. birželis nebuvo vienintelis metas, kai nutarta bent laikinai
bendrauti su blogiu. 1920 m. Lietuva susitarė su sovietais, siekdama atgauti Vilnių. Lietuviai ne vieninteliai,
kurie rinkosi mažesnįjį blogį. Dovo Levino knygos vertimas iš hebrajų į anglų kalbą tiesiog pavadintas The
Lesser of Two Evils. Yehuda Baueris pažymi, kad žydai
entuziastingai sutiko į Baltarusiją ir Ukrainą įžengiančią Raudonąją armiją, plačiai bendravo su sovietais ne
vien dėl nacių atėjimo baimės, bet ir dėl nepasitenkinimo lenkų valdžia bei galimybių užimti anksčiau jiems
neprieinamas pareigybes. Nemažai žydų pasirinko sovietus, nors žinojo, kad Stalinas buvo žmogžudys, tuo
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metu sunaikinęs dešimteriopai daugiau žmonių negu
Hitleris, o ketvirtame dešimtmetyje SSRS nužudyta
50–100 kartų daugiau žydų negu nacių Vokietijoje.
Sukilus reikėjo sukurti Vyriausybę, instituciją, kuri
atstovautų Lietuvai pokalbiuose su vokiečiais. Sukilus
negalima sugrįžti į išeities tašką, nulinę poziciją, net
paaiškėjus nacių nuožmumui ir abejingumui Lietuvos
siekiams. Kas būtų buvę, jei LLV būtų atsistatydinusi
in corpore birželio pabaigoje? Jos nariai būtų išsaugoję
savo švarias rankas, bet buvo sukilta ne tam, bet suverenumui atkurti, o atsistatydinimas būtų nutolinęs tą
viltį. Vokiečiai būtų patys pradėję valdyti šalį arba pervedę dalinį šalies valdymą ideologiškai artimesniems
žmonėms, taip užtikrindami, kad dar didesnį pagreitį
įgytų tie procesai, prieš kuriuos protestuodama LLV pasitraukė. Tai ir įvyko rugpjūtį. LLV naiviai tikėjo, kad
gavusi įrodymų apie Lietuvos ryžtą kartu kovoti su bolševikais, Vokietija pripažins jos suverenumą arba bent
suteiks protektorato statusą. LLV nemažiau svarbu
buvo atkurti padėtį, egzistavusią iki sovietų okupacijos,
kas buvo kita paskata toliau dirbti. Paskutinėmis gyvavimo dienomis LLV beveik karštligiškai priiminėjo visokius nutarimus, pavyzdžiui, dėl Vilniaus universiteto ir
VDU etatų, akademinio personalo algų, sovietinių kooperacinių gamyklų panaikinimo ir panašiai. Šios pastangos nebuvo bergždžios, atkurta daug senosios tvarkos.
LLV nebuvo vokiečių sukurta, palaiminta ir oficialiai pripažinta marionetinė vyriausybė. Naciai neleido
numatytam ministrui pirmininkui eiti pareigų, vengė oficialių kontaktų, trukdė LLV darbą. Statytiniams
valdžia suteikiama, o ne atimama, stengiamasi juos
sustiprinti, o ne pakirsti. Bet būta klaidų. Oficialiai
neprotestuota prieš žydų žudymą, priimti žydus diskriminuojantys įstatymai, deramai neįvertintas Lietuvos
žydams ruošiamas likimas, reikėjo reaguoti į VII forte
vykdomas žudynes, mėginant atšaukti savo pačių suburtą būrį, perdėm uoliai siekta vokiečiams parodyti savo
gerą valią. Atsistatydinimo rašte Lietuvos srities generaliniam komisarui Adrianui von Rentelnui LLV tvirtino,
kad „lietuvių tauta yra nuoširdžiai pasiryžusi bendradarbiauti su Didžiuoju Vokietijos Reichu, ypač jo žygyje
dėl tautų išlaisvinimo ir bolševikų sunaikinimo, o taip
pat kuriant naująją Europos tvarką“. Tai buvo sąlyginis siūlymas kolaboruoti dėl raisons d’État. Vokiečiams
jo nepriėmus, LLV nutraukė savo veiklą, jai besąlygiškai bendradarbiauti, taigi tarnauti, buvo nepriimtina.
Nesiginčijama dėl pagrindinių Holokausto Lietuvoje
bruožų, nužudytų žydų skaičiaus, detaliai aprašomos
atskiros žudynės. Labiausiai nesutariama dėl birželio
sukilimo ir LLV vaidmens. Reikia nuosekliau apibrėžti
tokias sąvokas kaip antisemitizmas ir sukilėlis, nustatyti priežastingumo ryšius tarp atskirų, bet susijusių
įvykių, jungiant juos į bendrą pasakojimą, bet nenuvertinant jų savitumo. Darbų dar liko.
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Apie rūpestį ir šventą sceną
Tomas Daugirdas

Idant Lietuva turėtų ateitį, galėtų sklandžiai žengti
per kliūtis ir kurti gerovės valstybę, visuomenė turėtų
būti stipri. Kas galėtų ją stiprinti? Pastaraisiais metais
nemažai kalbama apie visus vienijančios idėjos stoką.
Tačiau gal stiprinant visuomenę, daug daugiau galėtų
duoti ryšių tarp žmonių ir pasitikėjimo stiprinimas?
Posovietinėms visuomenėms, kaip yra pastebėta, sunku gyventi be tam tikros visus į priekį vedančios idėjos.
Iš jos tikimasi, kad ji užpildytų prasmės vakuumą, atsiradusį žlugus sovietinei utopijai, kuri valdė, net jei
žmonės ja netikėjo, su ja kovojo ar jos vengė. Lietuvoje
taip pat vis pasigirsta minčių apie būtinybę „perkrauti“ mūsų vizijas. Manoma, Lietuva pasiekusi Vakarų
integracijos tikslą, tapusi ES ir NATO nare, galiausiai įsivedusi eurą, tarsi prarado prasmingą tikslą. Jei
ne Rusija, su kurios įtakomis reikia nuolat kovoti, tos
prasmės būtų dar mažiau. Tai veda į tam tikrą baimę,
kad jei nebus vienijančios atramos, prasmę praras ir
pati Lietuva, visuomenė susilpnės ir pradės vykti vidinė
valstybės entropija.
Nenauja, bet sustiprėjusi politinė mada, palaikoma ir
Prezidento, remiasi vizija, kad šia vienijančia atrama,
teikiančia mums kaip bendruomenei prasmę, galėtų
tapti lietuviškasis etninis tautiškumas. Tačiau ypač akivaizdu pastaraisiais metais, kad bet kuri idėja, kuri tarsi galėtų vienyti, ima skaldyti. Tautiniai simboliai tapo
labiausiai skaldančiais Lietuvos ir jos paskirų miestų
bendruomenes. Kokia tauta: pilietinė ar etninė, – klausimas, į kurį nesam atsakę. Net ir „gerovės valstybės“ vienijanti galia veikė labai trumpai, ir juo
labiau nebuvo visaapimanti. O šiandien, tik pamėginant pasiaiškinti, kas tai yra, ji ima skaldyti.
Jei kyla tokių problemų su vienijančia idėja,
kol kas ją reikėtų palikti ramybėje ir imti stip
rinti kitus visuomenės pagrindus. Tokius, kurie
grindžia žmonių tarpusavio ryšį ir pasitikėjimą.
Atsidavimas idėjai net ir labiau buitiniu lygiu
visuomenėje sukelia prieštaringų minčių. Pavyzdžiui, berniukų choro „Ąžuoliukas“ peršlapimas šių metų Valstybės dieną. Choristams ant
neuždengtos scenos sustojus giedoti Tautiškos
giesmės pylė lietus, o prieš atlikdami giesmę, jie
permirkę dar išklausė Gitano Nausėdos kalbą.
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Vienas dainininkas dar gavo ir dvigubą lietaus dozę,
nes ant jo lašėjo ir nuo prezidento skėčio. Įvykis rodo,
kad pas mus dar daug reiškinių, kai rūpestis žmonėmis
supriešinamas su idėja ar savitai suprasta pareiga.
Vieniems buvo skaudu matyti drebančius ir dainuojančius vaikus, kiti sakė, kad nieko tokio, turi grūdintis.
Pats choras paskelbė komentarą, kuriame ir klausiama, ir atsakoma: „Galbūt reikėjo choristams duoti apsiaustus nuo lietaus? Galbūt. Tačiau scena yra scena.
Ir mums ji yra šventa. Joje egzistuoja tam tikras aprangos kodas. Tad nemanėme, kad būtų smagu matyti
ąžuoliukus su plastikiniais apsiaustais Valstybės dienos proga giedant Tautišką giesmę viso pasaulio lietuviams iš svarbiausios scenos šalyje“. Toliau pareiškime
dar paminėta, kad būtent gebėjimas dainuoti bet kuriomis aplinkybėmis chorą daro geru, ir kad choras yra
„kiečiausia komanda mieste“.
Choro paaiškinimas rodo, kad tai yra minimali kopija
bendruomenės ar visuomenės, kuri susitelkusi tam tik
ram tikslui pasiekti. O jei tai kainuoja kieno nors gyvybes ar sveikatą, tai tik patvirtina tikslo šventumą ir
komandos ar net odos kietumą: nei lietus, ugnis ar kitos
anomalijos negali priversti tikslo atsisakyti.
„Ažuoliukas“ įkurtas 1959 m. pagal Sovietų Sąjungoje
beįsigalintį vaikų chorinės studijos pavyzdį. Pirmasis
toks choras buvo Georgijaus Struvės įsteigta „Pionierija“, kuriame visi lavinimo uždaviniai buvo pajungti
chorinio dainavimo tobulinimui. Tad choras buvo buriamas kaip disciplinuojantis kolektyvas. Siekiant
kuo didesnės jo darnos, vaikų buitis ir pramogos buvo siejamos su choru, taikomi specialūs
pedagogikos metodai. Kai kurie tyrėjai teigia,
kad tokie visuomenės kontrolės eksperimentai
buvo labai svarbūs postalininėje valstybėje, kai
žmonėms drausminti nebesiryžta taikyti tiesioginių represijų. Asmenybės tokiam kolektyvui
nėra svarbios, net nereikalingos, nes gali nukreipti nuo prisiimtos misijos kelio. Reikalingi
individai, kurie atitiktų kolektyvo suformuotą
standartą ir atsiduotų jo misijai.
„Ąžuoliukas“ neabejotinai yra pasikeitęs, tačiau dalis giluminės jį steigusios filosofijos yra
išlikusi. Kodėl scenos šventumas yra nesuderi-
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namas su galimybe apsisiausti lietpalčiais ir bent taip
iš dalies apsisaugoti nuo lietaus ir šalčio? Būtent taip ir
padarė greta buvusios „Liepaitės“. Ar lietpalčių buvimas
jau reiškia, kad radosi neatsakingas vaikų požiūris į dainavimą, kad nusakralinamas scenos „šventumas“? Tačiau lietpalčių nebuvimas neabejotinai rodo, kad į šiuos
vaikus nežiūrima kaip į tuos, kuriais reikia rūpintis,
kurie turi savų jausmų ir emocijų. Nes rūpestis vienas
kitu jau lyg nerodytų, kad tai yra „kiečiausia komanda“?
Pažiūrėję į „Ąžuoliuką“ kaip į visuomenės mikro modelį, galėsime suprasti, kodėl visuomenė, visas savo
jėgas nukreipianti į susitelkimą dėl bendro tikslo, neišvengiamai nuvertina asmenybes ir jų skirtingumą.
Žmogaus vertė apibrėžiama pagal tai, ką jie dėl tos
idėjos nuveikia, ir dar daugiau – jei nuveikia paaukodamas save kaip asmenybę. Jis dar vertesnis, jei dėl to
ir stipriai kenčia.
Kitas pavyzdys susijęs su neva rūpesčiu visuomene ar
kitais žmonėmis, kuris iš tiesų išstumia rūpestį kitais,
tampa panašus į kitos grupės diskriminaciją ir jos terorizavimą. Tai – lietuvių kalbos žinių tikrinimas. Valstybinė kalbos inspekcija liepė aštuoniems Vilniaus cent
rinės bibliotekos darbuotojams išlaikyti lietuvių kalbos
egzaminą. Tiems darbuotojams, kurie mokyklą baigė
dar prieš valstybės nepriklausomybės paskelbimą, ir
ta mokykla nebuvo lietuviška. Reiškia, jie nėra laikę ir
valstybinio lietuvių kalbos egzamino. Toks reikalavimas, atrodo, kilęs iš rūpesčio visuomene, konkrečiai –
bibliotekoje besilankančiais skaitytojais. Jie pagrįstai
tikisi, kad bibliotekoje bus aptarnauti lietuviškai, ir,
paprašę vienokios knygos, negaus kitokios. Jie tikėtųsi,
kad bibliotekininkas aiškiai rekomenduos ir kokią knygą skaityti, jei patys nėra apsisprendę. Tačiau bibliotekos direktorė pasipriešino, teigdama, kad darbuotojos
keliasdešimt metų dirba bibliotekoje, puikiai lietuviškai kalba ir rašo. Viena bibliotekininkė paminėjo, kad
ji lietuviškai ir galvoja. Toks neva rūpestis skaitytojais
galiausiai pavirsta grotesku. Jokių nusiskundimų nėra,
darbuotojai puikiai kalba lietuviškai, bet jie neturi tai
patvirtinančio dokumento. O idant gautų tokį dokumentą, turi išlaikyti testą, kuris patvirtintas turbūt tos
pačios inspekcijos vadovo parašu. Pernelyg smulkmeniškas ir biurokratiškai suprastas rūpestis skaitytojais
tampa pažeminimu bibliotekos darbuotojams, kurie
nėra etniniai lietuviai.
Lietuviškasis patriotizmas ir taip dažniausiai perlenkia lazdą bei nuslysta į etniškai lietuvišką nacionalizmą.
Vilniuje per pastaruosius dešimtmečius nebuvo pastatyta jokio ryškaus paminklo kokiam žymiam Vilniaus ar
Lietuvos lenkui ar (ginkdie) rusui. Didžiausi paminklai
buvo statomi ar planuojami statyti būtent Lietuvos lietuvintojams (Vincui Kudirkai, Jonui Basanavičiui, Antanui Smetonai), tarsi lietuviai Lietuvoje vis dar gyventų apsupti juos besigviešinčių nutautinti svetimtaučių.
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Daugiatautiškumas atsiranda politikų lūpose tik tuomet, kai reikia kokia oficialia proga pasididžiuoti neva
„tolerantiška“ praeities Lietuva. Neetniniai lietuviai
gauna labai mažai dėmesio ir rūpesčio iš valdžios institucijų. Nebent finansuojamas koks liaudies kolektyvas,
kad galėtų pašokti kokioje nors šventėje. Jei koks daugelį metų Lietuvoje gyvenantis, ar net čia gimęs lenkas, rusas ar kitos tautybės žmogus norėtų patobulinti
lietuvių kalbą, jam už kursus reikėtų susimokėti. Ką ir
kalbėti apie imigrantus. Nematyti jokio valstybinio rūpesčio, kad žmonės, nebaigę lietuvių mokyklų, gerai mokėtų lietuvių kalbą. Todėl ir kalbos inspekcijos pasiryžimas tikrinti darbuotojų lietuvių kalbos žinias toli gražu
nesuprastinas kaip viena paskatų jiems kuo geriau kalbą išmokti. Kai tokių galimybių nesudaroma, kalbos
žinių tikrinimas gali būti suprastas kaip diskriminacija etniniu pagrindu ar net kaip pastanga iš valstybei priklausančių įmonių išstumti neetninius lietuvius.
Kiekvienas mūsų turbūt norėtume gyventi visuomenėje, kurioje skatinamas pasitikėjimas ir rėmimasis
vienų kitais, kurioje žmogus gali tikėtis, kad ištikus didesnei ar mažesnei bėdai, ar net neištikus jokiai bėdai,
gali tikėtis iš aplinkinių rūpestingo santykio. Ir kad tai
nebūtų valstybiniais nurodymais ir įstatymais nustatytas privalomas rūpestis, bet pačios visuomenės kultūros
ir egzistencijos dalis.
Galime daug kalbėti apie patriotizmą ir atsidavimą
Lietuvai ar kokiai nors tautos vienijimo idėjai. Kam
reikalinga visuomenė, jei joje žmonės nesirūpina vieni
kitais? Kam reikalinga visuomenė, kurioje žmonės nesistengia sau ir kitiems sudaryti kuo palankesnių sąlygų,
kad jie nealktų, nešlaptų, nešaltų, nebūtų engiami? Net
ir pokario partizanai, kurie kovojo ir žuvo, tiek metų išsilaikė, nes jais buvo rūpinamasi.
Jei visuomenės pagrinde nėra to įrašyta, jei ji žmogų vertina vien pagal tai, kaip jis prisideda prie kurio
nors iškelto tikslo, tuomet galbūt žmogui geriau gyventi
vienam. Arba gyventi su gyvūnais, kurie, ypač šunys,
dažniausiai rodo autentišką draugiškumą šeimininkui
ir net savuoju šunišku būdu ir supratimu dažniausiai
kaip gali padeda ištikus kokiai nelaimei.
Rūpestis nepanaikina nei pareigų, nei tikslų. Tačiau
jis yra būtina sąlyga tų tikslų ir pareigų siekti. Kam
reikalingi ekonomikos gerinimo planai, naujosios Lietuvos ekonomikos DNR, jei jos ir yra sau tikslas? Kam
reikalinga Lietuva, jei žmogus tampa tik instrumentu
kažkokios „Lietuvos“ gerovei? Ar tikrai mes stipresni
tapsime tuomet, kai vieni kitus nepalankiomis aplinkybėmis „grūdinsime“ tarsi neišvengiamai blogai ateičiai? Tikslingiau būtų susitelkti į kūrimą visuomenės ir
aplinkos, kurioje žmonės, neatsisakydami savo pareigų
ir atsakomybių, imtų bent kiek geriau jaustis, ir kaip
asmenybės, ir kaip visuomenės dalis, pratintųsi ieškoti
stiprybės ne vien savyje, bet ir kituose.

9

Šiandiena

Black Lives Matter: kieno žaidimus
žaidžiame?
Nida Vasiliauskaitė

Black Lives Matter Vilniuje – arba „Eitynės prieš rasizmą“, kaip jas pavadino žiniasklaida – gerą mėnesį temdė horizontą bemaž visko, kas viešai sakoma ir rašoma.
„Temdė“, ne „nušvietė“, – vos prasižiojau, ir veiksmažodžiai mane išdavė: nebenuslėpsiu, kur ir kas esu. Nors...
Jei lumen naturale, „proto šviesą“, pozityvia prasme minėti – nebelabai padoru, tai gal temdyti yra kaip tik gerai, o pasirinkusieji situacijai įvardyti būtent šį veiksmažodžį yra eitynių crème de la crème, tamsos atsiėmėjai
(reclaimers), sąmoningiausi iš sąmoningiausiųjų? Rimtai: kodėl protas turėtų šviesti? Ir kas čia gero – šviesti?
Natūraliai, neproblemiškai asocijuoti šviesą su gėriu ir
su šviesa, tuo labiau – su protu, yra (mažų mažiausiai)
latentinis rasizmas, kolonistinės eurocentrinės minties
sekretas. Nors... ar atsiimti šiuos dalykus iš kolonistų
nereiškia kartu pripažinti jų norėtinais, universaliai
gerais? Patikėti, vadinasi, tų pačių kolonistų propaganda! Gal derėtų radikaliau: šviesa – ne tamsi, o bloga,
tamsa – ne tamsi, o alternatyviai šviesi, protas – tiek
tamsus, tiek šviesus – blogas savaime (nes white male
pigs sakė atvirkščiai), aiškumo, nuoseklumo ir logikos
(tos, binarinės) siekimas – irgi, tiesos nėra ir tai gerai?
Bet ir šitaip iš „vakarietiškos civilizacijos“ pelkės išsikapanoti nepavyksta: vis tiek išlieka „gerai“ ir „blogai“,
o šviesa kažkodėl geriau. Dievaž, ką daryti? Tie kolonistai (atsitiktiniai partikuliarūs mažo Žemės lopinėlio gyventojai) – visagaliai? Kita vertus, kuo blogai rasizmas,
jei gėrį, blogį, šviesas, tamsas, spalvas, neteisingumą
ir teisybę išrado Vakarai (autorinės teisės saugomos)?
Suprantama, ne apie rasizmą aš čia: ne apie jį „diskusijos“ ir ne prieš jį eitynės. Juo labiau Vilniuje, kur dalyviai rinkosi prie JAV ambasados paprotestuoti prieš
JAV (o kartu kažkodėl – Lietuvos) policiją su generalizuotais antipoliciniais šūkiais, niekam lig tol nežinomiems (fiktyviems?) organizatoriams stebuklingai gavus leidimą masiniam renginiui karantino laikotarpiu.
O tada prasidėjo matavimasis Pirmosios ir Antrosios
Lietuvos marškinėliais socialiniuose tinkluose: jei nepatinka koks šūkis (visi jie gavo tarptautinį imprimatur – visi kažkur jau rodyti, todėl visi puikūs, taiklūs,
adekvatūs, sąmojingi, teisingi, nė vieno nei kritikuoti,
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nei pašalinti provincialia vietine iniciatyva negalima) –
esi iš Antrosios, mažaraščių tūžmingų nelaimingų rasistų homosovietikų su treningais respublikos (realus
amžius, išsilavinimas, politinės pažiūros ir rasizmo indeksas nesvarbu). Pirmoji irgi atvira visiems nemažiau:
būkite, kas tik norite, manykite, kas patinka (nors ir
kad racists have small dicks, anot vieno iškilaus plakato), tik pritarkite, tik iškelkite savo laiminančias rankas
virš „nuostabaus jaunimo“ – ir jūs jau Mokslu ginkluotas eruditas, kovos už šviesesnį pasaulį dalis (net jei
erudiciją tesudaro pasimėgavimas žiniomis, kad fuck
anglų kalba tereiškia „šalin“, o having small dick – to
be annoying, metant jas the Other Supposed to Believe
institucijai į veidą).
Anuomet rašiau Feisbuke: kaltinti Lietuvos policiją ir
visuomenę dėl nutikimo (ką apie jį bemanytume) Niujorke – keistoka, o reikalauti, kad pastarosios „kažką
darytų“ ten – švelniai tariant, politiškai neadekvatu.
Dar neadekvačiau tuomet patikėti, kad iš tiesų protestu siekta to, kas sakyta: rasizmo pamažinimo (kur?
JAV!), JAV vyriausybės „paspaudimo“ (kaip? Lietuvos
piliečių pasipiktinimu?), Lietuvos vyriausybės paskatinimo „reaguoti“ (kaip? ekonominių sankcijų pakaktų? o gal iškart nutraukti diplomatinius santykius? ar
bent atleisti iš pareigų Donaldą Trumpą?). Ne, viskas
ne taip paprasta, atsakytų guvesnis protestuotojas. Pasaulis seniai globalus, rasizmas – irgi. Naivu manyti,
kad šiandien apskritai kas nors yra tik kitų, o ne taip
pat ir mūsų reikalas. Dar naiviau – iš empirinio Lietuvos „baltumo“ fakto pasidaryti išvadą, esą odų spalvų
problemos „mums“ neaktualios: jei neapykantos nusikaltimų rasiniu pagrindu beveik neužregistruojama,
tai tik įrodo, kad jie yra (ir kiek daug!), o ne kad jų nėra
(aiškina naiviesiems nuomonės formuotojai), ir kad policininkai – rasistai. Nes policininkai. Nes neužregistruoja. Nes pagrindo nerado. O juk negali būti, kad nebuvo:
neieškojo, rasistai! Pasaulis Vienas: viskas viskame.
Rasizmas – Vakarų kultūros produktas. Lietuva – Vakarų kultūros satelitas. Vadinasi, rasistinė. QED. Eitynės surengtos būtent Lietuvos piliečiams, tamsiosioms
liaudies masėms paprotinti – nereikia iškraipyti.
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Suprantama, rasistinė ji ne linčo teismais, ne segregacijos įstatymais ir ne KKK tradicija. Reikia mąstyti
plačiau, subtiliau: The most violent element in society is
ignorance (dar vienas plakatas). Šis abejingumas, šis
patiklumas („Argi kas nors atleistų iš darbo žmogų tik
todėl, kad jo odos spalva nepatiko? Jei jau atleido, matyt, buvo tam priežastis“), nuostata nesikišti į kitų reikalus, informuotumo (pavyzdžiui, apie prekybos juodaisiais vergais istoriją arba palyginamąją afroamerikiečių
ir baltųjų pajamų statistiką) stoka yra smurtas, ir ne
bet koks, o maksimalus. Būti neišmanėliu (ignorant) –
nusikaltimas. Didžiausias. Baisesnis už spardymą, šaudymą, kankinimą, žudymą (apie erzinimą ir koneveikimą net nekalbu). Pagal tokį kriterijų Lietuva – bemaž
rasizmo bastionas. Kur kas rimtesnis už pačią JAV: ten
riaušės, šaudoma ir gaudoma – ten akivaizdžiai mažiau
„negirdėjusių apie problemą“, abejingų. Viskas logiška:
pražygiuosime Gedimino prospektu – liaudies masės
perskaitys plakatus ir sužinos, smurtingiausiojo elemento, vadinasi, pamažės. ReikiaKažkąDaryti.
„Vien 2019 metais policijai panaudojus smurtą žuvo
1098 žmonės: 24 proc. jų – juodaodžiai, nors afroamerikiečiai sudaro tik 13 proc. šalies gyventojų. Mappingpoliceviolence.org interneto puslapis, tiriantis ir renkan-

tis duomenis apie policijos smurtą JAV, nurodo, kad
juodaodžiai triskart dažniau miršta po susidūrimų su
policininkais, nepaisant to, kad sulaikymo metu baltaodžiai įtariamieji dažniau turi ginklą“, – pildo nežinojimo spragą dekolonijinė feministė Gražina Bielousova
bernardinai.lt. Šiuos ir panašius skaičius autorė pateikia kaip neginčijamą struktūrinio rasizmo prezencijos
įrodymą. Įrodo jie maždaug tą, ką nuspėjama empirika,
kad, pavyzdžiui, vaikai, augantys namuose be knygų,
veikiausiai kur kas rečiau mokysis ir išmoks lotynų
kalbos: taip bus ne todėl, kad šalyje – specifinė luominė
santvarka, draudžianti neintelektualių tėvų vaikams
lotynų kalbą ir gal net apskritai skaityti, ir ne todėl,
kad knygos ar lotynų kalbos vadovėliai darbininkams
finansiškai neprieinami, o todėl ir tik todėl, kad tokioje
aplinkoje jiems rečiau ateis į galvą ja susidomėti ir bus
rečiau paskatinti, bet niekas (nei šalis, nei „sistema“,
nei konkretūs individai) čia nekaltas. Kitaip tariant,
ana statistika irgi įrodo ne rasizmą (kuris gali būti ar
nebūti, bet ne iš tokių faktų seka ir ne jų dėka aptinkamas), o, viso labo, kad esama taip pakreipiančių (bet
kokio pobūdžio) faktorių. Pavyzdžiui, galbūt afroamerikiečiai sulaikomi dažniau tą ginklą mėgina ar grasina
panaudoti, arba sulaikomi kitomis aplinkybėmis kitose

Eitynės prie JAV ambasados Vilniuje. 2020-06-05. Justino Auškelio nuotrauka, Fotodiena
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vietose. O gal ir dėl rasizmo, bet skaičiai patys tą nei
rodo, nei įrodo.
Po šios pastabos sulaukiau straipsnio autorės žinutės:
jeigu statistinius duomenis galima (o galima) įvairiai
interpretuoti ir jie išties nebūtinai reiškia struktūrinį
rasizmą, tai gal galėčiau pateikti pavyzdį, kokio pobūdžio duomenys jau leistų jį, tokį, aptikti. Na, arba
galbūt aš manau, kad struktūrinis rasizmas apskritai
neegzistuoja – jei taip, tai kodėl? Prašymas mandagus, korektiškas ir visiškai teisėtas, todėl atsakiau, kad
pirmiausia pasitikslinčiau, ar „struktūrinis“ rasizmas
skiriamas nuo „institucinio“, prieš kurį irgi ne mažiau
protestuojama. Pastarasis egzistuoja tais atvejais, kai
rasinę diskriminaciją įtvirtina teisiniai aktai ir praktikuoja institucijos, pasitelkdamos oficialų valstybinį
(mokslinį, religinį ar kaip kitaip maksimaliai autoritetingą) diskursą apie dalies populiacijos biologiškai sąlygotą paveldimą buvimą socialiai ir intelektualiai blogesne. Tarkime, būtent odos spalvos pagrindu užginta
(arba apribota) politinio balso teisė, ja pasižymintiems
individams draudžiama eiti tam tikras pareigas, mokytis bendrose mokyklose, gauti aukštesnį išsilavinimą,
lankytis tose pačiose poliklinikose, apsipirkti tose pačiose parduotuvėse, įsigyti nekilnojamą turtą, važinėtis
bendra tvarka viešuoju transportu, tuoktis ir panašiai.
Arba primetamos papildomos sunkios prievolės. Primetama ar draudžiama įstatymu, o ne šnairais žvilgsniais,
lūkesčiais, žeminančiais komentarais ar mobingu.
Nesenoje JAV istorijoje iš tiesų viso to būta, tačiau nebėra, praėjo bent pusšimtis metų: institucinis rasizmas
nebeegzistuoja, protestuoti nėra prieš ką. Rasizmas,
tačiau, ore neištirpo, todėl atsirado būdvardžiai „struktūrinis“ arba „sisteminis“, žymintys kryptingą, visur
esančią, organizuotą, tačiau nebūtinai oficialią (bent
garsiai – neoficialią) tendenciją „matyti rasę“. Ir čia nutiko įdomybė: pastanga kategorizuoti socialinius duomenis pagal dalyvių odos atspalvius ir bet kokį statistiškai
apčiuopiamą skirtumą interpretuoti kaip tų atspalvių
socialinės percepcijos dominuojančio atspalvio sektoriuje pasekmę pati yra ne kas kita, kaip pavyzdinis „rasės
matymas“, pavertimas jos universaliu, privilegijuotu
socialinės tikrovės interpretaciniu mechanizmu. Kitaip
tariant, jei struktūrinio ar sisteminio rasizmo kur nors
esama, tai neabejotinai čia, šioje aliarmistinėje neteisybės ieškojimo optikoje, kuri nenusiramins tol, kol neišgaus lentelių, kuriose populiacija bus gražiai teisingai išdėliota į „juodus“, „baltus“, „geltonus“, „raudonus“
ir „lotynus“ (atskiro dėmesio nusipelnantis amerikietiškos tikrovės kuriozas: Latino (Hispanic) kategorija,
paženklinanti kaip „nebaltuosius“ ispanų, portugalų,
italų kolonistų palikuonis! Verbalus jos egzistavimas
noro protestuoti kažkodėl nekelia: bėda tik, jei šiems
Latino nesusiklosto vienodai palankios amerikietiškos
svajonės išpildymo sąlygos) ir kiekvieną „savos kultū-
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ros“ gete saugiai uždarytą grupę palydės visiškai vienodi skaitiniai išsilavinimo, pajamų, amžiaus trukmės,
gimstamumo, nusikalstamumo, areštuojamumo įverčiai (proporcingai, žinoma, jos narių kiekiui).
Ko gero, nepritrūktų faktų, kad, pavyzdžiui, Džordžijos teisme prisiekusieji dažniau skiria didesnes bausmes
už analogiškus nusikaltimus afroamerikiečiams, nei
white middle class atstovams, ar kad policija neentuziastingai tiria „mažų žmonių“ nužudymus, bet tas pat
galiotų visų „mažų žmonių“ atžvilgiu, ir nustatyti, ar jie
laikomi pavojingais, amoraliais ir nesvarbiais dėl odos
spalvos, dėl slengo, laikysenos ir šukuosenos, ar pastarieji dalykai užkliūva dėl to, kad sutampa su „klase“ ir
socialinės padėties sąlygotu gyvenimo būdu – praktiškai neįmanoma. Gali būti ir taip, kad dauguma ar netgi
visi konkrečios nuovados policininkai (mokyklos mokytojai, bylos prisiekusieji, įmonės darbuotojai...) išties
yra rasistai: karšti idėjiniai arba pasyviai „manantys“
ir, progai pasitaikius, paburblenantys. Ir elgiasi atitinkamai, dangstydami, laikams pasikeitus, tikrąją savo
vangumo ar perteklingų veiksmų priežastį kuo nors
kitu nei antipatija „juodžiams“. Tačiau šis rasizmas nenusipelno jokio naujo specialaus pavadinimo: nei struktūrinis jis, nei sisteminis, o paprastas, buitinis, privačių
iniciatyvų ir privačių asmeninių atsakomybių suma, ne
„sistemos“ pasekmė. Kalbėti tokiais atvejais apie „sistemą“, reiškia suversti atsakomybę anoniminiam kolektyviniam politiniam dariniui, kuris, esą, įpareigoja
rasistiškai elgtis niekuo dėtus individus ir tvyro virš jų,
nepasiekiamas individualiai gerai valiai, paversdamas
ją niekais (jei taip, tai kaltinti, atleisti iš darbo ar kaip
kitaip bausti už rasistinius poelgius irgi nė vieno iš jų
negalima; jei rasistinė yra pati Policija, o ne tam tikri
policininkai, tai logiška tarti, kad rasizmas išsivynioja
iš „policijos“ idėjos ir nėra kito būdo jo išvengti, kaip tik
panaikinant policiją, teisę, valstybę, kartu su diskriminaciją draudžiančių „žmogaus teisių“ paketu, o šito
protestuotojai „prieš rasizmą“ veikiausiai nenorėtų, ar
bent kol kas nesiryžtų deklaruoti norį).
Realiau apčiuopiamas sisteminio/struktūrinio rasizmo pavyzdys būtų nebent, kovojant su rasizmu, protegavimas kvotomis, sudarant „marginalizuotoms grupėms“ geresnes sąlygas studijuoti ar įsidarbinti. Ir čia
aš ne apverkti nustumtus į šalį baltuosius ketinu, o atkreipiu dėmesį, kad taip patiems proteguojamiesiems
užkertamas kelias jaustis pozicijas užėmus sąžiningai, pelnytai, teisėtai, be globos, be atlaidaus šypsnio,
be palengvinimo. Patikėti, kad esu geras specialistas,
rašytojas, aktorius – ne „kaip juodukas“ ar „kaip moteris“, o tiesiog – geras. Pamiršti „rasę“. Užuot dar tvirčiau įsigyvenus grupinėje tapatybėje, kuri, kvotų pagalba, iš tiesų sistemiškai kuriama: ne tik priminimu, bet
ir sustumiant į „spalvotuosius“ (tas pat galioja ir šiuo
būdu išrastiems „baltiesiems“, dar ir susiaurintiems
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iki anglosaksų) labai skirtingus, bemaž nieko bendra
tarpusavyje neturinčius etnosus, socialinius sluoksnius,
individus. Struktūriniu/sisteminiu rasizmu galima vadinti reikalavimą dokumentuose, anketose, apklausose
žymėti „rasę“ kaip nuolatinį priedą prie asmens, bet ne
patrulio blogame rajone įtarumą pamačius prie parduotuvės stoviniuojantį afroamerikietį su iniciacijos to
rajono kriminalinėn gaujon ženklais. Buitinio rasizmo
„rasine“ šerdimi galop irgi yra pagrindo suabejoti: kiek
realiai rasistu laikytinas žmogus, kuris, nors mėgsta
bjauriai atsiliepti apie afroamerikiečius, neproblemiškai „daro išimtį“ krepšinio ir pop žvaigždėms ar kitokioms garsenybėms? Arba konkrečiam savo kaimynui?
Argi įžymumas, pinigai ar asmeninis geras kontaktas
neatperka „rasės“ jo akyse? Akių, kuriose neatpirktų,
surastume tikrai labai nedaug: per mažai, kad būtų
verta išvis tai pastebėti. O jeigu taip, tai šerdis šios antipatijos galop yra anaiptol ne rasizmas, o, veikiau, socialinė „klasė“. Tokie būtų bemaž visi buitiniai rasistai
ir, progai pasitaikius, nemirktelėję susigiminiuotų su
tamsiaodžiu multimilijonieriumi.
Maždaug taip privačiame susirašinėjime atsakiau
Gražinai Bielousovai. Ji padėkojo, pasakė apgalvosianti, paskelbsianti savo Feisbuko sienoje ir būtinai parašysianti viešą atsakymą, tačiau nepaskelbė ir neparašė.
Bent mano žiniomis. Taip kažkodėl vis nutinka su visomis šio pobūdžio diskusijomis: taikiniu jos pasirenka menamus „tamsuolius“, įrodymu, kad Lietuvoje rasizmas
irgi yra labai aktuali problema – skaičiukus iš apklausų
apie „nenorą gyventi šalia romų“, ir ignoruoja visa kita.
Beje, apie tą „nenorą“, ne vienerius metus eskaluojamą mūsų vietinėje viešojoje erdvėje kaip visokiausių antipatiškų -izmų ir fobijų paplitimo populiacijoje
masto kriterijų. Paprasčiausias būdas paaiškinti, ką jis
reiškia ir kaip atsirado, būtų „Koks klausimas – toks ir
atsakymas“. Vietoje romų galima įdėti bet ką – rezultatas būtų panašus (neigiami vaizdiniai konkrečiai apie
romus siejami tikrai ne su jų odos spalva, ir niekas jų
atskira „rase“ ar „juodaodžiais“ nelaiko: su praktikuojamu ypatingu gyvenimo būdu, kuris tikrai ypatingas).
Aš irgi atsakyčiau (jei apskritai atsakinėčiau, ko, žinoma, nedaryčiau) neigiamai: ir ne todėl, kad nekenčiu romų, bjauriuosi jais, bijau ar protestuočiau prieš
apsigyvenimą kaimynystėje. Gal aš norėčiau gyventi,
tarkime, šalia krišnaito? Ne. O šalia krikščionio? Ne.
O šalia ateisto/budisto/žydo/musulmono? Ne. Tai gal
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nekenčiu žmonių ir noriu, kad šalia manęs negyventų
niekas? Ne.
Pats laikas, vadinasi, pasidomėti, ką reiškia šitas
„ne“, užuot skaičiavus. Ar neigiamas atsakymas į klausimą „Ar norėtumėte gyventi šalia krikščionių?“ numato nenorą, priešiškumą jų apsigyvenimui kaimynystėje?
Valią jų vengti? Valią jiems kenkti? Valią juos niekinti?
Ryžtą tuojau pat išsikelti kitur? Diskomforto, nejaukumo jausmą jiems greta apsigyvenus? Jokiu būdu, niekaip. Tai gal tylų įsitikinimą, kad krikščionis – blogas,
nemalonus kaimynas, blogesnis už nekrikščionį? Irgi –
niekaip. Reiškia, kad negaliu atsakyti teigiamai („taip,
norėčiau“), nes tai numatytų irgi visą eilę dalykų, kurių nemanau: kad krikščionis kaimynas – savaime kuo
nors geresnis už nekrikščionį, kad man rūpi kaimynų
religiniai įsitikinimai, kad labai domiuosi krikščionių
buitimi ir trokštu, kaimynystės pretekstu, ją ištyrinėti,
kad irgi esu krikščionis ir noriu gyventi tik krikščioniškoje bendruomenėje, nes kitokią laikau dvasiškai nesaugia, kad kaimynus matuoju religingumo ar pažiūrų
kriterijais, galop, kad pozityvus, aktyvus noras, troškimas reziduoja manyje kaip subjektyvi vidinė psichinė
tikrovė. Visa tai – netiesa, o didžioji dalis šių galimybių,
pasitvirtinimo atveju, būtų dar ir itin keistos. Todėl ir
atsakyčiau: „ne“.
Lygiai tas pat galioja romams, neromams, gėjams,
negėjams, vyrams, moterims, vaikams, seneliams ir
kupranugariams. Klausimas „Ar norėtumėte, kad jūsų
kaimynas būtų gėjus?“ yra lygiai toks pat absurdiškas kaip ir klausimas „Ar norėtumėte, kad jūsų kaimynas būtų heteroseksualus?“ arba „Ar norėtumėte, kad
jūsų kaimynas mėgtų žalią arbatą?“ Dauguma žmonių,
įskaitant mane, neturi pageidavimų kaimynų seksualinėms praktikoms, religinėms pažiūroms, asmeniniams
įpročiams, odos spalvai, nosies formai – niekam kitam,
išskyrus, kad netriukšmautų, nešiukšlintų, nevagiliautų ir nesikabinėtų. Tai dėl to sako: „Ne, nenorėčiau“. Norėtų – prie jūros, prie ežero, senamiestyje, priemiestyje,
kaime arba prie miško, bet ne „prie romų“, „prie gėjų“,
„prie ateistų“ arba „prie rytą pradedančių kava“.
Tai tiek to rasizmo ir fobijų. Problema – ne „visuomenės tamsumas“, ne fobijos ir ne nenorai, o nemokėjimas (piktos valios ar intereso galimybę iš mandagumo
atmetu) interpretuoti savo pačių anketų, pačios anketos, anketavimas ir apskritai atakavimas populiacijos
pamokslais.
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Politika

Pataikaujamosios demokratijos metai
Justinas Dementavičius

Demokratija mėgsta epitetus. Ir epitetai dažniausiai
dedami tik tam, kad suvaldytų pačią demokratiją. Skirtingi epitetai tai daro skirtingai. Liberali demokratija
akcentuoja individo pirmumą prieš demosą ir dažnai
eina koja kojon su teisės viršenybės principo deklaravimu. Socialdemokratija linkusi priminti represuotų,
galios neturinčių grupių teisę į lygias galimybes. Krikščioniškoji demokratija apeliuoja į tai, kad ne pats demokratinis režimas yra tikslas, bet režimo kuriamos
galimybės žmogui savarankiškai siekti gėrio. Net neofašistinė suverenios demokratijos idėja nurodo į tautos
kultūrinio išskirtinumo viršenybę lyginant su demokratinėmis institucijomis. Tas pats pasakytina ne tik apie
ideologinius, bet ir apie formaliuosius-institucinius demokratijos epitetus: atstovaujamoji demokratija suvaldo minią sukurdama renkamą elitą; svarstomoji demokratija tiki visų galimybe keistis argumentais ir prieiti
bendrą konsensusą.
Tuo tarpu ketveri Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) valdymo metai prasidėjo kaip grynosios
demokratijos, demokratijos be epitetų siekis, ir baigėsi
tuo, kuo turi baigti masės iškilimas – nuolankumu diktatoriui. Grynoje demokratijoje valdo žmonės, kurie jaučiasi esantys lygūs vienas kito atžvilgiu. Kiekvieno balsas yra svarbus, todėl aistros balsas vertinamas taip pat
kaip ir proto balsas. Protas tikram demokratui visada
bus arogantiškas aistros atžvilgiu ir iš prigimties nedemokratiškas. Pagrindinis demokratinio politiko tikslas
tampa ne tiek pateikti geriausią ar teisingiausią sprendimą, bet tą, kuriam pritartų dauguma. Tačiau dauguma yra daugiaveidė, kiekvienu momentu besimainanti
minia, todėl tikras demokratas žino, kad priimtinas iš
esmės gali būti bet kuris sprendimas, jei tik masė bus
gerai paruošta, tinkamai apminkyta. Lengviausia tai
daroma žadant, be galo žadant ir, kartais, intrigai sukelti, apkaltinant protą, kad jis trukdo pasiekti tikrąją
laisvę ir laimę.
Jei ši demokratija ir reikalauja epitetų, tai tik tokių, kurie sustiprina liaudies valią. Todėl sakoma „tiesioginė demokratija“, kuri nežada nieko kito, išskyrus
nuolatinius daugumos apsisprendinėjimus. Tiesioginėje demokratijoje tiesiog taip susiklosto. Savo 2016 m.
programoje LVŽS kalbėjo apie dalyvaujamąją demo-
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kratiją, kuri suteikia „galimybes piliečiams tiesiogiai
įgyvendinti Tautos suverenias galias“1. Per ketverius
metus nepajutau, kad man būtų suteiktos kažkokios
galimybės geriau įgyvendinti Tautos suverenias galias,
bet šalin ironiją – iš tiesų svarbi pati LVŽS intencija:
kaip siektinas tikslas deklaruojamas ne valstybės institucijų stiprinimas, o tiesioginis dalyvavimas. Nūnai
tokias nuostatas populiaru vadinti populizmu, bet tai
tik madingas žodis pavadinti radikalią demokratiją.
Bet galima siūlyti dar kitą apibūdinimą, kuris išreiškia
žaliavalstietiškos politikos kuriamą režimą. Tai – pataikaujamoji demokratija.
Istoriją ir savo tradiciją mylinčiam žaliavalstiečiui
tai neturėtų būti joks įžeidimas. Juk pati LVŽS sakosi
atstovaujanti valstiečių-liaudininkų tradicijai ir sekanti Kazio Griniaus mintimis. Manau, netikėtai taiklu,
turint omenyje, kad liaudininkai referavo į rusiškų narodnikų tradiciją, o šie tarptautinėje lektūroje verčiami
į terminą populistai. Bet čia, tiesa, turimas omenyje
kiek kitas, ne dabartinis populizmas. XX a. pradžios
liaudininkai taip pat rėmėsi liaudies interesais ir kovojo su supuvusia svetima biurokratija ar kapitalistiniu
elitu. Kaip ir dabar, liaudis ten iš tiesų tylėjo, o už jos
poreikius kalbėjo išsilavinę intelektualai, savas elitas,
atmetantis svetimą supuvusį elitą. Bet ankstyvųjų liaudininkų garbei reikia pasakyti, kad jų tikslas buvo ne
tik įkūnyti liaudį jai atstovaujant, bet ir sustiprinti jos
sąmoningumą – padaryti geresniais žemdirbiais, geresniais piliečiais, geresniais žmonėmis. Jei LVŽS tokią
ambiciją ir turėjo, ji pasiliko tik menkai įsisąmonintuose programos puslapiuose. O jų tikslas nuo pat pradžių
buvo ne stengtis būti geresniais, bet būti tokiais, kokiais
yra tariamoji dauguma. Viena vertus, tariamoji dauguma politikų – LVŽS – atėjo iš liaudies, kuri žino, kad politikai yra blogi, dėl to dažnai priekaištas, kad elgiamasi
nemoraliai, susilaukė ne atsiprašymo ar pasiteisinimo,
bet pasakymo „o anie (konservatoriai-liberalai) yra dar
blogesni“. Kita vertus, kaip dauguma yra matomi ir tie,
kurie atstovaujami – paprasti žmonės, piliečiai, vals1
„Darnios Lietuvos vyriausybės programa. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 2016 m. LR Seimo rinkimų programa“, in: http://darnilietuva.lt/rinkmenos/darnios-lietuvos-vyriausybes-programa.pdf, p. 100.
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tiečiai. Kokie jie? Jie yra tokie pat kaip ką tik išrinkti
seimūnai. Ergo, jie patys, naujieji Seimo nariai, ir yra
liaudis. Pažink save – suprasi liaudį. Ir ratas užsidaro –
jie atstovauja ne kažkam, o tik sau, savo supratimui
apie politiką, apie Lietuvą, apie žmogaus poreikius ir
tikslus. Todėl nenuostabu, kad pataikauti sau yra tolygu pataikauti liaudžiai.
Suprasti valstietį, reiškia suprasti LVŽS. Ir atvirkščiai, suprasti LVŽS, reiškia suprasti valstietį. Nagi,
pabandykime tai padaryti cituodami bendrus autoritetus, kad ir Grinių: „Valstiečių kūnas turi savo ypatybes.
Raumenįs jų esti stiprųs, valstietis pripratęs pakęsti oro
atmainas, taip-pat pajėgia jis maitintis sunkiai malamais, daugiausia augaliniais vaisiais. Bet užtai protas
ir abelnai smagenįs su nervais, sulyginant, jau daug
silpniau rodosi išlavintos beesą. Valstiečiui mat nėra
tokio didelio reikalo džiovinti savo smagenis, kaip, sakysime, miestelėnui žydui. Šito protas per dienas virte
verda, kaip čia daugiau uždirbus, kaip sau ir šeimynai
duona pelnius. Valstiečio gi darbas eina daug reguliariškiau, atsiranda be galvojimų, pagal saulę, pagal tam
tikras šventes, pasižiūrėjus į kaimynus“2.
Kaip ši antropologinė įžvalga padeda suprasti dabartinę mūsų politinę erdvę? Pataikaujamoji demokratija
įtvirtina tai, kad tikro valstiečio sprendimo pagrindu
turi būti ne argumentas, o jėga. Buldozerinė demokratija, kurios principai buvo ginami ir taikomi visą kadenciją kaip tikrosios demokratijos apraiška, yra puikiausias
šio į jėgą orientuoto sprendimo apibūdinimas. Kaip ji
veikia praktikoje, galėtų įsitikinti bet kas, žvilgtelėjęs į
Seimo stenogramas – kai oponentai iš opozicijos ateina
su argumentais prieš, valstiečiai kaip mantrą kartoja,
kad to nori tauta, kad viską turi nuspręsti tauta, nes,
na, kaip galima eiti prieš tautą. Štai, pavyzdžiui, argumentas diskusijoje dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo,
išradingiausiais būdais bandant apeiti esamus konstitucinius bei įstatyminius principus: „Bet šią meilės
dieną turbūt norėtųsi, kad Lietuva tikrai turėtų savo
teisę pasirinkti, kaip ji švęs, kaip ji liūdės, ir kad nebūtų kokių nors įpirštų nuomonių, nuostatų, kurios išeina
būtent iš parlamento ir nuleidžiamos iš viršaus. Aš siūlau balsuoti ir kviečiu balsuoti už. Leiskime žmonėms
patiems nuspręsti, nes tie tūkstančiai žmonių, kurie jau
yra pasirašę dėl referendumo, manau, verti to. Kviečiu
palaikyti“3. Ir tai sakyta bei daryta, lyg nebūtų jokių
programinių nuostatų apie norą įtvirtinti teisės viešpatavimą ir pagarbą mažumos nuomonei.
Po tokių ketverių metų atviro pataikaujamosios de-

mokratijos taikymo kaip lengvas nesusipratimas skamba LVŽS programos teiginys: „Brandžios demokratijos
požymiu laikome ne tik galimybę piliečiams dalyvauti
valstybės valdyme, bet ir piliečių suvokimą apie nacio

2
Kazys Grinius, „Stiprinkime savo kapitalus“, in: „Vienybė lietuvininkų“ 25 metų sukaktuvių jubilėjus (1886–1911), Brooklyn, 1911,
p. 122.
3
Kęstutis Mažeika, Diskusija LR Seime 2019 m. vasario 14 d., Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas Nr. XIIIP-3222,

in: https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/f36690d0310a11e9a505bd13c24940c9/#_ftn1.
4
Taip, „sugražintume“ be „ą“. Atsitiktinumas? Nemanau. Gražinti piliečių pasitikėjimą yra estetinis veiksmas, kai sukuriama tai, ko nėra.
5
„Darnios Lietuvos Vyriausybės programa“, p. 99.
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nalinius, bendruomeninius interesus ir apie turimas
galimybes juos formuoti ir ginti. Todėl mes įsipareigojame vykdyti skaidrią, atvirą politiką, tam kad sugražintume4 piliečių pasitikėjimą savo pačių galiomis, o taip
pat – savo valstybe“5. Net jei paliktumėme nuošalyje
visus markauskų, karbauskių, kildišienių, skvernelių,
smirnovų skandalus ir skandalėlius (vardiju ir baisu
darosi; o juk dar yra koalicijos partneriai basčiai, rozovos, narkevičiai...) galvodami, kad „nepagautas – ne
vagis“, pats LVŽS atstovavimo supratimas verčia į Lietuvą žiūrėti toli gražu ne kaip į bendrą rūpesčio erdvę,
respubliką. Tai tapo savų atskirų rajonėlių ir grupinių
interesėlių protegavimu. Ir tai galima suprasti kaip
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Justinas Dementavičius

svarbų pataikaujamosios demokratijos principą: juk
būtent jie, rinkėjai-rėmėjai, tikėtina, parems savą, duodantįjį. Kaip liaudis sako, „ranka ranką mazgoja“. Kita
vertus, ir tie rajonėliai, ir tie interesėliai iš tiesų yra
rūpestis savimi, nes medžiotojus geriau supranta tik
kitas medžiotojas, policininkus – tik kitas policininkas,
kauniečius – tik kitas kaunietis. Juk geras valstietis
visada rūpinasi savo kiemu ir nesikiša į kito šeimininko valdas, reikalaudamas nesikišti ir į savo šeiminius
reikalus. Tai jis išdidžiai vadina laisve.
Kita šio LVŽS demokratinio modelio veidmainystė
susijusi su pažadu įtraukti visus piliečius. Galbūt jis
formuluotas naiviai, nesuvokiant, kad yra skirtingi interesai, skirtingos partijos, net skirtingi rajonai negali
susitarti. Todėl realybėje, susidūrus su kita nuomone, ji
pradedama demonizuoti. Fantasmagoriškas formas tai
pasiekė paskutiniaisiais metais, kai į kiekvieną kritinį

Julija Skudutytė. Sidabruotas vanduo. 2019. Akvarelė, popierius

klausimą visi valstiečiai kaip vienas, reikia ar nereikia, sakė, kad kalti konservatoriai. Gerai, supratome,
kad šie piliečio vardo nėra verti ir kad tai, bent iki palaimingojo, reitingus auginančio COVID-19 atėjimo,
buvo svarbiausia komunikacinė žinutė. Bet buvo krau-
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pu stebėti, kaip tas pats demonizavimo veiksmas buvo
daromas su kiekviena nevalstietiška nuomone – vadinamoji „sisteminė žiniasklaida“, nevalstiečiams patarnaujantys mokslininkai, savo interesus ginančios profsąjungos, teisminė sistema ir net pati Konstitucija, nes
sukurta ne pačių valstiečių rankomis.
Čia vėlgi galima grįžti prie Griniaus skirties. Miestietiškos atožvalgos į kitą, empatijos ir simpatijos, kurios
atsiranda dėl nuolatinio susidūrimo su kitu, valstietiškame uždarame pasaulyje ir jo sprendimuose ieškoti
neverta. Valstietis tiesiog žino, nes visada darė taip,
kaip daro. Todėl jam nereikia suprasti kito, nes kito
būti negali. Kito buvimas griauna vieningos liaudies
idėją, valstiečio teisumo idėją. Kitas reiškia priešo partiją ir melą. Arogantišką miestietį. Konservatorių ir
liberalą. Turi būti atvirkščiai: viena tiesa, nes yra tik
viena liaudis, todėl galima tik viena teisinga liaudies
interesą įkūnijanti partija. Kaip sakė kažkas iš užmirštų autoritetų, pasirinkę savo politinei linijai pritarimo,
bet ne sutarimo principą, jie kartu faktiškai nuėjo ne
visuomenės raminimo, o kiršinimo, ne tikros vienybės,
o skaldymo linkme.
Žinoma, galima manyti, kad valstiečiai ir nesiekė kurti brandžios demokratijos ir šie ketveri metai iš tiesų ženklino politinį kulturkampfą. Vienoje pusėje yra
įvairiopus epitetus naudojantys demokratai, kurie supranta su demokratija susijusius iššūkius ir juos bando
suvaldyti. Kitoje pusėje yra valstiečių tvirtinamas demokratinis absoliutizmas, kuriame nebėra vietos konstituciniams principams, nuosekliam mąstymui, nėra
pagarbos oponentui, kartais net paprasčiausio padorumo. Viskas, kas lieka – savi interesai ir pataikavimas
turinčiam galios ar galinčiam padėti šią galią išlaikyti.
Šios įžvalgos proga priminsiu dar vieną įstabią programinę mintį: „Netoleruosime politinės korupcijos atvejų
tiek savo gretose, tiek ir tarp partnerių. Vertybinius
principus laikydami aukštesne vertybe nei koaliciniai
susitarimai, reikalausime, kad bet kokie įtarimai korupcija būtų nedelsiant tiriami, o politines jėgas, atsisakančias tai daryti ar dangstančias savus įtariamus
korupcija asmenis, atsisakysime laikyti pagarbos ir pasitikėjimo vertais partneriais“6. O taip, skamba puikiai,
bet po ketverių metų – veik kaip pasityčiojimas.
Būtų per didelis supaprastinimas sakyti, kad tokia
pataikaujamoji demokratija prasidėjo su LVŽS „istorine
pergale“ 2016 m. Seimo rinkimuose. Nei jie pirmi, nei
paskutiniai. Kaip teigiu, pataikauti, bandyti pataikyti
į daugumos norus yra sudedamoji demokratijos dalis.
Šią techniką trumpoje Antrosios Lietuvos Respublikos
istorijoje didesniu ar mažesniu mastu taikė ir konservatoriai, ir socialdemokratai, ir liberalai, išradingai tobulino darbiečiai. Kaip ir pastarieji, žaliavalstiečiai ne6

Ibid., p. 100.
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turi jokių aiškių stabdžių, kurie ribotų demokratizacijos
aistrą, todėl galima darbiečių partnerystė su jais būtų
tendencinga. Tačiau būtent valstiečiai pataikaujamąją
demokratiją Lietuvoje ištobulino iki, bent kol kas, aukščiausios jos formos. Ir nekalbu apie tuos banalius pamokėjimus potencialiam rinkėjui prieš 2020 m. rinkimus.
Matyta, girdėta. Papilnėjusi banko sąskaitą džiugina
net didžiausio skeptiko širdį. Kapitalo perskirstymas
yra pataikaujamosios demokratinės politikos a, b ir c.
Tačiau pataikaujamosios demokratijos α ir ω, teatleidžia man už šias raides Perkūnas ir Audrys, yra tai, kad
iš žmogaus neprašoma nieko, bet žadama duoti viską.
Jie sako: tu, brangus pilieti, esi dėl nieko nekaltas, bet
gudrus priešas iš tavęs atėmė ir atima tai, kas tau iš
prigimties priklauso.
Vis dėlto skirtingai nei senesnis lietuviškas populizmas, žaliavalstietiškasis turi du ryškius išskirtinumus.
Pirma, tai savotiška neapykanta politikai. Į rinkimus
eita su liaudišku įsitikinimu, kad politika yra bloga
ir negali būti kitokia. Antipolitikos apraiška buvo kai
kurių ką tik išrinktų Seimo narių deklaravimas, kad
jie čia ateina tik laikinai, jiems iš tikrųjų politika nerūpi; Seimo narių sumažinimo iniciatyvos kaip tariamai
geriausias būdas pagerinti politiką ar apskritai Seimo
svarbos menkinimas. Tokiai nuostatai priskirtina ir
siūlyta alternatyva, vadinamoji „profesionalų vyriausybė“ – neideologiniai tarnautojai ir nepartiniai ministrai.
Nemanau, kad tai būtų suvokiama sąmoningai, bet abi
šios nuostatos savo ištakas turi sovietinėje-marksistinėje politinėje vaizduotėje, kurios ryškiausi bruožai
buvo (ir, panašu, vis dar yra) nepasitikėjimas buržuaziniu parlamentu, tikėjimas administravimo galia ir
noras atsisakyti valstybės (kaip valdžios) sprendimų,
paliekant galutinį sprendimą efemeriškai, savaveiksmei liaudžiai.
Tokie nesąmoningi intelektualiniai pasirinkimai neturėtų stebinti – daugumos šios kadencijos Seimo narių
biografijos leidžia įtarti, kad su politinėmis koncepcijomis išsamiausiai jie buvo supažindinti dar marksizmoleninizmo paskaitose. Norėčiau klysti, bet, panašu, jokia politinė lektūra, net ir grožinė, jų valstietiškų akių

pasiekusi nebuvo (tik prisiminkime, kaip tuomet dar
naujasis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis nesuprato, kad Gyvulių ūkis yra knyga, o jis, primenu, buvo
aukštosios mokyklos profesorius, bene inteligentiškiausias iš naujųjų politikų). Todėl nenuostabu, kad, para
frazuojant Leniną, valstiečiai politikoje yra tik tam, kad
jos priemonėmis sutriuškintų pačią politiką.
Antra, ši pataikaujamoji demokratija yra įsigalėjusi, nes, sakau be ironijos, yra koordinuojama vieno gabiausių šiuolaikinių Lietuvos politikų – Ramūno Karbauskio7. Jis patyręs ir, svarbiausia, žino pralaimėjimų
skonį, todėl supranta, kaip reikėtų jų išvengti. Jis yra
tipiškas, naudosiu Maxo Weberio žargoną, politikas iš
pašaukimo – jis gyvena dėl politikos, bet politika jam
nėra priemonė pagerinti gyvenimą. Jis partijos bosas,
tijūnas, kuris sutelkia žmones ir nukreipia juos norima linkme. Jis pasitikintis savimi, kartais agresyvus,
kartais mielas, įtakingas, turintis galią ir finansinius
išteklius. Jis yra politikas, kuris žino, kad pataikaujamojoje demokratijoje reikia pataikauti ne tik masėms,
bet ir, o tai net svarbiau, galimiems partneriams. Bet,
svarbiausia, reikia pataikauti savo partijos nariams ar
rėmėjams, demonstruoti meilę ir priminti, kad be LVŽS
malonės jie būtų niekas, o su ja – jie gali tapti beveik
bet kuo. Politikos naujokų ir daug bei greitai norinčio
jaunimo servilizmas yra galingiausia tokios pataikaujamosios demokratijos jėga ir, panašu, Karbauskis ja
meistriškai moka naudotis.
Bijau, kad būtent taip gimsta diktatoriai. Kol kas rašau šį žodį be neigiamos konotacijos, tik kalbėdamas
apie žmogų, kuriam pavesta diktuoti – nurodyti, nukreipti, rišliai sakyti, kas turi būti padaryta. Jis nebūtinai neleis išsakyti kitos nuomonės, bet pasiliks sau
teisę į ją neatsižvelgti ir darys savo. LVŽS vienybės
pagrindas yra būtent šis Karbauskio gebėjimas leisti kalbėti, bet neleisti prieštarauti. Deja, panašu, kad
būtent pritarimas jam tampa dalies Seimo narių gero
politinio gyvenimo sąlyga, o tai yra naisu – asmeniškai
gal ir naudingas toks pataikavimas, bet žiūrint iš šono –
darosi baisu.

7
Nemaišyti su kunigu Karbausku: „Kun. Karbausko buvo paduotas
sumanymas įsteigti „Lietuvos valstiečių ūkininkų sąjungą“. Vyriausiasis politikinis „Sąjungos“ tikslas – valstiečių pilietiškasis susipratimas ir

kova dėl jų lygių su kitais piliečio teisių. Ekonominiam valstiečių būties
pagerinimui kol kas pasiūlyta kun. Spudo projektas įsteigti „Sąjungos“
bankas“ (Lietuvos aidas, 1917-11-08, p. 4).
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Poezija

Achilo skydas
Mantas Toločka

Į Oriono burną įkrenta akis
Ir visata trumpam sustoja plisti.
Tvarus mirties ir vario lydinys
Jau greit iš pusdievio atims vaikystę
Ir išsipildys astrofizikų melai.
Bet kol regi daugiau negu nuspėji,
Prie miesto vartų dar susišneka kariai
Ir skliautas nebesisuka. Rugsėjis.
„Nebesvarbu, ar laukia mylintys, namai,
Nes nuo liepsnos įkaito visos spynos.“
„Viltis yra rašytinis šaltinis
Ir nukentės visi galvojantys kitaip.“
„O kaipgi tie, kurių išsižadėjo
Simetrija, istorijos migla, lietus?“
„Pro arkas juos jau išlydėjo vėjai,
Ir skydo ornamentas jiems nebesvarbus.“
Diena uždusins ir apkurtins miestą.
Figūroms abejinga dieviška klasta
Nutols. Erdvės ir laiko gijos blėsta,
Jų santuoka nebegalios, galios šviesa.
Todėl akis, palietus zodiaką,
Tuoj mirksniui užsivers trumpam atverdama
Tik tai, ką nejudančios lūpos šneka –
Kad tobuliausiam kūnui – tobula žaizda.
Vis dar rugsėjis. Jūra. Du juodi krantai.
Tetidė pameluoja savo sūnui,
Nusvyra Niutono galva ir amžinai
Trauka nepageidauja mūsų kūnų.
Ir guli skydas kaip dangus – išspręstas.
Jame susišneka kariai: „Be išimties
Dvi aibės susiliečia.“ „Tu bijai mirties?
Bet mus užtildys ne mirtis, o raštas.“
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Bažnyčia Lietuvoje

„Įtampa visada išlieka ir bus...“
Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių kalbina Antanas Terleckas

Vyskupo sostas, ko gero, ne ta vieta, kurią užėmus reikėtų pateikti detalią modernizacijos programą ar „penk
mečio planą“. Vis dėlto kokie jūsų asmeniniai lūkesčiai
Telšių vyskupijoje?
Visų pirma, Telšių vyskupija man nėra pažįstama.
Netgi mažiausiai pažįstama, nes gana tolima nuo mano
gimtųjų vietų. Todėl viena pirmųjų užduočių – susipažinti su žmonėmis, su vyskupija, dvasininkais ir bend
radarbiais pasauliečiais. Antra užduotis – arkivyskupas
Kęstutis Kėvalas Telšiuose išbuvo tik kelerius metus,
tačiau pradėjo daugybę gražių darbų: tai ir Palaiminimo šeštadieniai, ir kitos evangelizacinės iniciatyvos,
taip pat administraciniai, ūkiniai darbai. Mano atvykimas neturėtų sugriauti visų pradėtų iniciatyvų, jos
turėtų būti tęsiamos. Tai ir bus pagrindinės mano užduotys pirmaisiais metais. Kitaip – nepažįstant situacijos, nepažįstant žmonių mėginti pritaikyti kažkokią
schemą, kaip čia viskas turėtų būti, kartu sugriaunant
pradėtus darbus – žmonės tuo nusiviltų.
Kiek suprantu, kai kurios Telšių vyskupijos problemos
labai panašios į politines Lietuvos problemas. Netyla
kalbos apie urbanizaciją ir kiek dirbtinai vykdomą regionų plėtrą, egzistuoja su(si)priešinimas tarp didžiųjų
Lietuvos miestų ir regionų. Ko gero, panašiai galime kalbėti ir apie Telšių vyskupiją – yra Klaipėda ir „visa kita“.
Ar religiniame gyvenime ši problema tokia pat svarbi,
kaip ir politiniame?
Kiek teko girdėti iš geriau pažįstančių situaciją, iš to
paties arkivyskupo Kėvalo, Telšių vyskupiją iš tiesų sudaro du regionai – tai, ką vadiname Žemaitija, ir tai, ką
vadiname buvusia Mažąja Lietuva su Klaipėda ir visu
pajūriu. Sielovados požiūriu šie regionai ženkliai skiriasi: Žemaitijoje yra labai tankus parapijų tinklas, yra
netgi labai nedidelių parapijų, kurios turi ar koplytėlę,
ar bažnytėlę, kur žmonės aktyviai meldžiasi. Tačiau
aplink Klaipėdą ir jos priemiesčius tikrai jaučiasi, kad
trūksta sielovadinių struktūrų, parapijų. Tačiau kad
parapija įsikurtų, turi būti labai aiškiai žmonių išreikštas noras – jie turi prabilti, kad nori turėti bažnyčią,
savo parapiją. Ši mintis negali gimti prie rašomojo sta-
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lo vyskupo ofise, kurijoje – mintis turi būti subrandinta
pačių tikinčiųjų, tik tada ji gali būti sėkmingai įgyvendinta. Be abejo, apie šią problematiką kalbėjo ir vyskupas emeritas Jonas Boruta, ir arkivyskupas Kėvalas,
jie turėjo savų minčių ir planų. Man irgi teks šia tema
daug galvoti, tartis, svarstyti, sekti žmonių nuotaikas.
Bažnytinės struktūros kuriasi ten, kur yra poreikis – jei
šis poreikis bus išreikštas, be abejo, visi kartu ieškosime
būdų, kaip tai įgyvendinti.
Istoriškai susiklostė, kad vyskupijos centras yra Telšiuose, nors de facto gyvenimo (nebūtinai religinio) cent
ru galima ar net derėtų laikyti Klaipėdą. Kiek girdėjau,
būta pasvarstymų dėl galimo sosto perkėlimo į Klaipėdą.
Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu?
Neskubėčiau teigti, kad tai būtų teisinga, nes bet kuriuo atveju vieni liktų nuskriausti, kiti – pamaloninti.
Tačiau aš pats esu mokęsis Vokietijoje, gerai pažįstu
tenykštę situaciją. Ten yra tokių vyskupijų, kurios turi
keletą katedrų ar net dvigubą pavadinimą, pavyzdžiui,
Rotenburgo-Štutgarto vyskupija. Tai kažkada buvę du
sostai, bet vyskupas ir vienur, ir kitur turi katedrą.
Kita vertus, Vokietijoje yra ir tokių vyskupijų, kurios
turi savo teritorijas, net nesiribojančias su vyskupijos
teritorija, pavyzdžiui, Oldenburgo kraštas priklauso
Miunsterio vyskupijai ir turi vyskupą, gyvenantį Fechtoje. Tačiau ta Oldenburgo krašto teritorija netgi nesiriboja su motinine vyskupija, nors jai ir priklauso. Taigi
Bažnyčia turi įvairiausių struktūrinių būdų, darinių,
kaip padaryti, kad nei istoriškai, nei emociškai žmonės
nebūtų nuskriausti, o priimtas sprendimas atspindėtų
realią situaciją. Todėl manau, kad ir šiuo atveju galimi
įvairūs sprendimo būdai.
Bet, kaip suprantu iš jūsų, griežto nusistatymo palikti esamą padėtį nėra – šioje srityje reformų galime
sulaukti?
Manau, kad reformos tikrai galimos, bet jos neturi
būti skausmingos – jos turi būti išaugusios iš esamo poreikio, kad nė vienas regionas nesijaustų nuskriaustas
ar pažemintas. Telšiai tituluoja save Žemaitijos sostine,
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turi vyskupo sostą, katedrą – tai yra svarbi šio miesto ir
viso regiono tapatybės dalis.
Sukant pokalbį kiek kita linkme, viena esminių popiežiaus Pranciškaus pontifikato žinučių yra raginimas
Bažnyčiai atsiverti, tapti dar atviresne. Vis dėlto kartais tas atsivėrimo procesas atrodo labai sudėtingas,
netgi skausmingas, jį sunku komunikuoti. Ar pavyksta
Bažnyčiai susikalbėti su visuomene? Ypač atsižvelgiant
į tai, kad šiandien visuomenei didžiulę įtaką daro masinės žiniasklaidos priemonės, ne visada gebančios (ar net
norinčios) įsigilinti į Bažnyčios gyvenimą.
Atvirumas yra ambivalentiškas: yra atvirumas Dievui, o kartu – ir atvirumas žmonėms, kultūrai. Jei šios
dvi kryptys bus išlaikytos, tai, be abejo, tas atvirumas
bus teisingai suprastas ir juo bus pasinaudota. Kartais, ypač Vakaruose, kai kuriuose kraštuose matosi,
kad Bažnyčia yra labai atvira visuomenei, kultūros įtakai, dėl to į Bažnyčią patenka ir tokių abejotinos vertės
elementų, kartais net ir priešingų krikščionybei. Bažnyčia tai pakenčia, nes yra atvira viskam, bet atrodo,
kad dažniau trūksta atvirumo Dievo veikimui. Dievo
veikimas istorijoje yra reikšmingas, ir mes negalime jo
nuvertinti – nėra taip, kad žmogus kaip sugalvoja, taip
ir įvyksta. Save laikau dialogo žmogumi, o Telšių vyskupijos globėjas yra šv. Justinas, filosofas, pasaulietis,
kankinys, aš vyskupu buvau paskirtas būtent šv. Justino dieną. Šv. Justinas dirbo keliomis kryptimis: vedė
dialogą su žydais, – yra išlikęs jo veikalas Dialogas su
žydu Trifonu, – taip pat jis gynė krikščionybę ir vedė
dialogą su pagonimis. Reiškia, jis buvo plačių pažiūrų žmogus ir mano vyskupystės pradžioje man tai labai imponuoja – kalbėtis ir su vienais, ir su kitais: ir
su labiau krikščioniškais, ir su labiau pasaulietiškais
žmonėmis, bendrauti ir rasti tą sugyvenimo būdą, kontaktą, užmegzti ryšį. Bažnyčios užduotis tokia ir yra –
būti Išganymo Sakramentu pasaulyje, ne atstumti, bet
ieškoti kontaktų, vienyti, telkti, burti, kad vieni kitus
geriau suprastume, nežiūrint įsitikinimų, pasaulėžiūrų skirtumų.

būti nuolatinė dinamika – nėra taip, kad pravėrei duris,
pamatei plyšį ir durys toje vietoje užsifiksuoja. Nuolat
reikia bendrauti, nes jeigu pasitenkinsime tik kontakto
užmezgimu, vadinasi, šis traukinys rieda ant klaidingų
bėgių. Natūralu, kad kartais tarp Bažnyčios ir visuomenės yra visiškas sutarimas kažkokiu klausimu, o kartais atsiranda klausimų, kur visuomenė nesupranta
Bažnyčios arba nenori priimti jos nuomonės. Vienas
paskutinių pavyzdžių – Bažnyčios reakcija į pandemiją. Prieš priimant sprendimą nutraukti viešas pamaldas, mes vis sulaukdavome skambučių, raginančių jas
nutraukti: skambindavo susirūpinę žmonės, kurių artimieji, ypač vyresnio amžiaus, kasdien keliauja į bažnyčias, nors yra galimybė užsikrėsti. Kai nusprendėme
neorganizuoti viešų pamaldų, pasipylė kiti skambučiai:
išsigandote, netikite Dievo galybe, netikite, kad bažny-

Jūs atsispyrėte nuo Vakarų patirties – o kaip Lietuvoje?
Aš manau, kad Lietuvoje Bažnyčia ieško kelio, kaip
bendrauti su šiuolaikiniu žmogumi. Nebūtinai šiandieninė žiniasklaida atspindi šiuolaikinio žmogaus nuomonę, neretai galima pastebėti sąmoningus bandymus tą
nuomonę formuoti, o ne atspindėti. Žiniasklaida daugeliu atvejų yra privati, ji turi ir savo interesų, tad nereikia suabsoliutinti ir priimti į širdį to, ką kartais parašo
vienas ar kitas laikraštis, portalas. Nesakyčiau, kad
atsivėrimas yra pakankamas, bet ir nesakyčiau, kad nepakankamas. Bažnyčios ir visuomenės bendravime turi
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čios bus apsaugotos ir visa kita. Manau, kad tai – viena iš to bendravimo ir atvirumo išraiškų. Kai Bažnyčia
mato, kad žmogui kyla pavojus, ji daro viską, kad tą
žmogų apsaugotų – naudojasi ir valstybinių, ir kitų institucijų nuomone, konsultuojasi, tačiau sprendžia pati.
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Čia ir yra balansavimas tarp to, kiek Bažnyčia turi atsiverti, ir kaip tai turi atsispindėti sprendimuose. Tačiau
viską lemia tikrai ne ambicijos, o meilė žmogui – apsaugoti žmogų tiek, kiek mes šiandien gebame.
Prisimenant tarpukarį, buvo daugybė katalikiškų organizacijų, leidinių, aišku, ir dabar jų netrūksta. Vis
dėlto man susidaro įspūdis, kad labai trūksta tokių
žmonių kaip Juozas Tumas-Vaižgantas ar net Maironis, kurie sugebėdavo krikščionišką mokymą perteikti
aktualiai ir patraukliai tuometiniam žmogui. Šiandien
kartais atrodo, kad viešumoje dažniau (ar noriau) matomi dvasininkai nuo vaižgantiškų idealų truputį nutolo – jie mieliau tampa savotiškais koučeriais, gyvenimo
mokytojais, kurių skleidžiamas turinys atrodo pakankamai eklektiškas.
Na, ko gero, antro Vaižganto nebebus. Tarp daugybės
tarpukariu dirbusių kunigų atsirasdavo vienas kitas,
kuris mokėdavo sugyventi su žmonėmis, su kultūra,
su visuomene. Žvelgiant į šiandieną, galime pasakyti,
kad yra vienas kitas dvasininkas, kuris tikrai aktyviai
ieško tokio kontakto. Kiek pavyksta, kiek nepavyksta –
dabar sunku pasakyti. Tačiau jeigu Vaižgantas rašydavo į spaudą, tai dabar yra kitos galimybės: dvasininkai
turi socialinius tinklus, transliuoja pamaldas internetu.
Kartais ir džiaugiasi ne vienas, kiek daug žmonių nuotoliniu būdu dalyvauja pamaldose, tačiau taip pat pasigirsta nuomonių, kad pasibaigus pandemijai, kunigams
derėtų nustoti transliuoti Mišias – vien dėl to, kad tai
veda į tikėjimo virtualizavimą. Bendruomenės išgyvenimas, atėjimas į bažnyčią yra visiškai kas kita negu
įsijungimas per kompiuterį ar mobilų telefoną.
Pamenu, kai mokiausi Frankfurte prie Maino, gyvenau seminarijoje, kur kartu gyveno ir jėzuitų bendruomenė. Prie viso korpuso, kur mokėsi, valgė ir gyveno
dvasininkai, buvo pastatyta koplyčia, sujungta ilgu koridoriumi su pastatų kompleksu. Buvo galima vos ne su
šlepetėmis nueiti į koplyčią, pasimelsti ir grįžti atgal į
kambarį. Viskas po vienu stogu, sujungta. Pamenu,
kaip dvasios tėvas skundėsi, kad tai yra blogai, jog geriau koplyčia būtų buvusi pastatyta už kelių šimtų met
rų, kad reikėtų eiti per lauką. Nes tai yra piligrimystės
patirtis – tu keliauji į koplyčią, tau reikia apsirengti,
apsiauti ir eiti į Dievo namus, o kai viskas po vienu stogu, buitiška – iš vienos pusės lyg ir gerai, kad Dievas
taip arti, kad gali žiūrėti į kompiuterio ekrane vykstančią adoraciją, iš kitos pusės pagalvoji, kad geriau jau
kartais išgyventi tą piligrimystę, keliavimą, tam tikrą
nepatogumą, laiko skyrimą, nes tai jau yra pamaldų
dalis – pats susiruošimas eiti, vykti į bažnyčią. Nuo to
prasideda žmogaus apsisprendimas už Dievą. Grįžtant
prie jūsų klausimo, aš manau, kad šiandien matyti, jog
kai kurie populiaresni kunigai turi savo publiką, kurią

naujasis židinys-aidai 2020 / 5

net skaitine išraiška galima įvardyti – vienų klausosi
šimtai, kitų tūkstančiai. Nežinau, ar Vaižgantas savo
rašymu pasiekdavo tokį populiarumą, kokį savo populiariais mokymais ar pasisakymais aktualiomis temomis pasiekia šiandienos dvasininkai. Manau, kad tokių
vedlių, kurie geba pasidalinti savo tikėjimu ir savo tikėjimo žiniomis, yra ir šiandien, taip pat netrūksta žmonių, kuriuos jie dvasiškai maitina. Manau, kad visa tai
vyksta, tik truputį kitame lygmenyje.
Jūsų klausantis susidaro įspūdis, kad nesutinkate su
žmonėmis, skelbiančiais, kad po pandemijos „niekad
negyvensime taip, kaip anksčiau“. Gal kaip tik norėtųsi
sakyti atvirkščiai – sugrįžkime?
Aš manau, kad sugrįžti tikrai reikia ir reikės. Tačiau
mes dar nežinome, kada pavojus pasibaigs. Vyriausybė
priėmė nutarimą, kad karantinas baigėsi, bet tai dar
nereiškia, kad baigėsi ir pandemija. Ji gali vėl prasidėti
ir baigtis tik po kelių metų, kai mokslas, medicina atras
veiksmingas priemones nuo ligos. Vis dėlto manau, kad
pasaulis tikrai bus kitoks – jau mūsų santykiai tampa
truputį kitokie. Daugelio žmonių širdyse atsirado bend
ruomenės ilgesys, gilesnis šv. Komunijos priėmimo troškimas. Kitas dalykas, kai girdi, kokie yra pandemijos
mastai įvairiuose kraštuose ir kaip sunkiai pasaulis
tvarkosi su šia epidemija, tiesiog suvoki, koks trapus
yra žmogus. Ir čia vėl atsiveria galimybės gilesniam
Dievo veikimui, suvokimui, kad visi mes esame Dievo
rankose. Nesvarbu, ar į kosmosą skrendam, ar į mėnulį, ar Marsą kolonizuoti – bet netgi savo Žemėje nesusitvarkome. Manau, kad pandemija dar labiau sustiprino Bažnyčios pozicijas, ypač buvo išgirstas popiežiaus
Pranciškaus balsas, kviečiantis į aplinkos išsaugojimą,
ekologinį atsivertimą, rūpestį žmogumi, tai, apie ką jis
kalbėjo enciklikoje Laudato si’.
Jeigu pažvelgtume taip žemiškai, buitiškai – kiek
parapijų per pandemiją atrado virtualią erdvę kaip galimybę evangelizacijai? Ir filmuoti siužetai, ir transliacijos, filmukai, pranešimai – netgi mes Vyskupų konferencijoje rinkdavomės į posėdžius nuotoliniu būdu, kas
visai neseniai buvo neįsivaizduojama. Aš manau, kad
tos patirtys ir pamokos po pandemijos tikrai išliks ir turės išliekamąją vertę, ne tik kokiame viename regione,
bet visame pasaulyje, įskaitant ir Bažnyčią.
Jūsų knyga apie Teofilių Matulionį yra bene sėkmingiausias hagiografijos pavyzdys Lietuvoje per ilgus metus. Neabejoju, kad apskritai daug dėmesio skiriate
krikščioniškai literatūrai Lietuvoje. Ko joje pasigendate?
Rašydamas knygą visų pirma norėjau pasirinkti tokį
žanrą, kuris nebūtų patogus. Norėjau, kad skaitytojas
knygos neišleistų iš rankų, būtinai perskaitytų iki galo
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ir kuo greičiau. Kitas dalykas – norėjau išvengti biografinių knygų klišių: gimė tada ir tada, buvojo ten ir ten,
reikšmingas tuo ir tuo. Norėjau duoti daugiau. Nors nesu
tos srities specialistas ar žinovas, nestudijavau literatūros, bet manau, kad rašančiam žmogui, įskaitant ir lietuvių autorius, ir yra svarbiausia išsivaduoti iš tam tikrų
klišių. Nėra taip lengva surasti savo stilių, savo kelią.
Knygos turi būti skaitomos. Prieš dvejus metus krausčiausi iš Kaišiadorių į Kauną, turėjau daug knygų, kurias reikėjo peržiūrėti – ką vežtis, ką padovanoti, ko
atsisakyti. Šiuo metu irgi vyksta panašus procesas, dėlioju savo daiktus kraustymuisi į Telšius. Pastebėjau,
kad dalis knygų, kurios išleidžiamos – aš jas tiesiog
perverčiu ir suprantu, jog neskaitysiu. Iš vienos pusės –
mažai domina, iš kitos – ir laiko nėra. Dabar leidžiama
labai daug knygų. Žmonės, kurie bent kiek prakutę,
turi pinigų ir nori aprašyti savo gyvenimą ar kažkokius
vaizdinius, eilėraščius – ir jie sugeba išleisti savo knygas, net jeigu jų atsisako leidyklos. Tai gražu, kaip dovana giminaičiams, tačiau tokios knygos beveik nieko
nepasako kitiems žmonėms – tai daugiau savo norų, poreikių realizavimas. Aš manau, kad autorius turi rašyti
apie tai, kas plaukia iš širdies – tik tada jis atras savo
skaitytoją, o knyga bus ugdanti ir sėkminga.
O ar skaitote kitų dvasininkų pamokslus?
Būna taip, kad, ruošdamasis pamokslui, perskaitai
tos dienos Dievo Žodį ir jautiesi tuščias – jis tau nieko
nepasakė. Neturi net už ko užsikabinti, kad galėtum
išrutulioti visą pamokslą iš kažkurios Šventojo Rašto
minties. Tuomet labai naudinga pasižiūrėti į kitų dvasininkų pamokslus. Nesu tas, kuris perimtų visą pamokslą – kartais tiesiog užtenka vienos ar dviejų minčių, ir
staiga ateina atradimas, supranti, apie ką kalbėti. Kiti
žmonės pastebi tose Šventojo Rašto eilutėse tokių gilių
klodų, kurių pats nepastebi, ir tada jautiesi praturtintas kitų dvasininkų įžvalgų – tuomet gali pasakyti pamokslą perteikdamas tą mintį ir remdamasis savo dvasine patirtimi. Tokių situacijų yra buvę tikrai ne kartą
ir esu dėkingas, kad šiuo metu taip paprasta internete
susirasti kitų dvasininkų homilijų.
Nuolatiniai NŽ-A skaitytojai tikrai jus prisimena kaip
ilgametį žurnalo autorių. Kai žurnalas buvo kuriamas
1991 m., leidėjai juto iš po sovietmečio likusį vakuumą – viešumoje nebuvo žinių apie krikščionybę, o poreikis buvo didžiulis. Šiemet minėjome Nepriklausomybės
trisdešimtmetį – ar išlieka ta pati prasmė krikščioniškos,
katalikiškos žiniasklaidos?
Manau, kad devyniasdešimtaisiais katalikiška žiniask
laida buvo aktualesnė, kadangi nebuvo kitų komunikacijos priemonių. Ryšys su pasauline Bažnyčia buvo
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sudėtingas. Kai įsijungiau į NŽ-A veiklą, ėmiau rašyti straipsnius, tačiau troškau rašyti tekstus, kurie
įneštų kažką naujo į Lietuvos padangę. Pamenu, 2004
ar 2005 m. parašiau straipsnį apie ekologinį atsivertimą – dabar labai malonu, kad šia tema nuolat kalba
popiežius Pranciškus. Vokietijoje studijavau diakonato
teologiją, susipažinau su vedusiais diakonais, kurie Vokietijoje jau buvo, o pas mus – ne. Pasakiau: ir mums
reikia! Ketverius gyvenimo metus pašvenčiau nuolatinio diakonato istorijai, teologijai, apsigyniau teologijos
daktaro disertaciją, o kartu pabandžiau pamąstyti, kaip
ši tarnystė atrodytų Lietuvoje. Po kelių metų prasidėjo
nuolatinių diakonų ruošimas Lietuvoje. Tad aš manau,
kad šiandien krikščioniška žiniasklaida turėtų būti savotiškai pranašiška. Kartais pranašiška savo temomis,
bet pranašiška ir aprašant ar analizuojant dabartį.
Konstruktyviai analizuojanti, kritikuojanti, tačiau ne
pikta. Dvasininkai, perskaitę kokį piktesnį straipsnį
krikščioniškoje žiniasklaidoje, truputį įsižeidžia – daugelis daro viską, ką gali, su tomis kukliomis turimomis
priemonėmis ir resursais, o čia dar pakritikuoja kartais
piktdžiugiškai, kad kažkas nepavyko. Tuomet toks dvasininkas gali kiek nusivilti krikščioniška žiniasklaida.
Kitas dalykas – matau, kad Lietuvos žiniasklaidoje
vyksta tam tikrų problemų importavimas iš užsienio.
Tai įprasta praktika užsienyje – jeigu kuris leidinys
nori pakelti savo reitingus, imasi rašyti tokiomis temomis ir pradeda diskusiją nuo, pavyzdžiui, kunigų celibato. Vieni už, kiti prieš – ir pliekiasi, kol atsibosta, bet
reitingai tuo metu truputį pakyla. Arba moterų kunigystė – galima, negalima. Tai yra tokios temos, kurios
nelabai kur veda, bet tarsi kelia susidomėjimą. Kažkada Gintaras Beresnevičius vienoje savo knygų rašė,
kaip derėtų Bažnyčiai atkreipti žiniasklaidos dėmesį.
Jo siūlymas buvo paprastas – karts nuo karto vyskupams reiktų suspenduoti kokį kunigą. Šiaip sau. Kad
atkreiptų dėmesį, kad apie tai rašytų. Kartais pasinaudojama tokiais metodais ir sunku suprasti, kodėl apie
tai rašoma. Pavyzdžiui, Lietuvos Bažnyčios ir Vokietijos
Bažnyčios aktualijos, problemos, dėl kurių diskutuojama – skiriasi kaip Žemė ir Mėnulis. Aš manau, kad tas
svetimų problemų importavimas į Lietuvos katalikišką
žiniasklaidą ar net Lietuvos Bažnyčią yra labai dirbtinas, nei ugdantis, nei naudingas – tiesiog kažkiek praplečiantis akiratį ir tiek.
Neabejotinai skaudžiausia pastarųjų metų tema Bažnyčioje – pedofilija. Sugrįžkime prie to popiežiaus Pranciškaus atvirumo. Norėčiau kalbėtis ne globaliai, o apie
Lietuvą: ar netrūksta Lietuvoje atvirumo iš Bažnyčios
pusės kalbant šia tema?
Manau, kad pas mus nėra tiek žmonių, kurie kreipiasi dėl šios problemos. Nežinau, kodėl – gal čia yra
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ir lietuvių būdas, o gal nebuvo tiek daug incidentų, gal
kažkaip kitaip žmonės tas problemas išsisprendė, sunku pasakyti. Kitas dalykas, kad Bažnyčia visada gyvena visuomenėje – kiek atvirumo yra visuomenėje,
tiek jo yra ir Bažnyčioje, kurią sudaro žmonės iš tos
pačios visuomenės. Žinia, prieš keletą metų arkivyskupas Gintaras Grušas viešai pareiškė visais įmanomais
kanalais: kas susidūrė su šiais nusikaltimais – ar tai
būtų dvasininkai, ar pasauliečiai – prašome kreiptis į
vyskupijas, buvo nurodomas kiekvienos vyskupijos kontaktinis asmuo ir t. t. Kažkokio proveržio, kad dešimtys
žmonių skambintų, kreiptųsi nebuvo, tad Lietuvoje mes
kalbame apie pavienius atvejus, kai pradėti tyrimai.
Žvelgiant į praeitį, aš nedrįsčiau kažkokių skaičių ar
faktų vardinti, nes Bažnyčia jau keletą metų kviečia atsiliepti. Kas atsiliepia, tas atsiliepia, tačiau antplūdžio
nėra. Yra priimtos ir vykdomos gairės, kurios visur pristatomos – mokoma atsargaus bendravimo, kaip įžvelgti lytinį išnaudojimą, jeigu vaikai nepasisako patys,
kaip tą būtų galima pajusti. Dabar ruošiamos atnaujintos gairės, nes Vatikanas tam skiria labai daug dėmesio.
Taigi Lietuvos vyskupų konferencija taip pat įdėmiai
viską stebi, yra atnaujinimo kelyje. Iš tiesų darome, kad
to niekad nebūtų bažnytinėje aplinkoje – nei iš kunigų,
vienuolių, bažnyčioje dirbančių ar net savanoriaujančių
pasauliečių pusės. Aš manyčiau, kad yra du žvilgsniai:
žvilgsnis į praeitį ir žvilgsnis į dabartį bei ateitį. Manyčiau, kad prieš dvejus-trejus metus įvyko lūžis, kai buvo
labai aiškiai paskatinta: žvelkime į praeitį – ar turime
kažkokių atvejų, ar yra nukentėjusių. Jeigu yra – prašome kreiptis, duoti telefonai, kontaktai, ir kas kreipiasi,
tie atvejai yra tiriami. Tačiau tikrai ne kiekviena vyskupija turi tokių atvejų. Tai nėra tokie mastai kaip mes
kartais skaitome, girdime iš kai kurių užsienio kraštų.
Bet ar negali būti – jūs pats užsiminėte apie žvilgsnį
į praeitį, – kad ta praeitis Lietuvoje dar mus pasivys?
Matėme, kaip viskas atrodė Lenkijoje – ir daugybę skaudžių pasakojimų, ir garsiuosius filmus. Juk atrodo, kad
Lietuva nuo Lenkijos neturėtų taip skirtis – istoriškai tai
yra artimi, katalikiški kraštai. Ar nėra taip, kad aukos
tiesiog dar pernelyg bijo apie tai kalbėti, bet visa tai gali
sprogti ateityje?
Jeigu taip įvyktų, be abejo, Bažnyčia tas žaizdas
stengsis gydyti, kreips dėmesį į nukentėjusius žmones. Aš irgi esu susipažinęs su Lenkijos situacija, mačiau abu brolių Sekielskių filmus. Ypač antrasis filmas
man parodė, kad kartais iš vyskupų pusės buvo parodytas per didelis gailestingumas. Situacija daugmaž tokia: prievarta įvyko prieš 20 ar daugiau metų, kunigas
buvo apskųstas ir iškviečiamas vyskupo. Kunigas ima
verkšlenti, aimanuoti, kad niekad daugiau to nebus,
o vyskupas nežino, kokį sprendimą priimti. Ilgą laiką
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buvo manoma, kad tai yra tam tikras sutrikimas, nestabilumas, kurį galima pagydyti pasitelkus psichoterapiją ar psichologinę pagalbą. Tai ir buvo daroma JAV
aštuntame devintame dešimtmetyje – tokie kunigai
būdavo siunčiami pas psichoterapeutus, kurie ilgainiui
konstatuodavo, jog kunigas pagijo. Tuomet vyskupas
paskirdavo tokį kunigą į kurią nors tolimą parapiją ar
net perkeldavo į kitą vyskupiją, kur kunigas vėl nusikalsdavo. Žvelgiant į Lenkijos situaciją, padėtis atrodo
panaši – vyskupas pasigaili prasižengusio kunigo, kuris dievagojasi, kad tai daugiau niekada nepasikartos.
Nusiunčia į kokias griežtesnes rekolekcijas, o paskui
sugrąžina tarnauti. Dabar už tai kaltinami vyskupai –
ir aš suprantu, kad toks vyskupas buvo per daug gailestingas ir vadovavosi ano meto suvokimu, kad tai galima
kažkaip pataisyti, išgydyti, kad žmogus gali nugalėti tą
savo nuodėmingą potraukį. Tačiau šiandien mokslas ir
visa patirtis sako, kad jeigu kažkas turi tą potraukį, tai
jau yra nusikalstama ir nuodėminga. Tokį žmogų siųsti
dirbti į parapiją, o ypač su vaikais – negalima. Už tokius
nusikaltimus dabar Vatikanas atima kunigo statusą.
Tai reiškia, kad Bažnyčia šiuo klausimu yra labai daug
pažengusi ir atėjęs suvokimas, kad šiuo atveju nevalia
taip rodyti gailestingumo. Nors kitur Dievas yra labai
gailestingas, tačiau dabar pati Bažnyčia kenčia nuo pernelyg gailestingų jos ganytojų.
Jei erdvės tolerancijai ar nuolaidumui čia neturėtų
būti, ką Bažnyčia gali daryti su nusikaltusiu kunigu?
Kokie yra Bažnyčios instrumentai?
Galiu atsakyti pagal šių dienų nuostatas. Jeigu matomas nusikaltimas, pasitelkiama ir civilinė valdžia,
kuri šį nusikaltimą taip pat tiria. Kartais ši civilinė valdžia – ar policija, ar teismas – tirti atsisako, nes įvykiai
dažniausiai būna nutikę seniai, tad jie supranta, kad ištirti neįmanoma. Tačiau jeigu šiandien kažkas kreipiasi, ypač jeigu tie atvejai yra neseni, tiek Bažnyčia, tiek
civilinė valdžia tiria kartu. Jeigu įrodoma ar bent jeigu
yra panašu, kad taip tikrai galėjo vykti, dvasininkas
šiandien yra pervedamas į pasauliečių luomą – Bažnyčia jo tarnystės atsisako.
Paskutinė tema, kurią norėčiau aptarti, yra artėjantys
dar vieni Seimo rinkimai. Ko gero, stebėsime tą patį, ką
ir prieš kiekvienus rinkimus – vėl bus mėginama Bažnyčią paversti politiniu įrankiu: ar dengti politinę ideologiją neva krikščionišku vardu, ar įtraukti įvairaus rango
dvasininkus į politikavimą, agitaciją. Kiek ši problema
atrodo opi iš Bažnyčios vidaus: ar ji sisteminė, ar veikiau marginalinė?
Manyčiau, kad Bažnyčią visada buvo norima kažkam pajungti – ar verslo, ar politikos, ar oligarchų in-
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teresams. Iš Bažnyčios istorijos matome, kad popiežiai
visada kovojo su karalių noru daryti įtaką Bažnyčios
gyvenimui. Todėl natūralu, kad kiekviena politinė jėga
nori Bažnyčią turėti savo šalininkų pusėje. Tačiau Lietuvoje prieš rinkimus vyskupai dažniausiai dar kartą
primena, kad balsuoti reikia už tuos žmones, kurie vadovaujasi krikščioniška pasaulėvoka, visų pirma atkreipiant dėmesį į tų politikų gyvenimą. Juk kartais
politikai gali šūkauti krikščioniškus šūkius, tačiau jų
gyvenimas – visiškai pakrikęs. Apaštalas Paulius laiške Titui ir Timotiejui rašė, kad vyskupu negali būti tas,
kuris nesusitvarko savo namuose. Sakyčiau, ir politiko
atveju tai yra pats svarbiausias kriterijus – jeigu žmogus gerai tvarkosi savo namuose, gyvenime, yra vilčių,
kad ir Lietuvos gyvenimą jis tvarkys panašiai.
Žinoma, kiekvienoje partijoje yra įvairių žmonių. Yra
buvę ne vieni rinkimai, kai Bažnyčia aiškiai sakė, kad
nepalaiko jokios partijos, nors visada būna partijų, kurios savo pavadinime turi žodį „krikščionybė“. Tačiau
tuo žodžiu dažniausiai tiesiog prisidengiama kaip figos
lapu. Yra buvę tokių rinkimų, kai Bažnyčia ragino balsuoti už žmones, o ne už partijas – ir po tokių rinkimų
visai neblogai susiklostydavo politinė situacija. Nemanau, kad šį kartą bus kitaip. Seime vėl bus įvairiausių
partijų atstovų, tačiau Bažnyčia neturi savo partijos ir
nesiekia jos kurti, kad atstovautų vien tik Bažnyčios
interesams. Kiekvienoje partijoje yra tikrai nuoširdžiai
Dievą tikinčių žmonių, net ir tose, kurios ideologiškai
nuo Bažnyčios yra nutolusios labiau. Žmonės, kurie balsuoja ir priima sprendimus pagal sąžinę, tikrai palaiko
krikščioniškąsias vertybes.
Dar kiek apversiu iš esmės tą patį klausimą. Trisdešimt metų viena opiausių problemų nuolat įvardijama
Lietuvos politinių partijų korupcija. Ar galima apie tai
kalbėti Bažnyčios kontekste? Juk ne taip sunku įsivaizduoti – nuošalios parapijos klebonui už paramą ar agitaciją pažadama suremontuoti bažnyčią...
Na, nesu girdėjęs apie tokius atvejus, tačiau esu girdėjęs daugybę istorijų apie tai, kaip kažkas kažką žadėjo,
tačiau atsidūręs Seime, pažadus užmiršo. Tokios patirtys – žymiai dažnesnės, kartu tai reiškia, kad mes visi
esame įgavę tam tikrą imunitetą priešrinkiminiams pažadams. Prieš rinkimus visi žada – ir bažnyčias atstaty-
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ti, ir stogus keisti, o po to pažadus pamiršta. Anksčiau
tai buvo nebrandžios demokratijos iliustracija, o dabar
visi supranta, kas yra Seimas. Seimas nėra institucija,
dalinanti pinigus, juolab remontuojanti bažnyčias ar
keičianti stogus. Todėl galbūt ir šiemet kandidatai mėgins vienaip ar kitaip paveikti Bažnyčios atstovus, bet
užtikrinu, kad kunigai šioje srityje irgi yra turėję įvairiausių patirčių. Nemanau, kad jie taip lengvai užkibtų
ant tokio jauko.
Kaip jūs apibūdintumėte Bažnyčios ir politikos, ar veikiau – Bažnyčios ir valstybės santykį? Viešumoje ši tema
dažniausiai paverčiama banalybėmis – kartojimu, esą
Bažnyčia yra „atskirta“ (ne atskira!) nuo valstybės. Tačiau kaip tada jaustis bet kuriam dvasininkui ar tiesiog
krikščioniui, kuris irgi yra pilietis – polio gyventojas,
besirūpinantis valstybės likimu?
Abi šios struktūros – ir Bažnyčia, ir valstybė – tarnauja žmogui. Manau, kad šis santykis niekada nebus
aiškus: ką reiškia tas „atskiras“, bet ne „atskirtas“?
Mes turime atskiras veiklos sritis, kuriose veikiame,
turime savo teisyną, kuriuo vadovaujamės – yra nemažai skirtumų. Tačiau kiekvienas dvasininkas, taip
pat ir vyskupas, yra Lietuvos Respublikos pilietis, todėl tas dvilypumas visada išliks. Bet ir gerai, kad yra
ta įtampa, nes dar II a. laiške Diognetui rašoma, kad
krikščionys gyvena savo valstybėse, yra jų piliečiai, bet
priklauso kitai tėvynei, esančiai danguje. Dabartinis
mūsų gyvenimas yra laikinas būvis, kaip sakytų klasikinė teologija. Įtampa visuomet išliks tarp to, kas yra
valstybės, kas yra Bažnyčios, kas yra viešo gyvenimo
sritys, kas yra grynai sąžinės klausimai, kuriuose dažnai valstybės ir Bažnyčios pozicijos nesutampa. Krikščionis tada turi vadovautis savo sąžine ir ta pozicija,
kurią pristato Bažnyčia. Manau, kad ši įtampa visada
bus ir mūsų krašte ji yra minimali. Kituose kraštuose,
kur arba valstybės pozicija yra labai liberali, arba Azijos šalyse, kur labai stipri islamo įtaka, ši problema kur
kas opesnė, dėl to krikščionys tokioje valstybėje jaučiasi
svetimi. Nors mes Lietuvoje esame svetimi, nes mūsų
tėvynė – danguje, tačiau mums čia gera. Su valstybe
esminiais klausimais daugeliu atveju sutariame, o kur
nesutariame – diskutuojame. Įtampa visada išlieka ir
bus – čia jos nepanaikinsi.
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Martyno Mažvydo mokslas ir žinia
Kelias „Dievo Sūnausp“ – vedlys į dangų

Holger Lahayne

Pirmoji lietuviška knyga, 1547 m. Karaliaučiuje išspausdintas Martyno Mažvydo Katekizmas, prasideda
lotyniška dedikacija „Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei“. Jos keletas eilučių vienareikšmiškai patvirtina visos knygelės pagrindinį tikslą: „Dievo įsakymus šiuos
vykdyki siela skaisčia, / Kad neprislėgtų Tavęs atsiskaitymo valandą rūsčią / Pyktis Teisėjo garbaus, sėdinčio
soste aukštam“1. Autorius, būsimas Ragainės liuteronų
bažnyčios klebonas, ragina Lietuvą, t. y. savo tautiečius,
nuoširdžiai tikėti Dievo žodžiu. Minimas Dievo teismas
ir atsakomybė prieš Jį byloja apie Katekizmo dvasinio
turinio svarbą, rimtumą ir asmeninę reikšmę kiekvienam skaitytojui.
Net virš 20 kartų visame neilgame Katekizmo tekste
minimas žodis „mokslas“ šių dienų skaitytoją iš pirmo žvilgsnio gali suklaidinti: nejau Mažvydas kalba
apie akademines disciplinas, humanitarinius mokslus
ir apskritai apie kultūrą? Tačiau jau Karaliaučiaus universiteto rektoriaus Friedricho Staphyluso (1512–1564)
nepasirašytoje lotyniškoje pratarmėje bažnyčios ganytojams randame ne žodį scientia (mokslas/žinojimas
bendrąja prasme), o doctrina, pavyzdžiui, doctrina coelesti – „dangiškasis mokslas“. Mažvydas turėjo omenyje
krikščionių tikėjimo mokymą – ir nieko kito. Jis kalba
apie dangiškas tiesas, kurias sužinome iš Dievo apreiškimo ir Žodžio.
Apskritai krikščioniškasis mokymas (t. y. tai, ką
mes šiandien vadiname teologija) Bažnyčios Tėvų laikais dažnai būdavo vadinamas sapientia – „išmintis“.
Theologia kaip viso krikščioniško mokymo apibrėžimas pradėtas vartoti tik nuo XII a. Viduramžiais būta
ir alternatyvių sąvokų, kaip antai Augustino vartotos
christiana lex – krikščioniškasis įstatymas2 (panašiai
kaip Mažvydo dedikacijos mandata Dei – Dievo įsakymai, t. y. Dievo žodžiai arba visas krikščioniškas moky-

mas), arba fidei summa – „tikėjimo suma“, arba sacra
doctrina – „šventasis mokymas“ arba mokslas.
Tomas Akvinietis XIII a. apgynė ir naujai tvirtino
krikščionybės tiesų mokymo moksliškumą – šventasis
mokslas yra netgi pats garbingiausias3. Jo pavyzdžiu ir
Mažvydas kalba apie „šventą mokslą“ arba „krikščionių mokslą“, kurio tikslai besiskirią nuo pasaulietinio
mokslo, tyrinėjančio vien šio pasaulio reiškinius. Šventas arba dangiškas mokslas nurodo į savo šaltinį, dangų
bei amžinąjį gyvenimą. Mažvydo Katekizmo lotyniškoje
pratarmėje rašoma: „Juk jis tik vienas, tarytum koks
vieškelis, visiems lygiai ir nustato, ir parodo tikrą amžinojo išganymo kelią“4.
Vienoje lotyniškosios pratarmės vietoje net ir kiek
plačiau išdėstomas „Evangelijos mokslo“ apie „Išganytoją Jėzų Kristų“ turinys: „Juk jis visus, kurie juo pasitiki,
išperka nuo įstatymo prakeikimo, nuo Dievo pykčio, nuo
pasmerkimo amžinąja mirtimi ir visa tai – veltui, nekeldamas jokių sąlygų ir nematuodamas, kokio vertingumo buvo ankstesnieji ar vėlesnieji darbai“. Atgailos
vaisiai reikalingi, bet jie „ne tokie, kurie laimi išganymą
amžinajame gyvenime“5.
Taigi lotyniškoji pradžia niekaip neleidžia suabejoti
Katekizmo turiniu ir tikslu. Po jos einanti lietuviška
pratarmė – pirmasis lietuviškas eilėraštis – „Knygelės
pačios bylo lietuvinykump ir žemaičiump“ skamba taip:
„Broliai, seserys, imkiat mani ir skaitykiat, / Ir tatai
skaitydami permanykiat. / Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti, / Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti. / Regėti to norėjo savo akimis, / Taip ir išgirsti savo ausimis“6.
Čia kalbama apie išganymo ir tikros religijos troškimą, apie tikrą Dievo pažinimą ir kelią į dangaus karalystę. Šis šventas mokslas veda į išganymą, nes „rodo
tikrą kelį Dievo Sūnausp“7. Jo atmetimo ar ignoravimo pasekmės tikrąja prasme yra pražūtingos: „Kursai

1
Martynas Mažvydas, „Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei“, iš lotynų
kalbos vertė Regina Koženiauskienė, in: Regina Koženiauskienė, XVI–
XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos, Vilnius: Mokslas, 1990, p. 69.
2
Aurelijus Augustinas, De vera religione (apie 390), XXVII, 20; šiame
veikale teologijai nusakyti vartojamos ir lot. sąvokos religio bei fides.
3
Žr. Summa theologiae I, q. 1, a. 2–5.
4
[Friedrich Staphylus], „Lietuvos bažnyčių ganytojams ir tarnams

malonė ir ramybė“, iš lotynų kalbos vertė Marcelinas Ročka, in: Martynas Mažvydas, Katekizmas: Fotografuotas ir transponuotas tekstai,
parengė Bonifacas Stundžia, Ritutė Šepetytė, Vilnius: Baltos lankos,
1997, p. 17.
5
Ibid., p. 23–25.
6
Martynas Mažvydas, „Knygelės pačios bylo lietuvinykump ir žemaičiump“, in: Martynas Mažvydas, Katekizmas, p. 27.
7
Ibid., p. 31.
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nenorėtų to mokslo žinoti ir mokėti, / Tasai amžinosu
tamsybėsu tur būti“8. Atitinkamas įspėjimas nuskamba
ir kunigams: „Jei to trumpo mokslo mokyti užtruksit, /
Aveles jūsų amžinai pražudysit“9.

„Be jos nebūtų ir Lietuvos“ –
stabo kūrimas
Pirmąją lietuvišką knygą teisėtai galime vadinti evangeliniu traktatu. Tačiau negirdėti, kad jis šiandien būtų
studijuojamas, nagrinėjamas ar naudojamas bažnyčiose. Kodėl Katekizmo eilės šiandien aptariamos beveik
vien tik per lietuvių kalbos pamokas? Kodėl pirmosios
eilutės „Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit...“ yra
paverstos lietuviškos spaudos ar raštijos pradžios šaukiniu? Kodėl Lietuvos kultūroje Mažvydo vardas padarytas tam tikra ikona, lietuviškosios tapatybės simboliu? Kodėl dėmesys visuotinai kreipiamas į jo pastangas
šviesti ir kultūrinti, o ne į siekį evangelizuoti tautiečius? Ir pagaliau, kodėl visi Lietuvos mokiniai verčiami išmokti visą pirmą lietuviškos pratarmės puslapį
(iki „Ir dangaus karalystėn prisiartinsit“) atmintinai?
Ir viskas – tik dėl kultūrinės reikšmės, o ne dėl švento
mokymo svarbos? Kodėl?
Literatūrologas ir leidėjas Saulius Žukas rašo, kad
Mažvydo „knygos atsiradimas – tai jau kultūros brandos
ženklas. Būtent todėl Katekizmo pasirodymo data – 1547
metai – yra sureikšminta ir tapusi nacionalinės kultūros
pradžios simboliu“10. Jo kolega Albinas Jovaišas, ilgametis VU dėstytojas ir profesorius, „Broliai, seserys, imkit
mane ir skaitykit...“ komentuoja šitaip: „Pabrėžiama,
kad dabar išsipildo senas lietuvių troškimas turėti savo
knygas. Knygelė parodys broliams ir seserims, kaip pažinti tikrąjį tikėjimą, šiuo atveju – liuteronybę, apskritai
krikščionybę. Tai pati svarbiausia eilėraščio mintis“11.
Antrasis ir trečiasis Jovaišo citatos sakinys visiškai
teisingi: tikrojo tikėjimo pažinimas yra „svarbiausia
eilėraščio mintis“. Deja, viską iškreipia pirmas sakinys: „...senas lietuvių troškimas turėti savo knygas“.
Ar tikrai toks senas ir ar tikrai troškimas? Juk tada
nei Mažojoje, nei Didžiojoje Lietuvoje tokio troškimo
tikriausiai nė neegzistavo! Nebent kalbėtume apie kažkokį visai mistinį, giliai pasąmonėje slėptą troškimą
ar pan. Sprendžiant iš Katekizmo, Mažvydas nei pats
turėjo tokį troškimą, nei ketino tenkinti lietuvių troškimą turėti knygą. Katekizme jis tekalba tik apie Dievo ir
grynosios Evangelijos troškimą.
Bėda ta, kad kadaise visas akcentas buvo permestas

į knygą kaip tokią ir užrašytą žodį kaip savaiminį gėrį,
o svarbiausioji eilėraščio mintis liko nutylėta. Filosofas
ir signataras Bronius Genzelis viename 2013 m. pranešimų teigia, kad lietuviškos pratarmės pradžioje yra
„aiškiai suformuluoti knygos išleidimo tikslai“. Jis pacituoja žymiąsias keturias eilutes ir paskui paaiškina:
„Ir šis kreipinys neliko be atgarsio – lietuviškai rašytas
žodis prigijo. Jo svarba ta, jog suvokta – tauta negali
gyvuoti be savo rašytinio žodžio, jos netenkina jokia
svetimoji kalba, kad ir kuri ji būtų, ar senoji slavų, ar
lotynų – yra atneštos kultūros vaisius. Mažvydas yra
lietuvių literatūrinės kalbos pradininkas“12.
Žinoma, kad Mažvydas, liuteronų kunigas, kilęs iš
Pietų Žemaitijos, yra vienas iš lietuvių literatūrinės
kalbos pradininkų. Tačiau Genzelio teiginiuose nepaliekama nė žodžio apie tikrąją Katekizmo paskirtį, apie
tikėjimo pažinimą kaip pagrindinę pratarmės mintį –
jis iškart pereina prie rašyto žodžio ir knygos13. Nors jau

Ibid., p. 29.
Ibid., p. 35.
10
Saulius Žukas, Pirmoji lietuviška knyga, Vilnius: Baltos lankos,
1995, p. 39.
11
Albinas Jovaišas, Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas, antrasis
pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosa-

kos institutas, 2009, p. 104.
12
Bronislovas Genzelis, „Mažvydo kūryba ir tautinis identitetas“,
in: Lietuvos evangelikų kelias, 2013 nr. 3, in: http://reformacija.lt/
wordpress/mazvydo-kuryba-ir-tautinis-identitetas.
13
Panašiai žr. Bronislovas Genzelis, Lietuvos kultūros istorija, Kaunas: Vytauto Didžiojo universtitetas, 2019, p. 92.
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pačioje eilučių pradžioje visai aiškiai sakoma, kad „permanyti“, t. y. suprasti arba suvokti, įsisavinti reikia ne
ką kitą, o Evangeliją – šventąjį Dievo mokslą.
Kodėl profesorius šito nepastebi arba sąmoningai
ignoruoja, prisidengdamas kliše „tauta negali gyvuoti
be savo rašytinio žodžio“? Juk Mažvydas ne tai norėjo pasakyti. Mažvydo buvo suvokta, kad tauta negali
gyvuoti be gyvojo Dievo gydančio Žodžio – štai kas iš
tikrųjų buvo suvokta! Tad Genzeliui (ir ne tik jam), kalbančiam apie kreipinio atgarsį visuomenėje, buvo verta
pasidomėti būtent šios, krikščioniškosios, evangeliškosios žinios plėtra tarp lietuvių. O tai, kad „lietuviškai
rašytas žodis prigijo“, tai tik laimingas sutapimas, ir
tiek. Iš Katekizmo aiškiai matyti, kad Mažvydui rūpėjo,
jog prigytų Evangelija.
Tad teiginiai, kad tautai buvę gyvybiškai svarbu turėti savo rašytinį žodį ir kad „jos netenkina jokia svetimoji
kalba“, su Mažvydo „mokslu“ ne daug ką teturi bendro
ir yra smarkiai ginčytini. (Tautos, kalbos ir rašytinio
žodžio santykis lietuvių atveju istoriškai yra labai sudėtingas; pavyzdžiui, tauta jau gyvavo, o Šventojo Rašto
savo kalba turėjo laukti dar ilgai, net iki 1735 m., kai
Karaliaučiuje buvo išspausdinta visa lietuviška Biblija.)
Lietuvių kalba Mažvydui tikriausiai taip pat rūpėjo, tačiau tik kaip įrankis komunikuoti su savo tautiečiais –
tik tiek, ir nieko daugiau. Tad tenka konstatuoti, kad
Genzelis daro ne teksto egzegezę14, o eizegezę – jis įskaito Mažvydo tekste tai, ko ten iš tikrųjų nėra.
Bet prie tokios praktikos Lietuvoje visi jau seniai pripratę. Jau seniai pagrindine Mažvydo žinia laikoma ne
Evangelija ir tikrasis tikėjimas, ne šventas arba dangaus mokslas, o knyga ir rašytas bei spausdintas žodis.
Antai Vytautas Landsbergis, nuo 1996 m. – Katekizmo
450-mečio minėjimo sukakties komisijos pirmininkas,
leidinyje Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis rašo,
kad jubiliejus ragina „susikaupti, pamąstyti: ką reiškė
knyga tautai, valstybei, tautų bendrijai...?“15 Ką reiškia
knyga kaip tokia? Geras klausimas, prie kurio, progai

pasitaikius, verta pamąstyti giliau. Tačiau tai ne Mažvydo klausimas. Jo klausimai dar buvę visai kitokie.
1997 m. sausio 8 d. iškilmingame Katekizmo 450
metų sukakties minėjime Vilniaus Operos ir baleto teatre kalbą pasakė Justinas Marcinkevičius. Ja jis aplenkė ne tik Landsbergį ir Genzelį, tačiau ir bet kurį
kitą, savo mintimis visus palikdamas toli toli: „Triskart
palaiminta [Mažvydo] ranka, kuri štai jau 450 metų tiesia mums, lietuvininkump ir žemaičiump, mūsų RAŠTĄ. Visa Lietuva šiandien susitelkė prie tos rankos,
susirinko aplink savo KNYGĄ. Nors tik nedaugelis ją
matę, tačiau visi tiki, kad ji yra. Ji turi būti, nes be jos
nebūtų ir Lietuvos. Todėl ir galime sakyti, kad turime
du karalius: Mindaugą, sukūrusį Lietuvos valstybę, ir
Mažvydą, sukūrusį Lietuvos knygą“16.
Tikrai tikinčiam žmogui šitokie rašytojo žodžiai pirmiausia turėtų pasirodyti gerokai pribloškiantys. „Triskart palaiminta“ – t. y. ne kaip nors paprastai palaiminta, o aukščiausiu lygiu (tik pažiūrėkime, ką toks
trigubas laiminimas reiškia Biblijoje!); „susirinko
aplink savo KNYGĄ“ („surinkimas“, nuo gr. ekklesia –
Bažnyčia); Mažvydas vadinamas karaliumi, o vėliau
kalboje „apaštalu“; „žegnojamės prie nedidelės pirmojo
katekizmo bažnytėlės“. Krikščioniško mokslo arba tiesų
perdavimas virto „[Mažvydo ranka, kuri] tiesia mums...
mūsų RAŠTĄ“. Kalbama apie tikėjimą (!), kad ši knyga
egzistuoja, kad jos buvimas būtinas, nes „be jos nebūtų
ir Lietuvos“.
Didžiosios raidės ir labiau krikščioniškam turiniui bei
pačiam Dievo žodžiui būdingos kalbinės formos tik rodo,
kad Marcinkevičius komunikacijos priemonę knygą pavertė tikėjimo ir garbinimo objektu, arba, teologiškai
tariant, stabu17.
Kalboje Marcinkevičius cituoja ir iš Mažvydo Giesmių krikščioniškų (1566), pirmojo lietuviško giesmyno,
lotyniškos pratarmės, jos vieną sakinį išversdamas šitaip: „kad žodžio tarnyba išliktų ir mūsų kalba, ir persiduotų būsimoms kartoms“18. Tai nėra netinkamas

Gr. exēgesis – aiškinimas.
Vytautas Landsbergis, „Pradžia daugelio pradžių“, in: Pirmosios
lietuviškos knygos sukaktis: Dokumentai, bibliografija, kronika, sudarytojas Domas Kaunas, Vilnius: Pradai, 1998, p. 16.
16
Justinas Marcinkevičius, Kalba Pirmosios lietuviškos knygos 450
metinių minėjime Operos ir baleto teatre, Vilnius, 1997-01-08, in:
http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Renginiai/00000009.lt.htm.
17
Kalba Operos ir baleto teatre nebuvo vienintelis kartas, kai rašytojas taip pasireiškė. 1997 m. jubiliejinio Katekizmo leidinio pratarmėje
Marcinkevičius taip pat nė žodžio nepratarė, kad atėjo „žodis dangaus
karalystos“ (Justinas Marcinkevičius, „Nu schitai wiss iusump ateia“, in:
Martynas Mažvydas, Katekizmas, 1997, p. 7–10); nė žodžio apie Dievą,
Evangeliją ar pan., tik kartą paminimas žodis „krikščioniška“. Tuo tarpu
iškeliamas ir išliaupsinamas RAŠTAS, be abejo, visai neatsitiktinai tris
kartus užrašytas vien didžiosiomis raidėmis – taip, kaip Biblijoje rašomas žodis VIEŠPATS. Katekizmas vadinamas „Pramote“, o jį skaitantysis tarsi geria „iš kalbos versmės amžinosios“. Knyga suasmeninama ir
hipostazuojama teigiant, kad „niekas tiek nekentėjo kartu su žmogumi
kaip knyga“. Knygoje – ne Dieve ar Jo Žodyje – galime rasti „pastogę“

ir „tvirtovę“. Mažvydas virsta išganytoju, kuris „išgelbėjo mūsų kalbą“,
kuris „suteikė mums balsą amžinybėje“, kuris „kaip koks apaštalas kreipiasi į mus“. Taip pat Marcinkevičius rašo apie „knygos saulę“ ir Mažvydo „įžiebtą šviesą“, pratarmės pabaigoje be užuolankų pašlovindamas
ir stabmeldiškus ritualus: „Prie Knygos, prie savo kalbos ir rašto lenkiamės lyg prie šventosios ugnies“ (Ibid., p. 10). Įžūlumas – pribloškiantis!
Juolab kai ne kas kitas, o būtent Reformacijos šalininkai, evangelikai
kaip Mažvydas, visuomet pabrėžė, kad lenktis galima tik dieviškiems
dalykams, o ne sukurtiems. Iš protestantiškos perspektyvos vertinant,
yra visiškai aišku, kad knyga, raštas ir panašūs mūsų rankų tvariniai, kad
ir labai vertingi, negali nei tiesiogine, nei perkeltine prasme būti garbinimo objektai, kuriems reiktų nusilenkti. Tačiau, regis, Reformacija
rašytojui visai nerūpi. „Jos sėkla, reformacijos vėjų atpūsta mūsų kraštan, sudygo...“ (Ibid., p. 7) – pagal Marcinkevičių evangeliško judėjimo
atpūsta sėkla yra tiesiog knygos ir tiesiog rašto. Šitaip Marcinkevičius
viską apverčia aukštyn kojom: Reformaciją paverčia knygos ir rašto
įrankiu, pagalbininke, nors iš tikrųjų viskas buvę atvirkščiai.
18
Justinas Marcinkevičius, Kalba Pirmosios lietuviškos knygos 450
metinių minėjime.
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vertimas, tačiau Marcinkevičiaus implikuojama reikšmė visos pratarmės kontekste mažų mažiausiai atrodo
bent jau ginčytina. Pats autorius „žodžio tarnybą“ priskiria bažnyčios tarnautojams bei kunigams, į ją įdėdamas palinkėjimą, „kad tarp mūsų klestėtų Dievo žodžio
tarnyba“19. Tuo tarpu Marcinkevičius kunigišką misiją
prisiima sau pridurdamas: „Pasakyta amžiams. Norėčiau pabrėžti, kad iš šios tarnybos Mažvydas nė vieno
mūsų dar nėra atleidęs. Nebent mes patys pabėgom,
pasitraukėme, apleidom ar išdavėm“20.
Tokiomis kategoriškomis įžvalgomis Marcinkevičius
tikrai perlenkia lazdą, kadangi visa giesmyno lotyniška pratarmė yra visai kitokios dvasios. Pats Mažvydas,
liuteronų kunigas ir Evangelijos skelbėjas, visą tokį jo
asmens ir kūrybos sureikšminimą bei tikrųjų ketinimų
iškraipymą greičiausiai būtų pavadinęs ne kuo kitu,
o stabmeldyste ir būtų griežtai pasmerkęs.
Kokios, Mažvydo įsitikinimu, yra žmonių pareigos,
galima nesunkiai nustatyti skaitant jo Katekizmą. Nei
Katekizmas, nei visa krikščionių teologija niekada ir
niekaip nėra išreiškusi amžinos prievolės išsaugoti kalbą. Marcinkevičius (ir kiti) savotiškai sukuria naują
įstatymą: trūks plyš išlaikyk savo kalbą ir perduok ją

Julija Skudutytė. Cukriukas. 2018. Akvarelė, popierius
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„būsimoms kartoms“. Jo akimis, tai yra nekintantis ir
amžinas įsakymas, įpareigojantis be išimties visus („nė
vieno mūsų dar nėra atleidęs“). Tai nestebina, nes juk
ir sekuliarūs dievai turi turėti savo moralinius reikalavimus bei kelti etines normas.
Deja, tikrovėje nei kalbos išlaikymo, nei perdavimo
nereglamentuoja jokie pusdieviški įsakymai. Tai dažniausiai įvyksta natūraliai. Be to, tikrovėje kartais atsitinka visai kitaip, nei Marcinkevičiaus svajose. Pavyzdžiui, žydai Jėzaus laikais buvo seniai „pabėgę“ nuo
hebrajų kalbos; I a. Palestinos gyventojai daugiausia
kalbėjo aramėjų (sirų) kalba; šimtmečius prieš tai Egipte gyvenę žydai kalbėjo tik graikiškai, dėl ko buvo sudarytas Senojo Testamento vertimas iš hebrajų į graikų
kalbą (vad. Septuaginta).
XVIII a. airiai „apleido“ savo senąją airių (goidelų)
kalbą ir perėjo prie anglų (šiandien gal tik 1–2% Airijos gyventojų moka ją), – o juk argi airiai ištirpo anglų
kultūroje? XVI a. iš Prancūzijos pabėgę protestantai,
hugenotai, Prūsijoje apie 1800 m. užbaigė perėjimą nuo
prancūzų kalbos prie dvikalbystės tiek šeimose, tiek
bažnyčiose, o XIX a. jų palikuonys jau visose Vokietijos
teritorijose kalbėjo vien tik vokiškai. Ar jie nusidėjo kažkokiam kalbos išsaugojimo įstatymui?
Daugelis ir iš lietuvių gerai žino, kaip sunku kalbą išlaikyti emigracijoje. Kartais jos nepavyksta perduoti jau
net vaikams. Įvairiais būdais žmonės taikosi prie vietinių kultūrų, taip pat ir keisdami protėvių kalbas (antai
olandų kilmės afrikanų kalba Pietų Afrikoje) arba „perdirbdami“ vietines ir susikurdami naujas (Rytų Europos žydų jidiš, Antilų salų kreolų). Žinoma, gaila, kai
tėvų kalba neišsaugoma, bet ar tikrai tai laikytina išdavyste? Ar dera emigravusius tėvus vadinti išdavikais,
jeigu jų vaikai dėl bendravimo mokykloje ir kitur geriau
kalba angliškai ar vokiškai negu savo tėvų kalba?
Išdavystė – ne nauja tema Marcinkevičiui. Nerija
Putinaitė knygoje Skambantis molis cituoja žodžius iš
Jono Lankučio knygos Justino Marcinkevičiaus draminė trilogija (1977), kur šis „pastebi, kad [pjesėje Mažvydas] herojaus lūpomis autorius skelbia žinią: „Tėvynė
niekados neatleido ir neatleis išdavystės tiems, kurie
palieka ją, laikydami tuos ar kitus dievus aukščiau už
ją““21. Sudievinta Kalba pastatoma greta dievinamos
19
Lot. ut floreat minsterium Verbi Dei intra nos; žr. Guido Michelini, Mažvydo „Gesmes Chriksczoniskas“: Pirmas lietuviškas giesmynas,
Vilnius: Versus aureus, Lietuvių kalbos institutas, Università degli studi
di Parmá, 2007, p. 105.
20
Justinas Marcinkevičius, op. cit. Per vieną šių metų renginį teko
girdėti iš vieno žinomo Lietuvos kultūros ir istorijos žinovo Marcinkevičiui smarkiai pritariančius žodžius, esą Mažvydas minėtos pratarmės
būtent tame sakinyje linki, kad lietuvių kalba būtų perduota ir liktų amžinai. Tačiau Mažvydo tekste šito nėra. Juk Mažvydas čia kalba apie
šlovę amžinam Dievui!
21
Nerija Putinaitė, Skambantis molis: Dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai, Vilnius:
Naujasis Židinys-Aidai, 2019, p. 293.
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Tėvynės. Putinaitė ir pati konstatuoja, kad rašytojo pjesėse Mažvydas ir Katedra „aptinkame totalinę Tėvynės
idėją, jos absoliutų liepimą asmeniui“22. Marcinkevičiaus Mažvydas taria: „Tik pareiga / Mane čia atvedė ir
čia paliko. / Bijau prisipažinti, kad ne dievui / Tai buvo
pareiga, o žodžiui. Žodžiui, / Kurį reikėjo iš mirties vaduoti, / Kuriam pavidalą reikėjo rast. / Kad jis galėtų
amžiuose paliudyt / Buvimą savo ir, gal būt, gyvybę“23.
Taigi kas liepia amžiams išsaugoti lietuvių kalbą ir
ją būtinai perduoti? Istorinis Mažvydas? Ne. Ne istorinis Mažvydas, o Marcinkevičius ir jo bendraminčiai.
Istorinis Mažvydas ragina tikėti į Jėzų Kristų. Visiems
ir visais laikais.

„Apvilkta religinio turinio kevalu“ –
sovietų pasisavintas Mažvydas
Pirmasis Katekizmo sukakties minėjimas buvo surengtas dar ankstyvuoju sovietmečiu. Domas Kaunas
knygoje Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis rašo: „Paguodą ir viltį teikė lietuviškos knygos 400-metis. Nors
laikai buvo niūrūs ir neramūs, 1947-uosius Tėvynėje ir
svetur vadinome Lietuviškos knygos metais ir rašėme
didžiąja raide“24. Genzelis savo minėtame pranešime
taip pat primena, kad „1947 metais buvo iškilmingai
minimas Pirmosios lietuviškos knygos 400 metų jubiliejus. Naujai perleista, knyga tapo prieinama plačiajai visuomenei. Per visą sovietų aneksijos laikotarpį M. Mažvydo išleistas „Katekizmas“ žadino lietuvių
savimonę“25.
Skamba taip, tarsi Stalinui dar gyvam esant ir siaučiant žiauriajai komunizmo įtvirtinimo mašinerijai, komunistai staiga būtų pasidarę arba neapsakomai geranoriški ir tolerantiški, arba pavirtę visiškais kvailiais.
Nejau Stalino parankiniai būtų norėję ir leidę, kad lietuviams būtų teikiama „paguoda ir viltis“ bei žadinama
jų savimonė? Kodėl nutylima ir aiškiai nepasakoma,
kad sovietai labai kryptingai ir sąmoningai kūrė sovietinį Mažvydą, šaltakraujiškai pasisavindami Katekizmą
savo tikslams ir visiškai iškreipdami jo žinią?
Tais jubiliejiniais metais buvo išleista ir jubiliejinė
straipsnių rinktinė Senoji lietuviškoji knyga26 su to
meto garsiausių lietuvių kultūros veikėjų (Kosto Korsako, Povilo Pakarklio, Marcelino Ročkos, Juozo Senkaus
ir kt.) rašiniais. Nepasirašytoje knygos pratarmėje rašoma: „Ši sukaktis – svarbus kultūrinis įvykis lietuvių
tautos gyvenime. Ji žymi apskritai lietuvių raštijos pra22
23

130.

Ibid., p. 292.
Justinas Marcinkevičius, Mažvydas, Vilnius: Vaga, 1977, p. 129–

24
Domas Kaunas, „Didžioji knygos šventė“, in: Pirmosios lietuviškos
knygos sukaktis, p. 18.
25
Bronislovas Genzelis, „Mažvydo kūryba ir tautinis identitetas“.
26
Senoji lietuviškoji knyga: Pirmosios lietuviškos knygos 400 metų išleidimo sukakčiai paminėti, atsakingasis redaktorius Vincas Mykolaitis,
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džią, jos keturių šimtų metų vaisingos raidos užuomazgą. Pirmoji lietuviška knyga turi šiandien mums visokeriopos reikšmės, toli prašokančios jos turinio religinį
pobūdį“27. Visas dėmesys čia skiriamas pirmosios lietuviškos knygos lietuvių literatūros pradams: „Čia mes
randame pirmąjį eilėraštį lietuvių kalba, pirmuosius
eiliuotus vertimus, pirmuosius ritmikos ir rimavimo
pavyzdžius, pirmuosius mėginimus panaudoti tropus,
figūras, palyginimus ir kitas stilistines meninės išraiškos priemones“28. Cituojamas rusų rašytojas Maksimas
Gorkis: knyga kaip tokia „gal būt yra labiausiai sudėtingas ir didžiausias stebuklas iš visų stebuklų, sukurtų žmonijos savo kelyje į laimę ir būsimąją galybę“29.
Ir čia – Mažvydo knyga verčiama stebuklu, padaroma
net Dievo konkurentu ir naujuoju stabu. Katekizmo religinis pobūdis traktuojamas kaip „epochos žymė“: „Ir pirmoji lietuviška knyga, nors ir apvilkta šitokiu religinio
turinio kevalu, iš tikrųjų yra vaisius to meto visuomeninio gyvenimo veiksnių, pagimdžiusių reformacijos sąjūdį, yra reikšmingas ir brangus kultūrinis praeities palikimas, nusipelnąs visokeriopo dėmesio ir vertinimo“30.
Mažvydo veikalo esmė tariamai nėra tai, ko norėjęs
pats autorius; tai viso labo esąs tik kevalas. Esmė slypi visai kitur, daug giliau. „Buržuazinių mokslininkų“
darbai, esą dažnai idealizavę Katekizmo religinį turinį,
davė „iškreiptą, neteisingą mūsų senosios literatūros
pradžios bei tolimesnės jos raidos vaizdą“31.
Komunistai – didieji dialektikos meistrai – gerai žinojo, kaip viską apversti aukštyn kojomis. Sovietinės
literatūros grandai, kurie teigė gerbią žodį, iš tikrųjų
jį labiausiai iškraipydavo ir paniekindavo, kartais net
gudriai juo manipuliuodami, kaip matome visuose rinktinės straipsniuose. Štai Korsakas, komentuodamas
pirmas keturias Mažvydo lietuviškosios pratarmės eilu
tes rašo: „Kad čia tas „makslas“, kurio „tewai... negaleia ne wenu budu gauti“, reiškia ne vien bet kuriomis
priemonėmis skleidžiamą krikščionybės mokslą, o būtent jo skelbimą raštu bei skaitymu, rodo tolimesnės
eiliuotosios prakalbos eilutės...“32 (toliau cituoja eilutes
nuo „Regėti to norėjo savo akimis“ iki „Maloniai ir su
džiaugsmu tą žodį priimkiat“).
Ar Mažvydo teksto pirmosios keturios eilutės reiškia
tai, ką jos sako? Ne, įsitikinęs Korsakas. Mažvydo nuomone, didžioji problema, kad žmonės neturėjo Evangelijos ir „nė vienu būdu“ negalėjo jos gauti, buvo sprendžiama būtent sukuriant tą „būdą“, pradžioje bent nedidelį
ir paprastą: svarbu, kad tik lietuvius šventasis mokslas
Vilnius: Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidykla,
Lietuvos TSR Mokslų Akademija, Lietuvių literatūros institutas, 1947.
27
„Pratartis“, in: Ibid., p. 5.
28
Ibid.
29
Ibid., p. 6.
30
Ibid.
31
Ibid., p. 8.
32
Kostas Korsakas, „Pirmoji lietuviška knyga“, in: Ibid., p. 17.
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pasiektų. Būdamas kunigas, Mažvydas laikėsi nuostatos, kad žmonėms būtina vienaip ar kitaip perteikti
Evangeliją: tiesiogiai – pamokslaujant per pamaldas,
ar per netiesiogines priemones, kaip užrašyti tekstai
ar knygos. „Būdo“ pavidalas čia tikrai nebuvo esminis
klausimas. Bet Korsakas su tuo nesutinka. Žinoma, Katekizmas sukurtas tam, kad skaitytojai skaitytų tekstą.
Bet Korsakas duoda suprasti, kad Katekizmo eilių akcentas būtent yra raštas ir jo skaitymas. Kad žodžiai
„jūsump atėjo“ būtent byloja apie atėjusį raštą kaip tokį,
apie raštijos pradžią. Ir nesvarbu, kad Mažvydas sako,
jog „štai eina jusump žodis Dangaus Karalystos“, o priemonė jam ateiti tebuvusi knyga ir daugiau nieko.
Korsakas drąsiai imasi ir dekonstruoja Mažvydo Dangaus karalystės sąvoką: „Kad čia „szadis dągaus karalistas“, ar kaip toliau sakoma, „dewa szadis“, lygiai taip
pat reiškia ne tik protestantizmo mokslą, o ir apskritai
skaitymo bei rašto mokslą, kurį žmonės „Regiety to
nareia sawa akimis“, rodo ir šios tolimesnės prakalbos
eilutės...“33 (toliau cituoja eilutes nuo „Šitai turit trumpą
mokslą krikščionystės“ iki „Be kurio platesnis mokslas
negal stovėti“).
Jau tiek priskleidęs miglos, Korsakas dabar net tiesiai išdrįsta paneigti, kad „Dangaus Karalystės žodis“ ir
„Dievo žodis“ reiškia tą, ką reiškia Katekizme. Esą Mažvydas kalbėdamas apie „Dievo žodį“, omenyje turėjęs
būtent bendrąjį „skaitymo ir rašto mokslą“34. Žinoma,
kad ir krikščionišką mokymą, jeigu jis užrašytas, galima „skaityti“, perskaityti ir išmokti, tai ragina ir pats
Mažvydas. Bet Korsakui jokio krikščioniško mokymo
visai nė nereikia, todėl jis taip gudriai sumaišo, iškreipia, išverčia Mažvydo žodžius, kad jie pavirsta absoliučiai kitareikšmiais.
O tada prieinama prie tokios išvados: „Netenka abejoti, jog čia kalbama ne vien apie „maksla kriksczianistes“,
bet ir apskritai apie žmonių pramokymą skaityti, be ko,
kaip teisingai autoriaus nurodoma, „platesnis makslas
negal stawieti““35. Deja, tenka nepritarti, nes Mažvydo
būtent kalbama „vien tik“ apie „mokslą krikščionystės“.
O skaitymas viso labo tėra tik būdas prie to prieiti.
Be to, Mažvydo „platesnis mokslas“ nėra skaitymo, švietimo, literatūros ar bet koks sekuliarus mokslas, kaip
duoda suprasti Korsakas. Pats Katekizmo išdėstymas
yra „trumpa“ santrauka kertinių ir svarbiausių teologijos tiesų, ant kurių būtina statyti gilesnį katechetinį ir,
žinoma, visą krikščionišką, teologinį mokslą.
1948 m. išėjo Vinco Mykolaičio-Putino parengta Mažvydo Katekizmo apžvalga Pirmoji lietuviška knyga.
„Kukli Mažvydo knygelė pradėjo modernaus kultūrinio
Ibid., p. 18.
Ibid.
35
Ibid.
36
Vincas Mykolaitis, Pirmoji lietuviška knyga, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948, p. 6.

gyvenimo veiksnio – spaudos reiškimąsi lietuvių tautinės kultūros dirvoje“36, – teigė žymusis rašytojas. Ji sudaro „mūsų nacionalinės kultūros pirmą laimėjimą“37.
Mykolaičiui, kaip buvusiam teologinės seminarijos studentui ir vienam svarbiausių to meto intelektualų, buvo
žinoma, kad katekizmai paprastai būna religinio žanro
leidiniai. Dėl Mažvydo jis vis dėlto mano, kad „visa tai
rodo šio pirmojo didaktinio lietuviško eilėraščio autorių
buvus humanistinio amžiaus žmogų, nekentusį atgyventų prietarų, karštai mylėjusį mokslą ir supratusį
didžiulę knygos reikšmę“38. „Karštai mylėjusį mokslą“ –
čia Mykolaitis tikrai neturi omenyje Mažvydo meilės
šventajam mokslui, o būtent tokiam mokslui, koks buvo
mylimas sovietmečiu – mokslui kaip reiškiniui, kaip
gėriui savaime.
Apie Katekizmo lietuvišką pratarmę Mykolaitis pastebėjo: „Jau matėme, kaip jame atsispindi kultūrinė
lietuvių tautos aplinka XVI a. ir paties autoriaus noras
skleisti šviesą, mokslą ir raštą tamsoje tebeglūdinčiai
liaudžiai“39. Ir čia mokslas – žinoma, sekuliarusis – tvirtai įpinamas į vieną grandinę su šviesa ir rašto sklaida.
Todėl, prisimenant, kad Katekizmo mokslas yra vien
tik šventas dalykas, belieka tik stebėtis, kaip jau LSSR
pradžioje suspėta taip sėkmingai jį pasisavinti, išvalyti
nuo krikščioniškumo ir paversti sovietinės santvarkos
įrankiu.
Pasisavino sovietai ir visą Reformaciją. „Pirmąją lietuvišką knygą pagimdė humanizmo ir reformacijos
sąjūdis, kaip kūrybinė pažangos ir atnaujinimo valia,
o tos knygos jubiliejų minime tarybinės socialistinės
santvarkos metais“40, – teigė Mykolaitis. Pažanga buvo
komunistų sukonstruotas tiltas tarp Reformacijos ir jų
santvarkos.
Savo knygelės pabaigoje Mykolaitis rašė: „vėl prabyla
į mus atmintinais žodžiais, kurių nesigėdytų nė vienas
geniališkiausias visų laikų kūrinys: Broliai, seserys,
imkite mane ir skaitykite...“41, – o kitos eilutės nepridėjo, nes permanyti nereikalinga, netiktų, būtų per daug
pavojinga. Todėl iki pat šių dienų vaikai mokyklose
pratarmę tik iškala atmintiniai, nieko nei permanydami, nei suvokdami, apie ką Mažvydas iš tikrųjų rašė ir
ko troško.
1947–1948 m. suformuotas Mažvydo ir jo veikalo suvokimas bei interpretavimas uždavė toną daugeliui
ateinančių dešimtmečių. Ataidi ir iki 1988 m. Lietuvos
ateizmo istorijos chrestomatijos, kurioje randa savo vietą ir Reformacijos veikėjai Abraomas Kulvietis, Martynas Mažvydas, Radvila Juodasis, Jonas Bretkūnas ir
Andrius Volanas, ir antitrinitoriai Georgijus Blandrata,
Ibid., p. 22.
Ibid., p. 25.
39
Ibid., p. 34.
40
Ibid., p. 39.
41
Ibid., p. 41.
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Martyno Mažvydo mokslas ir žinia

Julija Skudutytė. Magija virtuvėje. 2019. Akvarelė, popierius

Petras Gonenzietis ir Simonas Budnas. Įvade rašoma,
kad „pažangi visuomeninė mintis į ateizmą [...] ėjo per
tarpines grandis – per vienos religijos kritiką iš kitos
religijos pozicijų, per deizmą, panteizmą, laisvamanybę,
klerikalizmo kritiką. Tai kartu buvo ir istorinės ateizmo tapsmo formos“42. Svarbiausia buvo parodyti, „kad
katalikybė nėra imanentiška lietuvių tautai“43. Reformatorių „[k]ova prieš viešpataujančią katalikybės religinę sistemą griovė dogmas, skynė kelią ateistinių idėjų
formavimuisi ir plitimui“44. Kadangi „ateistinės minties
brendimą skatino mokslas“45, – o Mažvydas „mokslą“
dar ir kaip akcentavo! – tai šis liuteronų kunigas, vadinasi, jau dalyvavo ateizmo kūrime.
Putinaitė apie šį fenomeną rašo: „Donelaitis, Mažvydas ir kiti protestantų kunigai buvo įvardijami kaip
kovoję su liaudies (ir tautos) neraštingumu, kurdami
raštą ir klodami kelius liaudies išsilaisvinimui, taip pat
ir iš religinių prietarų. Liuteronų ar reformatų raštingumas buvo priešpriešinamas kontrreformacinei kata-

likybei kaip „tamsai“. Taip buvo užklojami ar užmaskuojami katalikybės civilizaciniai nuopelnai Lietuvos
istorijai“46.

42
Antanas Gaidys, Liuda Vileitienė, „Įvadas“, in: Lietuvos ateizmo
istorijos chrestomatija: Religijos kritika, laisvamanybė ir ateizmas Lietuvoje, sudarė Liuda Vileitienė, Vilnius: Mintis, Lietuvos TSR Mokslų
Akademija, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1988, p. 7.
43
Ibid.
44
Ibid., p. 8.

Ibid.
Nerija Putinaitė, „„Reformacija“ sovietinės ateizacijos akiratyje“,
in: Reformacija praeityje ir dabar: Idėjos, istoriniai pėdsakai, perspektyvos, sudarė Holger Lahayne, Vilnius: Ganytojas, 2017, p. 26.
47
Šis vardas suteiktas 1994 m.
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Kada desovietizuosime Mažvydą?
1988 m., dar sovietmečiu, vadinamoji respublikinė
biblioteka buvo pervadinta ir gavo Martyno Mažvydo –
evangelikų kunigo! – vardą. Tais pačiais metais šiandienė Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija47, švęsdama
mokyklos penkiasdešimtmetį, pasidovanojo du vitražus: vieną, skirtą Mažvydo Katekizmui, kitą – katalikų
kunigo Mikalojaus Daukšos 1599 m. Postilei. Komunistai net šitokio jubiliejaus proga didžiuliuose vestibiulio
languose įamžino du krikščioniškos minties veikalus!
Ką čia ir bepridursi, turbūt tikrai, kaip sako Genzelis,
norėta paguosti tikinčiuosius ir suteikti jiems viltį...
Sąjūdžio laikais ir nepriklausomybės pradžioje nemažai krikščionių pastebėjo, kad sovietai buvo iškreipę
45

46
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Holger Lahayne

Katekizmo žinią. 1993 m. Tikėjimo žodis Mažvydo veikalą išleido naujai. Leidinio įžangoje tuometinis Bažnyčios vadovas pastorius Giedrius Saulytis teisingai
rašė, „kad dvasinė pirmosios lietuviškos knygos pusė
nebuvo pakankamai įvertinta, o daugeliu atvejų – ir
visai nutylėta“48.
Tikėjimo žodis49 anksti atkreipė dėmesį į šią problemą. Deja, nuo to laiko plačiau beveik niekas nepasikeitė. Kaip į šventą mokslą buvo įgrūstas kitas turinys,
taip liko iki šiandien. Nes tai ir yra užrašytojo žodžio
ypatingoji savybė – išlaikyti savo reikšmę. Todėl sovietinė Mažvydo interpretacija per įvairius straipsnius ir
knygas iki šiol vis dar su mumis. Būtų įdomu padaryti
apklausą, pavyzdžiui, tarp studentų, paklausiant: apie
kokį mokslą Mažvydas kalba savo Katekizmo pratarmėje? Galima spėti, rezultatai pradžiugintų kalbininkus,
bet ne dvasininkus.
Seniai jau laikas Mažvydą desovietizuoti, sugrąžinti
jam tikrąjį veidą, sąmoningai išryškinti jo kaip dvasininko tapatybę ir jo pagrindinio veikalo teologinę žinią.
Evangelikai privalo susiimti ir pagaliau pereiti prie
reformatorių požiūrio į knygas ir raštiją apskritai, kai
būdavo pabrėžiama jų funkcinė svarba ir leidiniai nebūdavo laikomi gėriu savaime; kai knygos galėjo ir turėjo tarnauti Evangelijos sklaidai. O tai padarius, dar
ir pergalvoti, kad pagarba raštams ir knygoms reiškiama ne juos sudievinant, o skaitant atvertomis akimis, be ideologinių užsklandų, nuoširdžiai, bandant
suprasti, „permanyti“, ką jie iš tiesų sako. Patirtume
daugybę naudos, jei šitaip šiandien perskaitytume ne

tik Mažvydą, bet ir Liuterį, Cvinglį, Kalviną, Bulingerį
ir kitų didžiųjų mokytojų raštus. Deja, atrodo, kad kol
kas mums dar rimtai neparūpo nei jų turiniai, nei sklaida, nei vertimai...
Lietuvos evangelikai pagaliau privalo susiimti ir atlikti savo namų darbus – atsikovoti Mažvydo palikimą.
Bet, ko gero, dar svarbesnė užduotis yra susijusi su paties mokslo supratimo atitaisymu. Kai sovietai pasisavino Katekizmą, pašalindami iš švento mokslo teologiją
ir paversdami sekuliariu mokslu, jie sugriovė ir paties
mokslo sampratą. Toks būdas apsieiti su tekstais prieštarauja esminiams mokslo principams, todėl iš tikrųjų
yra antimoksliškas. Negali būti nieko moksliško, kas
neatitinka tyrimo objekto, kas jį iškreipia, perverčia,
sugadina. Katekizmo atveju (kaip ir visų kitų leidinių)
pats tekstas nurodo, kaip nori būti suprastas. Gyvenamojo meto naratyvai ir populistiniai lozungai bet
kokiam moksliškumui tik baisiausiai kenkia. Vokiečių
liuteronų teologas Adolfas Schlatteris (1852–1938) teisingai pabrėžė, kad viso mokslo pagrindas yra „grynas
ir švarus stebėjimas, siekiant suvokti tikruosius procesus“. Nesvarbu, ar tiriame gamtos reiškinius, istorijos
faktus, ar teologijos doktrinas: „Mokslas yra, pirmiausia, atidžiai žiūrėti, antra – atidžiai žiūrėti, trečia – atidžiai žiūrėti ir visada bei nuolat žiūrėti atidžiai“50.
Tad „Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit...“51 ir
pagaliau atidžiai pasižiūrėkit, kas iš tiesų toje pirmojoje
lietuviškoje knygoje parašyta. Pagaliau „permanykit“,
ką norėjo pasakyti Mažvydas, o tada jau skleiskit žinią
apie jo mokslo paskirtį ir vertę.
!

48
Giedrius Saulytis, „Martyno Mažvydo „Katekizmo prasti žodžiai...“
pranašiška žinia Lietuvai“, in: Martynas Mažvydas, Katekizmas, Vilnius:
Tikėjimo žodis, 1993, p. 5.
49
Nuo 2018 m. „Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija“ (LEBB).
50
Adolf Schlatter, Atheistische Methoden in der Theologie, Wuppertal: R. Brockhaus, 1985 [1905], p. 13.
51
Šiuo metu rekonstruojamame Reformatų skvere Vilniuje numatyta

vieta paminklui Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams. Mažvydo stelai Lietuvos ev. reformatų dvasininkai pasiūlė šią citatą iš Katekizmo (kalba šiuolaikinta): „Tasai mokslas rodo tikrą kelią prie Dievo
Sūnaus, / Mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus. / Šitą Sūnų ir Tėvą tikrai pažinsit, / Jei tą mokslą gerai mokėsit ir permanysit“, Deja, mokslininkų
grupė nusprendė palikti visiems atpažįstamą pratarmės pradžią.

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
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Atmintis

Prahos oro uostas: įsiveržimo
chronologija
Nikodem Szczygłowski

1968 m. rugpjūtį Sovietų Sąjunga suorganizavo ir įvykdė karinę operaciją, kurios metu įsiveržė į Čekoslovakiją. Operacijoje dalyvavo ne tik SSRS karinės pajėgos –
joms talkino ir sovietų sąjungininkai, kitos socialistinio
bloko šalys, dar tiksliau – SSRS vasalai. Būtent šį žodį,
apibūdindamas Čekoslovakijos padėtį, pavartojo ir Janas Masarykas, garsiojo Tomašo Garrigue Masaryko –
Čekoslovakijos Pirmosios Respublikos tėvo įkūrėjo –
sūnus, pokariu ėjęs Čekoslovakijos užsienio reikalų
ministro pareigas. Grįžęs iš vizito Maskvoje 1947 m.,
Masarykas istorikui Hubertui Ripkai kalbėjo: „Mano
mielas drauge, dabar esame tik vasalai. Liūdniausia,
kad šį purviną darbą atlieka mūsų kraujo žmonės. Komunistai neturi nė skatiko patriotinės savigarbos. Jie –
Maskvos vergai, besidžiaugiantys savo pataikavimu“.
Čekoslovakija – pavyzdinė tarpukario Europos demokratinė valstybė, tapusi nuolaidžiavimo politikos ir
bergždžių bandymų sustabdyti Antrąjį pasaulinį karą
auka. Išduota sąjungininkų Miunchene, užpulta kaimynų ir prisikėlusi po karo, Čekoslovakija buvo priversta pasekti kitų „liaudies demokratijų“ pavyzdžiu.
Nepaisant sovietų pažadų, kuriuos asmeniškai ne kartą girdėjo ir Masarykas, visų tarpukario teritorijų Čekoslovakija neatgavo: tik Sudetus ir gabaliuką Silezijos
(Užolzę), bet ne Užkarpatę (Karpatų Rusią). Valstybė
buvo sovietizuota, nors iki paskutinės akimirkos tikėtasi (tuo tikėjo ir Masarykas, ir prezidentas Edvardas
Benešas), kad tokio likimo pavyks išvengti. Deja, vietiniai komunistai su drg. Gottwaldu ir – svarbiausia –
drg. Stalinu, turėjo kitų planų. Taip Čekoslovakija tapo
„liaudies demokratijos“ šalimi, kurioje demokratijos nė
su žiburiu nerasi, o liaudies likimą spręsdavo tik komunistų partija. Po Antrojo pasaulinio karo Čekoslovakija
galutinai tapo viena iš didžiojo sovietinio brolio sąjungininkių-vasalių. Brolio, kuris labiausiai už viską myNikodemo Szczygłowskio esė „Lotnisko: Chronologia inwazji“
pirmą kartą publikuota 2019-02-12 internetiniame portale
http://www.wydawnistwoj.pl. Iš lenkų kalbos trumpindamas
vertė autorius.
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lėjo taiką visame pasaulyje, ką jau turėjo progą įrodyti
1956 m. Vengrijoje.
Vis dėlto čekų ir slovakų padėtis buvo savaip unikali, didžiulę įtaką tam turėjo tarpukariu besiremianti
čekoslovakizmo idėja. Abi tautos pragmatiškai bandė
atkartoti tarpukario sėkmės ir bendrystės patirtį, stengėsi nekartoti klaidų. Čekoslovakijos politikai tikėjo,
kad tam turi tvirtus pagrindus ir istorinę teisę, netgi
nepaisant feodalizmą primenančios situacijos ir sunkaus didžiojo brolio alsavimo už nugaros. Šis alsavimas
pasidarė kiek lengvesnis po drg. Stalino mirties, kai
SSRS prasidėjo vadinamasis „atšilimas“. Kai kurie Hrado politikai patikėjo, kad vėl atsirado galimybė šiuos
siekius realizuoti. Tai net nebuvo pernelyg ambicingi
ar drąsūs siekiai – jie tik norėjo šiek tiek išstoti iš bend
ros socialistinių šalių rikiuotės, svajojo apie jugoslavišką modelį, apie socializmą su žmogišku veidu, kurį tuo
metu įkūnijo besišypsantis maršalas balta uniforma ir
tamsiais akiniais. Tačiau net ir tokios, atrodytų, menkos ambicijos, žvelgiant iš pilkos socialistinio lagerio
šalies perspektyvos, buvo drąsi svajonė. Gerokai per
drąsi, jeigu klaustume taiką mylinčio senjoro Maskvoje.
Būtent dėl to Čekoslovakijos sapnas, vėliau pavadintas
Prahos pavasariu, truko taip trumpai ir kitaip baigtis
netgi negalėjo. Tačiau prisimenant šiuos penkiasdešimties metų senumo įvykius, verta žinoti, kaip prasidėjo ši
pabaigos pradžia – kaip buvo suplanuotas ir įvykdytas
įsiveržimas į Čekoslovakiją. Velnias, kaip žinoma, slypi
detalėse – o ypač tas velnias, kuris pasak tuomet oficia
lios ir privalomos ateistinės ideologijos, neegzistuoja.
Smulkios detalės – tai potėpiai, iš kurių susideda ryškesnis paveikslas.
Kai bandome prisiminti šį šešiasdešimt aštuntųjų
metų rugpjūtį, ko gero, dažnam mūsų atmintyje norom
nenorom iškyla tankų vaizdai – nesibaigiančios tankų
kolonos, važiuojančios per Čekoslovakijos miestus ir
miestelius, baugiai manevruojančios Prahos gatvėse.
Tačiau ši istorija – ne apie tankus.
Viskas prasideda nuo „neplanuoto“ aviakompanijos Aeroflot lėktuvo nusileidimo Prahos Ruzynės oro
uoste. Rugpjūčio 20 d., 21:52 val. vietos laiku, civilinis
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Aeroflot lėktuvas AN-12 (registracinis numeris СССР11604) prašo leidimo nenumatytam nusileidimui Prahoje. Kontrolinis bokštas leidimą suteikia ir lėktuvas
nusileidžia 21:53 val. Lėktuvas pastatomas aikštelėje, rezervuotoje lėktuvams, vykdantiems reguliarius
Aeroflot skrydžius. Tačiau iš lėktuvo niekas neišsilaipina. Truputį anksčiau, 21:05 val., Brno-Tuřany oro uoste leidžiasi kitas civilinis Aeroflot lėktuvas AN-24. Jis

jos informacinės agentūros ČTR (ček. Česká tisková
kancelář) biuras Budapešte gauna anoniminį pranešimą telefonu, įspėjantį, kad vidurnaktį prasidės įsiveržimo į Čekoslovakiją karinė operacija. Anonimas prašo nedelsiant perduoti šią informaciją Čekoslovakijos
ambasadai. 18:10 val. Čekoslovakijos ambasadorius
Vengrijoje Jozefas Pučikas informuoja Prahą apie gautą žinią. Likus valandai iki pirmojo Aeroflot lėktuvo nusileidimo, 20:00 val. (Vašingtone tuomet
14:00 val.) SSRS pasiuntinys JAV Anatolijus Dobryninas aplanko prezidentą Lyndoną B. Johnsoną ir informuoja jį apie priimtą sprendimą dėl SSRS
bei Varšuvos pakto šalių kariuomenių
įžengimo į Čekoslovakiją. Pasibaigus
susitikimui, Johnsonas skubiai sušaukia neeilinį JAV Nacionalinio Saugumo
Tarybos posėdį.
23:00 val. AN-12 lėktuvo (vis dar stovinčio oro uosto aikštelėje) kapitonas
prašo dispečerių leidimo užvesti varik
lius testiniu režimu techninei profilaktikai: patikrinti variklius dėl galimo
gedimo ir tinkamai nustatyti taisymo
galimybes. Iš tiesų tai tik diversija: užvestus variklius norima panaudoti kaip
energijos šaltinį autonominių navigaciSovietų Sąjungos įsiveržimas į Čekoslovakiją. Čekoslovakai neša nacionalinę vėliavą
nių sistemų prietaisų veikimui. Beveik
greta degančių sovietų tankų. 1968. Praha. Iš commons.wikimedia.org
tuo pačiu metu surengiama masinė sig
atskraidina 20 keleivių, apsirengusių aviakompanijos
nalinė ataka į oro uosto radarus – esant stipriam pašauniformomis, kurie teigia esantys Aeroflot darbuotojai.
liniam signalui, jie nustoja veikti. Signalas toks stiprus,
Vėliau paaiškės, kad tai – persirengę KGB pareigūnai.
kad jį fiksuoja radarai net kaimyninėje Austrijoje. Tuo
22:20 val. į Prahą atskrenda dar vienas sovietų orpačiu metu, 23:00 val., Čekoslovakijos nacionalinės gylaivis – taip pat Aeroflot civilinis lėktuvas, IL-14 (renybos ministras generolas Martínas Dzúras telefonu
gistracinis numeris СССР-67242) iš Lvovo. Šio lėktukalbasi su SSRS gynybos ministru maršalu Andrejumi
vo keleivius asmeniškai pasitinka Aeroflot atstovybės
Grečko. Pastarasis ultimatyviai įspėja Čekoslovakijos
Prahoje vadovas Makarovas. Dvidešimt penki žmonės
generolą nesipriešinti intervencijai. 23:00 val. sovieticiviliniais drabužiais išsilaipina iš lėktuvo ir sėda į jų
nių karininkų grupė atvyksta į Čekoslovakijos Genelaukiančius automobilius, kurie irgi priklauso Aeroflot
ralinį Štabą (tai daugiausia AN-12 lėktuvo keleiviai,
atstovybei bei turi leidimus įvažiuoti į oro uosto teritorikuriuos atveža ir globoja Aeroflot atstovas Makarovas).
ją. Dalis atvykėlių išvažiuoja iš oro uosto Prahos centro
Jų tikslas – užkirsti kelią galimam ginkluoto pasiprielink, kiti lieka čia pat esančiame Aeroflot biure.
šinimo koordinavimui iš Čekoslovakijos Liaudies Ar23:00 val. centriniame Čekoslovakijos saugumo tarmijos pusės.
nybos StB (ček. Státní bezpečnost) biure vyksta skubiai
23:21 val. orlaivis IL-14 išskrenda iš Prahos, pagal
sušauktas pasitarimas, kuriame skaitomas raportas iš
pateiktą skrydžio planą – atgal į Lvovą. Oro uosto eismo
pasienio kontrolės punkto, esančio Cínovec vietovėje.
kontrolieriai gauna nurodymus laikinai uždaryti oro
Pasak raporto, valstybės sieną kirto ginkluotosios užerdvę ir nebepriimti bei neišleisti lėktuvų. Vidurnaktį
sienio valstybių pajėgos. Netrukus ateina panašūs praoro uostas laikinai uždaromas, skrydžiai nebevykdomi.
nešimai ir iš kitų pasienio kontrolės punktų, o dar po
Tuo pačiu metu Austrija uždaro sieną su Čekoslovakija.
kelių akimirkų visi ryšio kanalai nustoja veikę – tarp
Taip Austrijos vyriausybė reaguoja į gautą informaciją
StB darbuotojų jau pradeda veikti slapta prosovietinė
apie galimą sovietų įsibrovimą į kaimyninę valstybę ir
diversantų grupė.
baiminasi galimų provokacijų Austrijos-Čekoslovakijos
Tokia įvykių raida neturėjo būti visiškai netikėta.
pasienyje. Taip pat vidurnaktį SSRS Karinių Pajėgų
Dar darbo dienos pabaigoje, 17:00 val., ČekoslovakiUžkarpatės Karinės Apygardos tankų daliniai pažei-
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imasi darbo – jie koordinuoja dar penkių AN-12 karinių
džia Čekoslovakijos valstybinę sieną ir iš Užkarpatės
lėktuvų eskadrilių skrydžius ir nusileidimus Prahos oro
srities pusės pradeda žygį Košicų (pirmo didesnio Čeuoste. Šiais lėktuvais į Prahą permetama visa minėtokoslovakijos miesto pakeliui į Prahą) link. Prahą pasieji 7-oji gvardijos divizija: ne tik kareiviai, bet ir tankai,
kia pranešimas apie pirmą auką tarp civilių gyventojų –
šarvuočiai, artilerija. Lėktuvai leidžiasi Ruzynės oro
mirtinai sužeistas Petras Fridrichas, bandęs Usčio prie
uoste kas minutę, iš viso į Prahą tokiu būdu atskrenda
Labos mieste savo kūnu užstoti kelią tankų kolonai.
220 karinių transporto lėktuvų.
Čekoslovakijos radijas transliuoja Prahos karinio koMaždaug 03:00 val. sovietai galutinai perima visą oro
mendanto generolo I. Veličeko įsakymą dėl komendanto
uosto kontrolę. Tuo pačiu metu užimami kiti Čekoslovalandos įvedimo mieste nuo 22:00 iki 05:00 val.
Artėjant pirmai valandai nakties, į Prahos oro uostą vakijos oro uostai ir aerodromai Hradec Kralovėje, Namešte prie Oslavos, Pardubicėje, Slatine, Žatece, Bratissugrįžta Aeroflot atstovas Makarovas. Kartu su juo avia
lavoje ir kituose Čekoslovakijos miestuose.
kompanijos automobiliais atvyksta neidentifikuotų civiToliau įvykių raida įgauna dar didesnį pagreitį. Per
liais drabužiais apsirengusių žmonių grupė. Netrukus,
dvi artimiausias valandas oru atvykę sovietų specialiųnepaisydamas oro eismo draudimo ir negavęs leidimo,
jų būrių kareiviai, vedami KGB, pasiekia miesto centrą,
oro uoste nusileidžia sovietų karinių oro pajėgų lėktukur pirmiausia užima pilies apylinkes – Hradčanus – ir
vas AN-12, kuriam susiorientuoti padeda aikštelėje stoareštuoja Prahos pavasario lyderį Aleksandrą Dubčeką.
vinčio AN-12 įgulos įjungtas autonominis navigacinis
Lydimas ginkluotos palydos jis nugabenamas į oro uossignalas. Šiuo lėktuvu atskrenda aukšto rango štabo
tą. Po kelių valandų jis išskraidinamas į Maskvą.
karininkai ir techninis sovietų karinių oro pajėgų perso04:00 val. sovietų informacinė agentūra TASS išplanalas. Jų užduotis – užtikrinti užimto oro uosto sklandų
tina oficialų pareiškimą, kuriame sakoma, kad gavus
funkcionavimą sovietų reikmėms bei koordinuoti kitų
Čekoslovakijos partijos bei vyriausybės atstovų pagalspecialiosios operacijos etapų vykdymą.
bos prašymą, į šalį įžengė SSRS ir kitų Varšuvos pakto
02:00 val. dar du AN-12 lėktuvai, lydimi MIG-21 naišalių (Lenkijos, Vengrijos, Bulgarijos ir Vokietijos Dekintuvų, pažeidžia Čekoslovakijos oro erdvę ir be jokio
mokratinės Respublikos) kariniai daliniai. Panašaus
leidimo leidžiasi Prahos Ruzynės oro uoste. Juose – 180
pobūdžio pranešimai išplatinami ir kitose socialistinio
desantininkų iš sovietų karinių oro pajėgų 7-osios gvarbloko šalyse. Dauguma pasaulio valstybių ir netgi daudijos divizijos. Išsilaipinę jie turi užimti visą oro uosto
teritoriją, keleivinį terminalą, administ
racinius pastatus ir krovinių angarus.
02:15 val. sovietų desantininkai įžengia
į keleivių terminalą. Oro uosto darbuotojai bei tuo metu terminale dėl uždarytos oro erdvės vėluojančių skrydžių
esantys keleiviai paimami įkaitais. Nuo
šio momento iki pat specialiosios operacijos pabaigos jie lieka suimti ir nuolat
stebimi ginkluotų karių. Oro uosto personalą kariai suvaro į kontrolinio bokšto
apačioje esančias patalpas, padalina į
grupes, atskiria vyrus nuo moterų, ati
ma asmeninius daiktus. Kareiviai veikia grubiai, panaudodami jėgą, iš kai
kurių moterų atima papuošalus. Terminalo užėmimo operacijai asmeniškai
vadovauja sovietų karo atašė Prahoje,
Sovietų tankus apsupusi minia įsiveržimo į Čekoslovakiją metu. 1968. Praha.
generolas pulkininkas Nikolajus TruIš commons.wikimedia.org
sovas, į oro uostą atvykęs su Aeroflot
gelis Europos komunistų partijų pasmerkia šią Čeko
automobilių konvojumi. Nuo jo nesitraukia ir Aeroflot
slovakijos okupaciją.
atstovas Makarovas. Čekoslovakijos oro erdvę nesank05:00 val. į Ruzynės oro uostą atskrenda SSKP CK
cionuotai užima ir kontroliuoja 150 MIG-19 ir МIG-21
politbiuro narys Kirilas Mazurovas, atsakingas už polinaikintuvų, virš Prahos oro uosto nuolat skraido lėktutinį intervencijos valdymą, kartu su juo – generolas Ivavai su specialiais įrenginiais, slopinančiais radijo bannas Pavlovskis, karinis įsiveržimo grupės vadas. Prahos
gas ir kitus galimus ryšio signalus. Atvykę sovietų kacentre veiksmas tęsiasi: Specnazo karių grupė apsupa
riniai oro eismo kontrolieriai perima bokšto kontrolę ir
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Čekoslovakijos komunistų partijos CK pastatą, blokuoja visus išėjimus ir netrukus jį užima. Visi pastate tuo
metu buvę žmonės areštuojami.
Iki 06:30 val. visi pagrindinių valstybės institucijų
pastatai užimami sovietų specialiųjų pajėgų, laisvi kuriam laikui lieka tik televizijos centras bei radijas.
Apie 07:00 val. sovietų kariai apšaudo Nacionalinio
muziejaus fasadą, supainioję jį su Čekoslovakijos radijo
pastatu. Prie radijo bei šalia esančioje Vaclavo aikštėje
prasideda pirmieji civilių gyventojų susirėmimai su sovietų kariais, tačiau tuo metu sovietai jau buvo praktiškai perėmę Prahos kontrolę į savo rankas.
Viso labo per devynias valandas nuo pirmojo „avarinio“ Aeroflot civilinio AN-12 lėktuvo nusileidimo Prahos
oro uoste sovietams pavyksta įgyvendinti savo tikslus. Operacijos sėkmei užtikrinti be jokių skrupulų išnaudojami civilinės aviakompanijos resursai, technika,
personalas. Aviakompanijos atstovas Makarovas įtraukiamas ir sąmoningai dalyvauja oro uosto užgrobimo
operacijoje, talkina specialiųjų tarnybų agentams ir
kareiviams. Exitus acta probat.
Prahos oro uostas lieka užimtas iki operacijos mieste
pabaigos. Per tas kelias nakties valandas oro uoste sulaikyti žmonės saugomi ginkluotų karių įvairiose terminalo patalpose. Ryte, kai viskas baigiasi, kariai tiesiog
išvaro žmones iš terminalo pastato, stumdydami šautuvų buožėmis. Tą rytą autobusai iš oro uosto į centrą
nevažiuoja. Ištikti šoko žmonės tylėdami žvelgia į tankų
ir šarvuočių kolonas, kurios iš oro uosto vis dar traukia
Prahos centro link. Desantininkai tyčiojasi iš jų, kai kas
pataria jiems eiti iki miesto pėsčiomis – esą sovietiniai

žmonės įprastai vaikšto pėsti, taigi ir jie gali. Netrukus
pirmosios įsiveržimo grupės tankai jau pasirodys Prahos gatvėse, o su jų pasirodymu – pirmosios civilių gyventojų aukos: Michalas Hamrákas, Jánas Hatala, Jozefas Kolesáras, Jánas László, Ladislavas Martoníkas
ir Ivanas Schmiedtas. Jie žuvo gindami savo miestą nuo
sovietų okupantų, dar 57 žmonės buvo sužeisti.
Prahoje išaušta rytas. Gatvėse savivaliauja sovietų
kareiviai, smurtaujantys prieš miesto gyventojus.
Vien pirmoji okupacijos diena nusineša 48 Prahos gyventojų gyvybes. Karinės intervencijos į Čekoslovakiją
operacijoje (kodinis pavadinimas – „Dunojus“) dalyvavo
beveik 500 000 karių ir karininkų bei 6500 vienetų šarvuotos technikos. Operacijoje dalyvavo SSRS, Lenkijos,
Vengrijos, Bulgarijos ir VDR kariniai daliniai.
Šiandien oro bendrovė tuo pačiu istoriniu Aeroflot pavadinimu vykdo nemažai tiesioginių skrydžių iš šalies,
kuri laiko save SSRS teisių perėmėja, į Čekijos Respublikos sostinę. Šių skrydžių keleiviai sudaro nemažą buvusio Ruzynės oro uosto (kuris dabar pavadintas Václavo
Havelo garbei) bendro keleivių srauto dalį. Atvykėliai
pereina į naują šiuolaikišką terminalą, kuriame niekas
neprimena tragiškų 1968 m. rugpjūčio įvykių. Pastatas,
kuriame nutiko šie įvykiai, dabar vadinamas trečiuoju terminalu. Čia vyksta verslo ir mažosios aviacijos
skrydžiai. Dėl aukščiau aprašytų įvykių Aeroflot nepatyrė jokių nemalonumų. Vienas esminių šios valstybinės
įmonės finansavimo elementų yra mokesčiai, kuriuos
Rusijos Federacija surenka iš užsienio avialinijų, vykdančių skrydžius virš savo teritorijos ir oro erdvės.

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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Juozo Girniaus hermeneutika ir
rūpestis žmogumi be Dievo
Laurynas Peluritis

Santykis su savo filosofine tradicija yra dialoginis santykis. Apskritai bet koks autentiškas filosofavimas gali
atsirasti tik dialogiškame minties judėjime. Tai gali
būti ir gyvas pokalbis, bet mes lygiai bandome rasti pašnekovą ir savo skaitomuose kitų (ir ne vien tik) filosofų tekstuose. Ko gero, šių dienų filosofai didele dalimi
yra skaitantieji, mąstantieji su tekstu filosofai, o kai
kurie autoriai yra beveik nuolatiniai dialogo ar polemikos partneriai. Antai Prancūzijos kultūroje, nepaisant
visų didžiulių transformacijų ir iškilių mąstytojų bei
teoretikų gausos, su savo tekstais ir idėjomis vis dar
dalyvauja René Descartes’as, Blaise’as Pascalis ar Jeanas-Jacques’as Rousseau, atstovaujantys skirtingiems
mąstymo ir pasaulėvokos poliams. Lietuvoje santykis
su savo praeities filosofais vis dėlto yra keistesnis: į juos
dažniau žiūrima kaip į pasenusius ir nebeįdomius ar
tiesiog nesuprantamus keistuolius, kartais – kaip į pranašus, o ypač retai – kaip į vertus skaitymo ir dėmesio
mūsų pokalbių apie save dalyvius.
Drįstu teigti, kad viena tokių knygų, kurias lietuviškojoje filosofijos istorijoje verta išskirti kaip kalbintinas,
yra Juozo Girniaus Žmogus be Dievo. Ši knyga pradėta
rašyti dar pabėgėlių stovykloje po karo, bet publikuota
tik 1964 m., o štai Lietuvoje ji 1994 m. buvo perleista
beveidžiame antrajame Raštų tome. Nepaisant to, kad
ši knyga net sovietmečiu buvo atsidūrusi ne vieno Lietuvos filosofo rankose, vis tiek atrodo, kad ji labiau liko
anapus mūsų kultūrinio kodo negu organiškai į jį įsipynė. Todėl šis tekstas laikytinas ne tik kritine analize,
bet ir savotiška reklama.
Kodėl ši knyga gali būti mums įdomi ir vertinga? Mykolas Drunga 2012 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto konferencijoje „Mąstymai išeivijoje“ gana drąsiai
pasakė, kad jeigu Žmogus be Dievo būtų išėjęs savo
laiku ne tik lietuviškai, bet ir prancūziškai arba angliškai, tai būtų buvusi labai populiari ir reikšminga knyga
pasauliniu mastu.
Žinoma, šiandien Žmogui be Dievo stinga to nemažo
konteksto, kurio prisikaupė per pusę amžiaus (jau nekalbant apie įvairius reikalingus pataisymus ar komentarus) – pasikeitė ateizmas, reakcija į jį, įvyko nemažai
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pokyčių visuomenėje – pakito religijos statusas dabartiniame pasaulyje, kai kurios anuomet matytos tendencijos pasiekė savo kulminaciją, kai kurios tarsi pranyko.
Žinoma, kovingi ateistai, Girniaus žodžiais – antiteistai,
niekur nedingo. Ištuštėjusios bažnyčios neužsipildė –
daugybė bažnyčių Vakaruose yra uždaromos, paverčiamos parduotuvėmis ar kavinėmis, kartais išardomos ir
išgabenamos į kitus žemynus... Nepaisant šių tendencijų, religija, tikintieji, Bažnyčia visiškai neišnyko. Dėl to
Jürgenas Habermasas mūsų epochą pavadino nebe sekuliariąja, o postsekuliariąja, mat religija, kitaip negu
vylėsi ir dar tebesivilia kai kurie ateistai-progresyvistai,
neiškeliavo į istorijos šiukšlyną ir tebeužima svarbią
vietą daugelio žmonių ir visuomenių gyvenimuose.
Tačiau visi šie svarstymai apie ateizmą, sekuliarizaciją ir postsekuliarizaciją yra beprasmiai, jeigu į šalį
nustumiame Dievo klausimą. Girniaus bičiulis Antanas Maceina Filosofijos kilmėje ir prasmėje rašė, kad
religijos filosofija be Dievo įrodymo yra beprasmė, tad ir
aš norėčiau pabrėžti, kad sekuliarizacijos, ateizmo, politinės teologijos klausimai nekeliant žmogaus ir Dievo
santykio klausimo tėra lėkšta sociologija. Filosofija turi
siekti pažinti visumą ir iš esmės: šiuo atveju kalbu apie
giluminį mūsų kultūrinių sandų ir civilizacinių prob
lemų pažinimą. Manau, kad Žmogaus be Dievo dėka
Girnius vis dar gali būti dialogo partneris, idėjų ir įkvėpimo šaltinis mąstant ne tik apie ateizmo ar žmogaus
ir Dievo santykio, prasmės ir nihilizmo problemas, bet
ir svarstant apie sekuliarizacijos procesus ar netgi tai,
kas vadinama politine teologija. Kai kurie knygos skyriai yra tiesiog puiki intelektualinė istorija ir analitika,
o štai skyrius apie klasikinį ir sovietinį marksizmą yra
turbūt vieni geriausių puslapių šia tema lietuvių kalba
greta Zenono Norkaus skyrelio knygoje Kokia demok
ratija, koks kapitalizmas? Autorių, temų ir svarstymo
gilumu bei platumu Žmogus be Dievo primena Kanados
filosofo Charleso Tayloro veikalą A Secular Age.
Taigi apie ką ši knyga? Turbūt geriausia iliustracija
būtų Friedricho Nietzsche’s Linksmajame moksle pavaizduotas pamišėlis, vidury dienos išėjęs į turgavietę
ir sakąs, kad ieško Dievo. Netikintiesiems jo kalbos kėlė
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juoką, bet jis pats atsakė: „Mes Jį nužudėme – jūs ir aš.
Visi mes esame Jo žudikai“1. Ką reiškia nužudyti Dievą
ir kokia čia mirtis, jei yra mirties liudijimas, o lavono
nėra? Vis dėlto ši mirties istorija pirmiausia yra ne apie
Dievą, o apie mus. Maištingus gimnazistus žavintis ir

Juozas Girnius. Onos Pajedaitės nuotrauka

provokuojantis vokietis mokėjo neblogai užčiuopti tai,
ką hėgeliškai galima pavadinti laiko dvasia. Kokiais
pavidalais pasirodo ši „mirtis“?
Nors istoriškai kai kuriose kultūrose ir religijose egzistavo skirtis tarp to, ką galima pavadinti sacrum ir
profanum, t. y. tarp religinės (šventos) ir nereliginės
(pasaulietinės) erdvės, tačiau iki vėlyvosios modernybės Vakaruose nebuvo žinoma kultūra, kurioje reikštųsi stipri pastanga visiškai sekuliarizuotis, drastiškai
atsiskirti nuo religijos, Dievo, transcendencijos. Reflektuodamas šį civilizacinį ir, galima sakyti, metafizinį
1
Friedrichas Nietzsche, Linksmasis mokslas, iš vokiečių kalbos vertė
Alfonsas Tekorius, Vilnius: Pradai, 1995, p. 151.
2
Tomas Sodeika, „Žmogaus su Dievu dilema ir modernaus filosofavimo rūpesčiai“, in: Naujasis Židinys, 1991, nr. 1, p. 41.
3
„Henrikas Nagys ir filosofai“, Arūno Sverdiolo pokalbis su Henriku
Nagiu, (1991-04-29), in: Metai, 2004, nr. 12, in: https://www.zurnalasmetai.lt/?p=457.
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įvykį, kai žmonijai, bent jau Vakarų kultūrai, užsiveria
transcendencija, išsenka gyvo tikėjimo šaltiniai, fundamentaliai transformuojasi religijos vaidmuo mūsų gyvenime, Girnius pateikia kruopščią ir nuoseklią ateiz
mo srovių genezės viziją, jų analizę ir klasifikaciją (ir
neblogą tokio pobūdžio tyrimo pavyzdį). Tai galima pavadinti „Dievo mirties“ genealogija. Žinoma, toks pasakymas skamba truputį ironiškai: negi mirtis gali turėti genealogiją? Kaip yra pastebėjęs Tomas Sodeika, ši
knyga nėra tik atpasakojimas to, kas vyksta „dvasios
plotmėje“, bet yra gyvą susimąstymą „čia ir dabar“ provokuojantis veikalas2.
Kaip pratarmėje pastebi pats Girnius, vis dėlto tai
nėra knyga apie ateizmą. Girniui ateizmo reiškinio tyrimas reikalingas prieiti prie jam rūpimo dalyko: žmogaus be Dievo. Noriu pabrėžti žodžius „rūpestis“ ir „žmogus“. Tai tikinčiojo, krikščionio ir filosofo susirūpinimas
artimu, jo santykiu su Dievu, su tiesa. Beje, dėl to filosofui teko kęsti įvairių išeivijos davatkų užsipuldinėjimus,
kodėl, girdi, jis nerašęs apie žmogų su Dievu3. Į šį „kodėl?“ Girnius atsakė savo pokalbyje su Arūnu Sverdiolu
ironiškai šypteldamas: „Velnias žino“4.
Kalbant rimčiau, žmogaus be Dievo situacija yra bene
vaizdžiausiai nusakyta to paties Nietzsche’s: „Ar neklaidžiojame mes tarsi kokiame begaliniame nieke? Ar nedėbso į mus tuščia erdvė? Ar nepasidarė šalčiau? Ar neatėjo nesibaigianti ir vis gūdesnė naktis?“5 Būtent šie
Nietzsche’s pamišėlio žodžiai, man regis, gerai apibūdina situaciją po tariamos „Dievo mirties“. Girnius mus
perspėja apie šio įvykio keliamus pavojus ir jų mastą.
Pavyzdžiui, moralines pasekmes – kaip pagrįsti moralę be religijos, be Dievo? Alasdaire’o MacIntyre’o After
Virtue ir kitos panašios knygos keliasdešimt metų vėliau tik patvirtino Girniaus būgštavimus dėl įkandin
bedievystės ir nihilizmo įsigalinčio moralinio reliatyvizmo. Akivaizdu, kad įvairūs dar Apšvietos metu prasidėję bandymai taip ir nepasiūlė veikiančios grynai
racionalistinės moralinės doktrinos, be metafizinių ar
religinių pagrindų. Tačiau metafizinis moralės pagrindžiamumo kolapsas tėra viena nihilizmo apraiškų. Čia
apskritai reikalą turime su prasmės problema: „Pasaulis be Dievo yra be vilties ir be meilės. Jei nėra Dievo, tai
galutinai stovime tik prieš viską nuprasminančią mirtį,
pasmerkti tai kankinančiai vienumai, kuri vis gilėja su
kaltėmis“6. Nihilizmas, anot filosofo, politiniame gyvenime gali išvirsti netgi totalitarizmu: po „Dievo mirties“
vienareikšmiškai pagrįsti žmogaus nelygstamumą tam4
„Laisvę turi apmokėti“, Juozą Girnių kalbina Arūnas Sverdiolas, in:
Naujasis Židinys-Aidai, 2015, nr. 6, p. 19.
5
Friedrichas Nietzsche, op. cit., p. 152.
6
Juozas Girnius, „Žmogus be Dievo“, in: Juozas Girnius, Raštai, t. II,
parengė ir redagavo Giedrė Bautrėnienė, (ser. Iš Lietuvos filosofijos palikimo), Vilnius: Mintis, 1994, p. 35.
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pa neįmanoma, o totalitaristinės ideologemos daugeliui
pasirodo galinčios užpildyti prasmės bedugnę. Apskritai laisvė, ir ne tik politinė, Girniui yra labai aktuali
problema. Iš vienos pusės, jis saugosi deterministinio
mąstymo, kuris neigia žmogaus laisvę, iš kitos pusės,
jam nepriimtinas laisvės suabsoliutinimas, kai laisvė
perauga į savivalę ir bet kokie žmogaus pasirinkimai,
jeigu tik kyla iš laisvės, tampa savaime geri.
Tačiau kodėl būtent Dievo klausimas, anot Girniaus,
mums yra lemtingas? Kodėl transcendencijos užsivėrimas atrodo toks gniuždantis? Filosofo manymu, Dievo,
religijos, gyvenimo prasmės klausimų atžvilgiu neutralumas yra neįmanomas. Visi žmonės vienaip ar kitaip
jiems angažuojasi. Žinoma, nuo šių klausimų galima
bėgti, jų vengti, tačiau ribinės situacijos – mirties, sunkios ligos – akivaizdoje bėgti nebeįmanoma ir tenka
stoti akistaton su žiojinčia tuštuma. Nuo nihilistinės
beprasmybės galime slėptis neklausiančioje Das Man
būklėje, kaip humanistai ieškoti atsparos žmogiškume,
galime kaip Jeanas Paulis Sartre’as džiaugtis atsiveriančia begaline laisve (Dievo nebuvimas, anot jo, yra
laisvės sąlyga, Girnius mano priešingai, kad Dievas
kaip tik ir sukūrė žmogų laisvą), galima tarsi herojiškai stoti prieš beprasmybę, begalybę ar absurdą, tačiau
visa tai galų gale egzistenciškai nepatenkina žmogaus.
Galima siekti įsiamžinti vaikuose ar kūryboje, bet ir tai
iki galo nenumalšins amžinybės troškulio.
Dievo klausimas nėra tik metafizikos ar religijos filosofijos klausimas – tai egzistencinė problema. Ir būtent
per egzistencinę analitiką, tam tikrą istorinę hermeneutiką Girnius atranda savo postmetafizinį kalbėjimo
apie Dievą būdą. Girnius savo kelią Dievop eina per
istorinę ateizmo analitiką, parodydamas ateistinės egzistencijos trapumą ir stiglumą, ateizmo vidinį prieštaringumą, galų gale neišvengiamą egzistencinį žmogaus
nusikreipimą Dievo link. Nepaisant visko, net optimistinis ateizmas (toks kaip Sartre’o) nėra pajėgus įveikti
žmogaus galutinės prasmės, amžinybės ilgesio ir kaltės jausmo. Girniui tai, beje, yra savotiškas optimizmo
šaltinis. Nors jo kelias Dievo tiesiogiai neparodo, tačiau
atskleidžia Dievo ilgesį. Dievo stygiaus suvokimas yra
sąlyga jo paieškoms pradėti.
Šia prasme žmogus yra homo religiosus, t. y. religinis
gyvūnas. Ateistinis humanizmas kaip tikėjimas žmogumi irgi yra iliuziškas. Girniaus manymu, poreikis kurti
tikėjimą abstrakčiu žmogumi ar abstrakčiu žmogiškumu kaip tik ir parodo tokio humanizmo prieštaringumą
ir galiausiai atskleidžia, kad žmogus nėra visiškai savarankiškas. Jo stiglumas tiek egzistencinis (jo ribotume,
mirtingume), tiek atsiskleidžiantis per jo siekį to, kas
yra transcendentiška jo paties atžvilgiu.
Tačiau reikia suprasti, kad Dievas Girniui nėra kažkoks priedėlis, dvasinis žmogaus ramentas, psichologinis poreikis ar žmogiška vertybė (nors funkciškai
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kartais toks gali būti). Žinoma, dar galima, remiantis
įvairiais sociologiniais ar psichologiniais tyrimais, sekti
paskui garsųjį Voltaire’ui priskiriamą dictum ir manyti, kad jeigu Dievo nebūtų, jį reikėtų išgalvoti, ieškant
moralinių, socialinių ar psichologinių argumentų „už
Dievą“. Bet tai nebūtų tikinčiųjų Dievas, tai nebūtų
Jokūbo, Abraomo, Izaoko Dievas, tai, ko gero, nebūtų
filosofų Dievas, o tik Dievo kaliausė. Norint suprasti
Girniaus mintį, reikia atsisakyti tokio ir panašaus mąstymo – jis prie Dievo prieina per egzistencinę žmogaus
situaciją. Todėl, Girniaus manymu, žmogus savotiškai
liudija Dievą net ir tada, kai jį neigia.
Taigi Girnius per egzistencinę analitiką nueina labai
savotišką negatyvios hermeneutikos kelią Dievo link.
Panašiai kaip Maceina savo veikaluose Religijos filo-

Juozo Girniaus knygos Žmogus be Dievo viršelis, dailininkas
Algirdas Kurauskas (Čikaga: Į Laisvę fondas lietuviškai
kultūrai ugdyti, 1964)

sofija, Filosofijos kilmė ir prasmė bei Dievas ir laisvė,
Girnius pradeda nuo šiapusybės, t. y. visų pirma žmogaus egzistencijos analizės per įvairias filosofines sroves. Tiesa, čia reikia pastebėti, kad Maceina, nors pats
sakosi neinąs metafizikos keliu, tačiau iš esmės prieina
prie metafizinių išvadų – jis žmogaus ir Dievo santykį
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apibrėžia kaip objektyvų santykį tarp Dievo kaip būties grindėjo ir žmogaus kaip grindžiamojo. Taigi nors
Maceina atmeta metafizinę ir renkasi hermeneutinę
prieigą prie problemos, tačiau neatmeta metafizinių
klausimų ir ontologinių atsakymų. Girniaus kelias šiuo
aspektu gerokai skiriasi – jo tyrimo centre atsiduria
ateizmas kaip tam tikras kultūros reiškinys ir egzistencinė stovėsena, ir per jos prieštaringumo analizę
nueinamas negatyvus kelias Dievop, parodant pamatinį žmogaus religiškumą per Dievo klausimo neapeinamumą. Tiesa, būtina pastebėti, kad Maceina į Girniaus minties kryptį žiūrėjo skeptiškai, ragino klausti
metafiziškiau, t. y. ieškoti Dievo remiantis proto sklaida, mat, pasak Maceinos, ateistinio buvimo analizė į
Dievo buvimo klausimą neatsako7. Žinoma, Girniaus
pasirinkta strategija yra gerokai dėmesingesnė žmogaus egzistencijai ir imanencijai negu Maceinos. Dėl to
Girnius Dievo klausimą paliečia gerokai dramatiškiau,
jautriau ir įdomiau (ne tik tikintiesiems aktualiu būdu).
Kaip kažkada rašė Rūta Tumėnaitė: Girnius „[k]artu su
žmogumi be Dievo išklausęs Dievo mirties nuosprendį,
išvaikščiojęs kryžiaus kančios kelius, vis tiek renkasi
būti su Dievu, jis renkasi amžinybės ir išganymo viltį.
Palyginę jį su Maceina, pamatytume skirtumą tarp šių
dviejų mąstytojų. Šviesiam ir džiaugsmingam Maceinos
filosofavimui nereikia eiti toli, kad atrastų Dievą. Jis visada šalia, jis jau nuo pat pradžių yra Maceinos filosofinės minties rūmo pamatas. Tuo tarpu Girnius leidžia
savo filosofijos Dievui būti numarintam tūkstančius
kartų, bet jo tikėjimas visa pakelia ir su nerimu žvelgia
į savo brolį – žmogų be Dievo“8.
Girniaus minties kelias nėra metafizinio įrodinėjimo
kelias (nors pats įvade jis užsimena tarsi nieko prieš
metafizinius Dievo įrodymus neturįs, tačiau aiškiai suprato jų ribotumą). Mat Dievas nėra teorinis proto konstruktas ir nesileidžia jo užvaldomas. Kaip rašė Anzelmas Kenterberietis, Dievas yra kai kas daugiau, negu

gali būti pamąstyta. Kitaip tariant, protas sustoja ten,
kur prasideda tikėjimas. Netgi prisimenant tą patį Anzelmo Kenterberiečio Dievo įrodymą, išdėstytą Proslogione ir vadinamą ontologiniu, dera pastebėti, kad net
priėmęs jį savo protu, aš tegalėsiu pasakyti „žinau“ arba
„sutinku“, bet niekaip negalėsiu savo širdyje pasakyti
„tikiu“, nes manyje jis nieko neišjudins – vien protas
nepažadins gyvo tikėjimo. Dievu, tikėjimo tiesa reikia
gyventi. Tai ne teorinis, o egzistencinis klausimas. Lygiai kaip gyvenimo prasmės klausimas yra egzistencinis, o ne teorinis. Dėl to su Dievo įrodymais visiškai
kitokį santykį turi tikintysis ir ateistas. Žmogaus be
Dievo drama nėra išsprendžiama Dievo įrodymais. Tikėjimo tiesos nėra matematikos ir logikos tiesos – jos
nėra prievartinio pobūdžio, todėl dėl jų tegalima apsispręsti laisvai.
Tačiau kodėl šis klausimas taip rūpi tikinčiajam, kodėl ateistais taip rūpinasi žmogus su Dievu? Žmoguje be
Dievo yra sukuriama ypatinga įtampa tarp krikščionio,
netikinčiojo ir Dievo. Tai nėra knyga, skirta atversti
ateistą – tai visiškai kitokio „pokalbio“ knyga. Girnius
kreipiasi visų pirma ne į ateistą, o į žmogų su Dievu,
kuris nori liudyti tiesą ir ragina jį suprasti šio dialogo
trikampio specifiškumą ir ateistinio žmogaus dramą.
Girnius nori humanistinio dialogo, o ne nesibaigiančios
kovos tarp dogmatiškų ateistų ir užsispyrusių tikinčiųjų. Netenkina jo nė abipusis abejingumas. Žvelgiant į
platesnius Girniaus mąstymo kontekstus, reikia pastebėti, kad jis ne tik aistringas ateizmo kritikas, bet
ir klerikalizmo ar tiesiog despotiškų pasaulėžiūrų oponentas – ką, pavyzdžiui, liudija giliai demokratinis nepasaulėžiūrinės politikos projektas. Žmogus be Dievo iš
tiesų yra egzistencinio rūpesčio persmelkta knyga, neleidžianti jos skaityti kaip dar vieno vadovėlio, dar vieno pasakojimo. Kokie dar gali būti argumentai už šios
knygos skaitymą? Kaip kažkada pasakė Tomas Sodeika, tai yra tiesiog autentiško filosofavimo abėcėlė. !

7
Arūnas Sverdiolas, „Juozas Girnius – kartos filosofas“, in: Naujasis
Židinys, 1991, nr. 1, p. 37.

8
Rūta Tumėnaitė, „Juozo Girniaus egzistencializmas“, in: Naujasis
Židinys-Aidai, 1995, nr. 10, p. (56) 760.
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Res varia

Prarastosios Alix beieškant
Valda Budreckaitė

Priešingai, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, šio
straipsnio pavadinimas nėra vien pretenzingas žodžių
žaismas1. Kadaise Marcelis Proustas (1871–1922) ir
Vilniuje gimusi aristokratė Alix de Choiseul-Gouffier
(1832–1915) sukosi panašiuose Paryžiaus socialiniuose
sluoksniuose. Galima drąsiai teigti, kad rašytojas žinojo
apie jos egzistavimą (apie tai pakalbėsime toliau). Net
gali būti, kad blyškus šios moters šešėlis krinta ant kelių puslapių iš romanų ciklo Prarasto laiko beieškant.
Prousto kūrinyje viskas prasideda nuo madlenos pyragaičio, pamirkyto liepžiedžių arbatoje. Šių eilučių autorės domėjimasis Alix de Choiseul-Gouffier prasidėjo
nuo švelnios abejonės. Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje saugoma Alexandre’o Dumas tėvo
(1802–1870) knyga Fechtavimo mokytojas (Le maitre
d‘armes, Paris, 1840–1841)2 su paties autoriaus autografu, skirtu poniai (à Madame) de Choiseul-Gouffier.
Manoma, kad ši moteris buvo prancūzų kalba kūrusi rašytoja Sofija Tyzenhauzaitė de Choiseul-Gouffier
(1790–1878). Nors Lietuvoje ji prisiminta neseniai3, tačiau pastaraisiais metais mūsų šalyje sulaukė nemažai
dėmesio. Tyzenhauzaitė dažnai įvardijama kaip pirmoji
moteris rašytoja iš istorinės Lietuvos, jos gyvenimo istorija romantizuojama (ji buvo jauna ir išvaizdi Napoleono Bonaparto žygio į Rusiją laikais, kai Lietuvoje
lankėsi ir ne vien militaristinėmis nuotaikomis gyveno
tiek caras Aleksandras I, tiek pats Napoleonas Bonapartas). Vis dėlto, jeigu sugrįžtume prie gerokai vėliau
Dumas ranka knygoje palikto autografo, galbūt verta
pasilikti nedidelę abejonę: tarp Europos rašytojų ir menininkų sukosi ne viena moteris iš Choiseul giminės
Gouffier šakos.
Pradėjus domėtis paaiškėjo, kad Lietuvoje Sofijai Tyzenhauzaitei kartais priskiriami keturiais dešimtmeVALDA Budreckaitė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento
darbuotoja, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantė. Domisi lietuvių diaspora, jos
spauda. Kartu su bendraautorėmis surengė parodų, publikavo
straipsnių Nacionalinės bibliotekos žurnale Tarp knygų ir kituose periodiniuose leidiniuose.
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čiais jaunesnės autorės darbai. Būtent pastaroji ir yra
šio straipsnio herojė – Alix de Choiseul-Gouffier (trumpumo dėlei toliau tekste ji bus vadinama tiesiog Alix).
Tiek Lietuvoje, tiek Prancūzijoje ji kartais laikoma Tyzenhauzaitės dukra, nors pastaroji turėjo tik vienturtį sūnų. Alix buvo Tyzenhauzaitės sutuoktinio grafo
Octave’o de Choiseul-Gouffier (1773–1840) anūkė iš
pirmosios santuokos su Viktorija Potockyte. Octave’o
tėvas – ryški Prancūzijos kultūrinio ir intelektualinio
gyvenimo figūra, diplomatas, ambasadorius Konstantinopolyje Auguste’as de Choiseul-Gouffier (1752–1817) –
į mūsiškį Europos pakraštį atsidangino todėl, kad tėvynėje jam tiesiogine prasme grėsė netekti galvos4.
Skaitytojai ar skaitytojui jau gali kilti klausimas, kada
šiame asmenybių voratinklyje pagaliau atsiras Proustas, tad pasukime prie jo. Beieškant informacijos apie
Alix, gana greit atsivėrė faktas, kad ji minima neseniai
Jeilio universiteto leidyklos išleistame Prousto romano
Germantų pusė (iš ciklo Prarasto laiko beieškant) vertime į anglų kalbą su Prousto biografo profesoriaus Williamo C. Carterio pastabomis: vienoje iš jų Alix pasirodo
kaip moteris, kurią Proustas pažinojo5.
1
Už pagalbą rengiant straipsnį dėkoju Astai Miltenytei, Irminai Abramovienei ir profesoriui Williamui C. Carteriui, nors jis šios padėkos (ar,
juo labiau, straipsnio) neperskaitys.
2
Šio romano pradžioje rašoma apie fechtavimo mokytojo kelionę
per Lietuvą į Rusiją: minimi Vilnius, Kaunas ir kiti Lietuvos vietovardžiai, vietos gyventojai įvardijami kaip „gerieji lietuviai“ (les bons Lithuaniens). Deja, 1998 m. pasirodžiusiame vertime į lietuvių kalbą (Fechtavimo mokytojas, iš prancūzų kalbos vertė Vita Malinauskienė, Kaunas:
Markas) kelionei per Lietuvą teskiriamas vos vienas sakinys: panašu,
kad versta iš sutrumpintos romano versijos, nors nurodyta, kad vertimas atliktas pagal 1840 m. Briuselyje Meline, Cans et co. išleistą knygą (Dumas romanas 1840 m. pasirodė tiek Belgijoje, tiek Prancūzijoje),
kurioje pasakojimas apie Lietuvą yra. Su fragmentu apie Lietuvą lietuvių
kalba galima probėgšmais susipažinti Aiduose, kur buvo publikuotas
Antano Vaičiulaičio tekstas „Apie Lietuvą Aleksandro Dumas knygoje“
(Aidai, 1991, nr. 3, p. 204–206). Tiesa, tai nėra grynas vertimas – Vaičiulaitis tekstą cituoja, perpasakoja ir komentuoja.
3
2004 m. pagaliau lietuvių kalba pasirodė Tyzenhauzaitės Reminiscencijos (Vilnius: Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros
centras), 2006 m. išleistas istorinis romanas Halina Oginskytė, arba Švedai Lenkijoje (Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras). Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugoma Tyzenhauzaitės
knygų vertimų į anglų, italų, lenkų ir rusų kalbas.
4
Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier (1752–1817),
in: Académie française, https://bit.ly/3dwgyKf, (2020-05-05).
5
Marcel Proust, In search of lost time: The Guermantes way:
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Tuose Germantų pusės pirmos dalies puslapiuose pasakojama apie markizės de Vilparizi salone sutiktą senyvą damą Alix (romano vertime į lietuvių kalbą – Alisą). Anot romano pasakotojo, dama buvo viena iš trijų
aukštakilmių, itin tituluotų moterų, priverstų savo salonuose priiminėti „padugnes, kurių kitur niekas nenorėjo priimti“6. Pasakotojas kalba apie nematomą giją,
susiejusią tris nuverstas dievybes: „sklaidydamas kokį
nors mitologinį aukštuomenės žodyną, būčiau norėjęs
sužinoti, koks meilės nuotykis, kokia įžūli šventvagystė

Marcelio Prousto romano Germantų pusė viršelis (New Haven:
Yale University Press, 2018)

galėjo joms užtraukti šią bausmę“7. (Kita vertus, „laik
raščiuose daug dažniau buvo rašoma apie šiuos tariamus salonus negu apie tikruosius“8.) Pats pasakotojas
trijų damų atžvilgiu nėra rūstus: „Manau, kad šiandien
The C. K. Scott Moncrieff translation, edited and annotated by William
C. Carter, New Haven: Yale University Press, 2018, p. 213.
6
Marcel Proust, Germantų pusė, iš prancūzų kalbos vertė Birutė
Gedgaudaitė, Vilnius: Alma littera, 2004, p. 142.
7
Ibid.
8
Ibid., p. 143.
9
Ibid.
10
Ibid., p. 144.
11
Williamo C. Carterio laiškas Valdai Budreckaitei, 2020-02-19, in:
Asmeninis archyvas.
12
Marcel Proust à Robert de Montesquiou, 1912-03-21, in Correspondance de Marcel Proust, t. XI: 1912, texte établi, présenté et annoté
par Philip Kolb, Paris: Plon, 1983, p. 62–63; Marcel Proust à Robert de
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žmonės perdeda anų mitinių laikų ydas kaip graikai,
sukūrę Ikarą, Tesėją, Heraklį beveik tokius pat kaip
žmonės, kurie vėliau šiuos herojus sudievino. [...] Simbolinių figūrų galerijoje, kokia yra „aukštuomenė“, išties lengvabūdės moterys, tikros mesalinos, visada turi
orios, išdidžios, mažiausiai septyniasdešimtmetės damos išvaizdą, priiminėja ne tą, ką nori, o tą, ką gali, [...]
o kartais ji ima ir parašo knygą apie Lamartino jaunystę, kuri gauna prancūzų akademijos apdovanojimą“9.
Puslapiuose apie damą ir dvi jos likimo drauges išnyra
Choiseul pavardė: „Ji [Alisa=Alix] susirengė išeiti ir
šnabžtelėjo man į ausį, kviesdama kitą penktadienį į
savo ložę su viena iš trijų damų, kurios garsus vardas –
beje, jos mergautinė pavardė buvo Šuazel – man padarė
stebuklingą įspūdį“10.
Pasak Carterio, minėtame vertime į anglų kalbą pastabą apie Alix jis suformulavo kiek netiksliai: reikėjo rašyti ne „pažinojo“ (knew her), o „žinojo apie ją“ (knew of
her)11. Ponia de Janzé (Alix pavardė santuokoje) šmėsteli keliuose Prousto laiškuose poeziją rašiusiam grafui
Robertui de Montesquiou-Fézensacui (1855–1921)12,
kuris į istoriją įsirėžė kaip neprilygstamas estetas, dendis ir bon vivant’as. Atrodo, kad rašydamas Germantų pusę Proustas pasiskolino Alix vardą, tačiau būtų
drąsoka teigti, kad Alix asmuo rašytojui pasitarnavo
tiesmukai, kaip grynas prototipas. 1921 m., laiške aptardamas savo kūrybos inspiracijas, pats Proustas teigė, kad ponios de Janzé nėra ponios de Villeparisis salone13 (vertimuose į lietuvių kalbą – ponia de Vilparizi;
čia galbūt vertėtų pridurti, kad ji pati turi tam tikro
panašumo į damas iš pasmerktojo trio14). Užbaigdamas
pastraipą Proustas savo teiginius apie prototipus reziumavo maždaug taip: žmonės esantys daugiausia išgalvoti, o statiniai jam susidėlioję po truputį: iš to – smailė,
iš to – grindinys, iš to – kupolas15. Rašytojas apskritai,
ne tik šioje korespondencijoje, akcentuodavo, kad didysis jo kūrinys nėra roman à clef16 („romanas su raktu“ – kai už pramanyto fasado slepiasi tikri asmenys bei
įvykiai). Kita vertus, dairytis Prarasto laiko beieškant
personažus atitinkančių realių modelių nėra akiplėšiška – apie juos dažnai kalbama ciklo tyrinėjimuose.
Minėtų laiškų adresatas de Montesquiou-Fézensacas
yra siejamas su baronu de Charlusu17 (vertime į lietuMontesquiou, 1921-04-18 ar 19, in Correspondance de Marcel Proust,
t. XX: 1921, texte établi, présenté et annoté par Philip Kolb, Paris: Plon,
1992, p. 194–195; Marcel Proust à Robert de Montesquiou, 1921-05-17,
in: Correspondance de Marcel Proust, t. XX, p. 280–282.
13
Marcel Proust à Robert de Montesquiou, 1921-05-17, p. 281.
14
Marcel Proust, Germantų pusė, p. 142.
15
Marcel Proust à Robert de Montesquiou, 1921-05-17, p. 281.
16
Caroline Weber, Proust’s Duchess: How Three Celebrated Women Captured the Imagination of Fin-de-Siècle Paris, London: Vintage, 2019, p. 10.
17
Philippe Jullian, Prince of Aesthetes: Count Robert de Montesquiou
1855–1921, New York: Viking Press, 1968, p. 261–278.
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Prarastosios Alix beieškant

vių kalbą – baronas de Šarliusas), kuris romanuose yra
ponios de Vilparizi sūnėnas ir Germantų (originale –
Guermantes) giminės narys. Į vieną personažą galėdavo susilieti kelios mūzos: manoma, už kunigaikštienės
de Germant slypi bent trys XIX a. pabaigos Paryžiaus
aukštuomenės grandes dames, iš buržuazijos kilusiam
studentui Proustui atrodžiusios it deivės (beje, viena iš
jų – markizo de Sado proanūkė Laure de Sade)18. Germantų pusėje nuvainikuojama anksčiau kerėte kerėjusi
kunigaikštienė ir kiti Germantai: pagaliau suartėjęs su
šiais patricijais, pasakotojas nusivilia ir atsisako savo
jaunatviškų iliuzijų19.
Šiaip ar taip, Prousto ir de Montesquiou-Fézensaco
korespondencija padeda suvokti, kokiuose sluoksniuose sukosi Alix, kokie žmonės aptardavo jos asmenybę
ir darbus (1912 m. kovo 21 d. Prousto laiške paminima
jos knyga apie prancūzų rašytoją Alfredą de Musset20).
Aukcionuose parduodamas šiai aristokratei priklausęs
albumas (su įrašais ranka, laiškais ir pan.), kurio pristatyme išvardijama gausybė pačių ryškiausių pavardžių iš Belle Époque. Reikėtų pasakyti, kad kompanija
marga, išklystama už menų pasaulio ribų: tarp daugelio
kitų šmėsteli Victoras Hugo, Camille’is Saint-Saënsas,
Giuseppe’ė Garibaldis ir net Eleanora Roosevelt (1884–
1962)21, kuri vėliau tapo itin ryškia JAV pirmąja ponia
ir suvaidino svarbų vaidmenį žmogaus teisių genezėje22. (Apmaudu, kad albumo pavartymas atsieitų itin
solidžią sumą arba daug avantiūrizmo. Vien iš aprašo
sunku pasakyti, kiek artimi buvo Alix ryšiai su visais
tais garbiais žmonėmis.)
Atsigręžkime į ankstesnę rašytojos biografiją ir darbus. Kaip atrodė pirmieji Alix gyvenimo metai? Vilniaus
Šv. Jonų bažnyčios gimimo metrikų knyga liudija, kad ji
buvo pakrikštyta būtent čia23. Alix vaikystės Lietuvoje
metus šiek tiek nušviečia lenkiškai rašiusios Tyzenhauzaitės dukterėčios Gabrielės Giunterytės-Puzinienės
knyga Vilniuje ir Lietuvos dvaruose, kurią dabar galima
perskaityti ir lietuvių kalba24. Tiesa, apie mažąją Alix
čia tik užsimenama (beje, ji vadinama Aleksa), mergaitė
pasirodo kaip vienas iš trijų angeliškai dailių vaikelių25.
Daugiau dėmesio skiriama šių vaikelių motinai Vandai
Nesiolovskytei de Choiseul-Gouffier, kuri priklausiusi
„Vilniaus gražuolių plejadai“26. Nerūpestinga, tamsiausių negandų nepalytėta mažosios Alix vaikystė, regis,
Caroline Weber, op. cit., p. 1–18.
Galina Baužytė-Čepinskienė, „Marcelio Prousto „Germantų pusė“,
in: Marcel Proust, Germantų pusė, p. 435–438.
20
Marcel Proust à Robert de Montesquiou, 1912-03-21, p. 62.
21
„Stammbuch der Alix de Choiseul, Princesse de Faucigny-Lucinge...“, (Paris, Athen, Aix-les-Bains, Madrid, 1891–1913), in: Abe Books,
https:bit.ly/2P9QIPu, (2020-04-28).
22
Penny Ehrhardt, „Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration
of Human Rights“, in: https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/bonavero-institute-human-rights/eleanor-roosevelt-and-universal-declaration-human, (2020-05-11).
18
19
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Otto Wegener. Marcelio Prousto profilis. Apie 1895. Iš parodos
katalogo Marcel Proust (Paris: Bibliothèque nationale, 1965, il. XVII)

tęsėsi neilgai: pirmas mirė jos tėvas Arturas de Choiseul-Gouffier, Octave’o sūnus, po kurio laiko – ir jauna
motina. Puzinienė pasakoja, kaip moteris susipažino su
vienu anglu ir užsispyrė pajodinėti jo patrakusiu žirgu,
kuris neprisileisdavo svetimų. Per pasijodinėjimą žirgas pasileido lėkti it strėlė, o nukritusios raitelės koja
įstrigo balnakilpėje27.
Be nuodugnesnių tyrinėjimų sunku pasakyti, kaip
Alix gyvenimas klojosi po tėvų mirties, tad tenka peršokti į vėlesnį gyvenimo etapą Prancūzijoje, kai ji jau
rašė knygas. Alix darbų tyrinėjimą kiek komplikuoja
tai, kad darbų ji paliko dviem skirtingomis pavardėmis.
Iš pradžių rašė kaip vikontienė de Janzé, o vėliau, nuo
1903 m., – kaip princesė de Faucigny-Lucinge (titulas
23
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios gimimo metrikų knyga, 1828–1833, in:
Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1667, ap. 1, b. 19, l. 138.
24
Gabrielė Giunterytė-Puzinienė, Vilniuje ir Lietuvos dvaruose:
1815–1843 metų dienoraštis, iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė, Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2005.
25
Gabrielė Giunterytė-Puzinienė, Vilniuje ir Lietuvos dvaruose:
1815–1843 metų dienoraštis, iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė, Vilnius: Tyto alba, 2018, p. 266.
26
Ibid., p. 119.
27
Ibid., p. 321.
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Alfred de Musset29, apie kurią šiame straipsnyje jau
buvo trumpai užsiminta. De Faucigny-Lucinge pavarde Alix taip pat paliko darbų apie ryškias, į istoriją
įėjusias asmenybes. Atrodo, kad pasisekimo sulaukė
jos knyga apie Comédie-Française aktorę Rachel30. Jau
kaip princesė de Faucigny-Lucinge ji parašė įvadų kitų
autorių knygoms, dirbo su tekstais anglų kalba. Pačioje XX a. pradžioje E. Flammarion leidykla išleido jos
kartu su Jeanu Izoulet išverstų tuometinio JAV prezidento Theodore’o Roosevelto knygų31 (aukščiau trumpai paminėta Eleanora Roosevelt buvo jo dukterėčia32).
Taip pat – jos išverstą lordo Curzono, kaip vicekaraliaus
britų kolonizuotoje Indijoje, kalbų rinkinį33. (Vėliau,
praėjus keleriems metams po Alix mirties 1915 m., Britanijos užsienio reikalų ministru tapęs lordas Curzonas
suvaidino tam tikrą vaidmenį pirmosios Lietuvos Respublikos likime.) Vis dėlto Alix darbų aptarimas, kaip
ir biografijos tyrinėjimas, reikalautų žymiai detalesnio
nagrinėjimo, idealiu atveju – Prancūzijos bibliotekose,
kur galima pavartyti knygas ir susipažinti su išlikusia
medžiaga apie pačią Alix. Čia kol kas tebuvo tik grybštelėjimas per paviršių.
Straipsnį galbūt reikėjo pradėti nuo prisipažinimo, tačiau jis buvo pasitaupytas pabaigai. Šių eilučių
autorė, kuo rimčiausiai porinusi apie prancūzų literatūrą, beveik nemoka prancūzų kalbos ir artimiausiu
metu neketina jos mokytis. Apie čia suminėtas kilmingas gimines dar neseniai išmanė maždaug tiek, kiek
grėblys nutuoktų apie prespapjė. Tikėtina, kad pasakojime įsivėlė netikslumų ir stačiokiškų faux pas. Kad
šis skandalingas akibrokštas būtų atitaisytas, prarastąja Alix ir kitais mažai tyrinėtais ryšiais tarp Lietuvos ir Prancūzijos aristokratų galėtų pasidomėti tie,
kurie domisi niuansuota Prancūzijos kultūra ir moka
prancūziškai.
!

James Abbott McNeill Whistler. Robertas de MontesquiouFézensacas. 1895. Litografija. Rijksmuseum

ir pavardė iš antrosios santuokos). Regis, ją domino
ryškios asmenybės – tiek menininkai, tiek politikai ir
teisininkai, ji nevengė atsigręžti į Prancūzijos istoriją.
Remiantis Prancūzijos nacionalinės bibliotekos virtualiu katalogu, pirmoji šios autorės knyga išėjo 1879 m.;
joje pasakojama apie teisininką, politinį veikėją Pierre’ą
Antoine’ą Berryer (1790–1868)28. Vėlesniais metais šis
veikalas buvo keliskart perleistas. Bene žinomiausia
autorės knyga yra 1891 m. išėjusi Etude et récits sur
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28
[Vicomtesse de Janzé] Madame C. J., Berryer: Un séjour à Augerville en 1840 souvenirs inédits, Paris: Imprimerie de la Société anonyme de publications périodiques, 1879.
29
Vtesse de Janzé, Etude et récits sur Alfred de Musset, avec deux
dessins originaux d‘Alfred de Musset, Paris: E. Plon, Nourrit, 1891.
30
A. De Faucigny-Lucinge, Rachel et son temps, Paris: Emile-Paul,
1910.
31
Theodore Roosevelt, La vie intense, traduit par Mme la princesse
Ferdinand de Faucigny-Lucinge, M. Jean Izoulet, Paris: E. Flammarion,
1903; Theodore Roosevelt, Idéal d‘Amérique: La vie intense (2e série),
traduit par Mme la princesse Ferdinand de Faucigny-Lucinge, Paris: E.
Flammarion, 1904.
32
Betty Boyd Caroli, „Eleanor Roosevelt“, in: https://www.britannica.
com/biography/Eleanor-Roosevelt, (2020-05-11).
33
Lord Curzon aux Indes: Sélection de ses discours comme Vice-Roi
et Gouverneur-Général de l‘Inde, 1899–1905, traduit par la Princesse
F. de Faucigny-Lucinge, Paris: E. Flammarion, [1907?].
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Pro et contra

Prašmatnus kontušas ir nunešiotas
žiponas
Arba istorija Kristinos Sabaliauskaitės romanuose

Liudas Jovaiša

All historical detail would be verified and as
historically precise as possible, down to the last
ribbon on the sleeve or the contents
of thoughts pronounced by the characters.1
Kristina Sabaliauskaitė

Šio teksto nebūtų buvę, jei ne skaitytojų ažiotažas dėl
Kristinos Sabaliauskaitės romanuose vaizduojamų istorijos realijų tikslumo ir pačios rašytojos deklaruota
ambicija rašyti „istoriškai teisingai“. Pirmasis reiškinys vertintinas kaip neabejotinas komplimentas ir Sabaliauskaitės literatūrinio talento pripažinimas. Jono
Užurkos ir kiti panašūs (nepavojingi) opusai mūšiams
dėl istorijos neįkvepia. Kas kita – kerintis Sabaliauskaitės pasakojimas, užburiantis skaitytojus taip, kad šie
pradeda regėti praeitį kaip šiuose romanuose adekvačiai atspindėtą tikrovę. Prieš metus (2019 m. pavasarį)
Kęstas Kirtiklis taikliai pastebėjo: „Kristina Sabaliauskaitė yra istorikams iškėlusi didesnį iššūkį – tai iš jos
apie baroką žinom. Žmonės tuoj galvos, kad Norvaišos
yra kietesni už Radvilas. Jeigu dar negalvoja“. Panašu,
kad šaukštai jau po pietų: Bažnytinio paveldo muziejus
neatsigina lankytojų klausimų, kodėl šioje vietoje kadaise gyvenusios vienuolės vadinamos bernardinėmis,
o ne klarisėmis (mat taip rašoma Sabaliauskaitės Silva rerum), Justinas Žilinskas džiaugiasi nesugadintu
skaitymo malonumu neradęs istorinių klaidų2, o Jūratė
Čerškutė žavisi autorės „atida istorinei tiesai ir atminčiai, fiksuotai archyvuose, istoriniuose šaltiniuose ir
moksliniuose tyrimuose“ ir skelbia, kad romane (tiksliau, pirmojoje jo dalyje) nerasta nė vienos istorinės
klaidos3.
1
Kristina Sabaliauskaitė, „Silva Rerum I, Silva Rerum II, and Silva Rerum III – between Fact and Fiction. Recreating the Early Modern Culture of the Polish Lithuanian Commonwealth in Contemporary Literature“, in: The Polish Review, 2015, t. 60, nr. 1, p. 53–54.
2
Žr. Mantas Tamošaitis, „Pastanga grąžinti epochą. Silva rerum kaip
kultūros reiškinys“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2018, nr. 3, p. 31.
3
„Vargu ar kas Lietuvoje žino faktą, cirkuliuojantį Lenkijoje: garsiosios Krokuvos leidyklos Znak, kuri išleido pirmąją lenkišką Silva rerum,
istorikai romane nerado nė vienos istorinės klaidos. Ir šis faktas, nepaisant asmeniškai girdėtų keistų purkštavimų iš lietuviškojo cecho, atrodo
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Dėl tokio ažiotažo, kilusio apie Sabaliauskaitę kaip
istorijos arbitrę, kaltas ne vien ribotas skaitytojų išsilavinimas, bet ir pačios autorės deklaracijos. „Reikia
perskaityti 50 knygų, kad parašyčiau 5 eilutes. Toks
yra santykis, kai esi mokslininkas-rašytojas“, – tvirtina
Sabaliauskaitė4. Jai nekelia pasitikėjimo Herkus Kunčius, romane minintis ne tas Preobražensko pulko kareivių mundurų spalvas5, nei Petras Dirgėla, vaizdavęs
istoriškai neįtikimą herojų elgesį ar nepaisęs vieno iš
scenos dalyvių istorinio alibi6, nei Justinas Marcinkevičius, vadovavęsis „sovietinės lietuvybės“ ir klasių kovos
ideologinėmis taisyklėmis7. Rašytoja tvirtina: „Jeigu
matau akivaizdžias, visiškai su ano meto atmosfera,
mentalitetu susikertančias faktines klaidas – man istorinis romanas neįvyksta“8. Taip griežtai į istorinio romano žanrą nežiūrėčiau, bet, jei jau tokios, priimkime
Sabaliauskaitės principą ir juo vadovaudamiesi – tarsi
į baziliską nukreipdami veidrodį – pažvelkime į pačios
autorės romanus.

Zeitgeist, arba (ne)Baroko epochos
dvasia ir mentalitetas
Ne vienas Sabaliauskaitės romanų skaitytojas yra
pastebėjęs, kad jos herojai turi markesiškų bruožų. Vis
dėlto skirtumas tas, kad, kitaip nei Šimto metų vienat
vės personažai, jie gyvena labai konkrečiose istorinėse
aplinkybėse, kurias dar labiau pagyvina autorės gausiai pateikiamos epochos detalės ir smulkmenos. Tokios konkretybės – labai kontrastingas fonas pagrindiniams veikėjams, kurie savo mąstymu labiau primena
pasakantis viską – tyrėjos preciziką ir išmanymą“ (Jūratė Čerškutė, „Dešimtmečio pop ginčas“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2018, nr. 3, p. 28).
4
Ibid.
5
Autorius nebesuranda Sabaliauskaitės interviu, skaityto kažkuriame periodikos leidinyje.
6
„Tarsi Anti-Antigonė“, Kristiną Sabaliauskaitę kalbina Tomas Vaiseta, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2018, nr. 3, p. 17.
7
Ibid., p. 18.
8
Ibid., p. 17.
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šiuolaikinės Lietuvos liberaliosios minties reiškėjus ir
kurių samprotavimai, regis, tiesiogiai atliepia šių dienų visuomenės diskusijų „karštąsias temas“. Viešpats
esąs vienas visiems (III, p. 80, 189) ir jį reikią „garbinti tik vienu būdu – iš širdies dirbant mylimą darbą“ (III, p. 188); ilgimasi eutanazijos (II, p. 222–223);
homoseksualumas vertinamas kaip savos prigimties
atradimas (III, p. 278–279); pragaro, girdi, nesą (III,
p. 277), o gaisras – tai ne Dievo bausmė (III, p. 27). Tikima Dievu (III, p. 261 – deistiniu), bet ne jo kunigais
(II, p. 179); seksualinė moralė – „ne kunigų reikalas“
(III, p. 78), tad Bažnyčia – tik pinigus godžiai melžianti
institucija (III, p. 26); į šventovę savo noru einama vien
„pasigrožėti paveikslais, paklausyti vargonų“ (II, p. 180;
plg. III, p. 309). Smerkiamas antijudaistinis diskursas
(III, p. 25), o visuomenėje visi – vyrai ir moterys – turį
būti lygūs (III, p. 80). Nepaprastas seksualinis apetitas, netramdomas moralės normų, ir meilės technikų
išmanymas (skaitant apie tėvo Norvaišos (sic) „seksua
linę mentorystę“ (IV, p. 168–170), nežinia, juoktis ar
verkti), empatiškas žvilgsnis į konfesines ir tautines
mažumas, instrumentinis religijos traktavimas, savos
epochos mąstymo ir religingumo rėmus peržengiančios
filosofinės įžvalgos – tai keli ryškiausi aistoriško protagonistų Norvaišų ir kai kurių jų bičiulių mentaliteto bruožai, paverčiantys juos „svečiais iš ateities“, kurie tarsi laiko mašina atklysta į sau daug kuo svetimą
aplinką – ir patys taip ir lieka jai svetimi. Šį Norvaišų
bruožą, kalbėdamas apie I tomą, taikliai pastebėjo Leo
nidas Donskis. Jis įvertino Sabaliauskaitės gebėjimą
„kalbėti ne banalybes, o pasakyti kažką gilesnio apie
moderniojo žmogaus [išskirta mano, – L. J.] ambivalenciją ir įtampas, jo traumas, moralines ir politines
dilemas“ ir pastebėjo, kad „modernūs, mūsų jautrumui
atliepiantys charakteriai [...] byloja apie sava paverstos
ir suaktualintos, o ne suvenyrinės istorijos atvėrimą“9.
Iš esmės tą patį kaip ir Donskis pastebėjo ir viena pirmųjų I tomo recenzenčių Brigita Speičytė, tik romanų
herojų „modernumą“ įvertino ne kaip privalumą, o kaip
„gan tradicinį istoriniams romanams santykį su praeitimi – anachronišką santykį, kai istoriniu dekoru pridengiamas dabarties pasaulis“10.

Stiprioji Sabaliauskaitės vaizduojamos istorijos
pusė – daiktiškoji, buitiškoji romanų veiksmo „sceno
grafija“. Šiose vietose autorė turbūt galėtų parašyti išsamias akademines glosas-komentarus teksto paraš-

tėse, kuriuose būtų pakomentuota kiekviena detalė ir
jos istoriškumas; išeitų įdomi ir vertinga daiktiškosios
LDK kasdienybės enciklopedija. Vis dėlto kiti istorinės
tikrovės klodai romanuose pavaizduoti toli gražu ne be
didesnių ar mažesnių klaidų. Vienur tai nominaliniai
(vardų ir pavadinimų) riktai, kitur – aistorišką šiandienos mąstymą ir anuometinės visuomenės bei valstybės
supratimo spragas atskleidžiančios formuluotės.
Sabaliauskaitė itin šiandieniškai (kartais – tiesiog
nelogiškai) supranta anuometinės valstybės ir miesto
savivaldos funkcionavimą. Anuometinis įstatymų leidybos procesas įsivaizduojamas tarsi daugiapakopė rutiniškai veikiančių biurokratinių instancijų sistema (III,
p. 144); anachroniškai kalbama apie „seimo rinkimus“
(III, p. 185) ar „seimo narį“ (IV, p. 213). Valstybė sup
rantama kaip moderni, Apšvietos epochoje gimusi galia, kontroliuojanti visas gyvenimo sritis, iš čia ir visos
Anglijos „švietimo sistema“ (IV, p. 247), ir LDK „valstybinės pajamos“ (III, p. 7) – šiuo atveju, matyt, turėtos
omenyje valdovo stalo valdų įplaukos. Modernaus „etatistinio“ visuomeninės santvarkos modelio ausys kyšo ir
kituose epizoduose – kai sakoma, kad „miesto valdžia
mieliau auksavo kupolus ir jų kryžius, užuot pasirūpinusi šiukšlėmis ar srutomis“ (II, p. 7), ir kai aimanuojama, kad miesto magistratas kaltininkui neiškėlęs bylos
(III, p. 177). Abiem atvejais tai buvo ne miesto valdžios,
o savininkų ir suinteresuotų asmenų reikalai, kuriuos
jie patys ir turėjo spręsti. Kalbant apie teisminius dalykus, šiai epochai nebuvo būdinga kalinimo iki gyvos galvos bausmė (II, p. 226), o bažnytiniam teismui – kankinimai (II, p. 218). Baigiamoji II tomo scena, kai žygūnas
pavėluoja į egzekuciją atnešti sprendimą dėl malonės
suteikimo, kelia veikiau juoką nei įtampą (II, p. 294) –
juk magistratas posėdžiavo rotušėje, o bausmė buvo
vykdoma aikštėje, tiesiog po šio pastato langais!
Ne vienoje vietoje prasikiša ir šiandieniškas katalikų Bažnyčios liturginio gyvenimo suvokimas: einant
Komunijos, stojama į eilę (III, p. 252); maro užkratas
plinta „užgeriant šventinto vyno iš taurės“ (II, p. 163),
vieni kitiems linki ramybės (IV, p. 63), dažnai minimos
„vakarinės mišios“ (tokia praktika atsirado tik Pijaus
XII laikais, XX a. viduryje). Kitais atvejais į akis krenta ne tiek „modernizavimas“, kiek klaidos ar nevykę
„išmislai“ – per laidotuvių Mišias giedama Te Deum
(II, p. 267), išpažinties metu nuodėmklausys kvočia penitentę apie trečiuosius asmenis (III, p. 268), Petras
Antanas Norvaiša apsisprendžia išsiskyręs su žmona
vesti Balbetę (III, p. 254). Placida Amelija iš tiesų galėjo
prašyti separacijos, norėdama gyventi Dievui pašvęstą
gyvenimą (įstoti į vienuolyną), tačiau jos vyras būtų tu-

9
Kristina Sabaliauskaitė, Silva rerum II, Vilnius: Baltos lankos, 2011
(3 laida, galinio viršelio aplankas).
10
Brigita Speičytė, „Uodas, menka bjaurybė, arba Smulkiu šriftu apie

Silva rerum“, in: http://www.tekstai.lt/tekstai-apie-tekstus/106-s/5610brigita-speicyte-uodas-menka-bjaurybe-arba-smulkiu-sriftu-apie-silvarerum-kristina-sabaliauskaite-silva-rerum

XVII–XVIII a. LDK istorinės realijos ir
nominalijos

46

naujasis židinys-aidai 2020 / 5

Prašmatnus kontušas ir nunešiotas žiponas

rėjęs duoti skaistybės įžadą, o apie jokią naują jo santuoką, sutuoktinei esant gyvai, negalėjo būti nė kalbos.
Neįtikima, kad nesantuokinį vaiką XVIII a. viduryje
tiesiog „būtų atidavę auginti vienuolėms“ (III, p. 38) –
gailestingųjų seserų įsteigta Vaikelio Jėzaus prieglauda
atidaryta tik 1791 m. „Naujas plakimosi paprotys“ (III,
p. 250) galėjo būti taip pavadintas tik XVII a. pradžioje, bet ne XVIII a. viduryje, kai ši praktika jau išgyveno savo saulėlydį. Norvaišaitės ir Bironto desperatiški mėginimai rasti antrą santuokos liudytoją, būtinai
moterį (I, p. 273–274) visiškai nemotyvuoti – anuomet
dažniausiai santuoką liudydavo vien vyrai. Laidotuvės
„po antros nakties budynių“ (II, p. 149) anuomet būtų
buvusios perdėm vėlyvos – kaip matyti iš ne itin gausių
XVIII a. metrikų įrašų, kuriuose pažymėtos ir mirties, ir laidojimo datos, eilinius
numirėlius buvo įprasta laidoti dar tą pačią
arba (dažniausiai) rytojaus dieną. Priešingai, įsitikinimas, kad Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčios Dievo Motinos paveikslas bus
karūnuotas popiežiaus karūnomis (II, p.
109), pačioje XVIII a. pradžioje, kai už Italijos ribų dar nebuvo nė vieno taip pagerbto
Marijos atvaizdo, yra per ankstyvas. Maro
aukos iš principo nebuvo laidojamos bažnyčių kriptose, juoba masiškai, tad sugestija,
kad bažnyčių rūsiai „lig viršaus prisipildė
lavonų“ (II, p. 184), istoriškai nepagrįsta.
Į akis krenta ir smulkesnės, konkrečios
klaidos nomenklatūros ir topografijos detalėse. Antakalnyje stovinti Laterano kanauninkų bažnyčia kažkodėl lokalizuojama
Žvejų priemiestyje (II, p. 159, 162), figūruoja XX a. Vilniaus topografijos nesusipratimai (Vilniaus, Tilto gatvės), Bernardinų
bažnyčios globėjas šv. Bernardinas vadinamas šv. Bernardu (IV, p. 8), Juozapas Fontana – Jokūbu (III, p. 225, 261), klaidingai
nurodomas Stalovičių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios titulas (III, p. 225), Vilniaus
Šv. Jono bažnyčia vadinama šiuolaikine
„Šv. Jonų“ forma, o liuteronas Glaubicas
tituluojamas „bambizu“ (III, p. 173) – Biržų
apylinkių evangelikams reformatams taikoma pravarde. Prie Šv. Teresės bažnyčios
kažkodėl įkurdinamos basosios karmelitės
(II, p. 159), bernardinės vadinamos klarisėmis, o jų vienuoliniai vardai pateikiami
(II, p. 107) tokia forma, kuri būdinga basosioms karmelitėms. Painiojamos XVIII a.
pradžios karo partijos: švedų šalininkas Sapiega vadinamas „išdaviku, pasidavusiu rusų ciesoriui“ (II, p. 28),
o Žemaičių vyskupas Kiršenšteinas, su Sapiega kovojusio Vilniaus vyskupo Bžostovskio rėmėjas – Sapiegos
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šalininku (II, p. 29). Teritorija „50 mylių spinduliu“ Biržų apylinkėms gerokai per didelė (II, p. 142) – paprastai
LDK „mylia“ buvo vadinama vokiškoji „mylia“, maždaug 7–8 km atstumas (Sarbievijaus apdainuotas pilig
rimų kelias iš Vilniaus į Trakus sudarė viso labo 4 mylias). Pasažai apie pranciškoną, atvykstantį „iš Šventojo
Nikodemo brolijos“ (II, p. 187), ir apie „jungtinę šventojo Bernardo seseriją ir Šventojo Arkangelo Mykolo
bažnyčią“ (II, p. 188) apskritai nesuprantami – kaip ir
ne vienas lotyniškas žodis ar frazė (II, p. 41; III, p. 246;
IV, p. 160, 212). Dažnai ir netikusiai naudojamas ad
privatum keistinas privatim, o nežinia kaip išgalvotas
subpoena ad testificandum (II, p. 206, 216), sprendžiant
iš paslaugaus vertimo išnašoje, turėtų būti citatio ad

Julija Skudutytė. Kiškis. 2012. Pastelė, popierius

comparendum. Šv. Jurgio bažnyčia Vilniaus priemiestyje ištisai ir įkyriai vadinama parapine (ir minimas jos
klebonas), nors per visus penkis amžius ji tokia nebuvo
nė dienos (veikė tik kaip karmelitų konvento, o vėliau –
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kaip seminarijos šventovė). Kalbėdama apie Nesvyžiaus
vaizdavimą savo romanuose Sabaliauskaitė pabrėžia,
kaip atidžiai ji žvalgėsi Dievo Kūno bažnyčioje ir pilyje,
mentališkai rekonstruodama vėliau pertvarkytų patalpų vaizdą11. Ironiška, kad tiek dėmesio detalėms paskyrusi autorė pražiūrėjo „dramblį kambaryje“. Artėjantis
prie Nesvyžiaus Petras Antanas Norvaiša išvysta pilį
ir „didingą bažnyčią“ (III, p. 58; plg. IV, p. 25). Bet juk
tai šiandieninis miesto vaizdas, kai bažnyčia (veikianti) tėra viena ir nėra reikalo jos papildomai įvardyti! Iki
pat XIX a. Nesvyžiaus centre stovėjo dar ir bernardinų
bei dominikonų šventovės, o benediktinių vienuolyno ir
bažnyčios pastatai tebestovi ir dabar.

Jėzuitų gyvenimas Silva rerum
romanuose
Kaip atrodo Sabaliauskaitės istorija pažvelgus į ją
ne iš „paukščio skrydžio“, o iš labai artimo atstumo,
pasirinkus kokią nors konkrečią, specifinę sritį ar
perspektyvą?12 Esmingi dalykai mėginant sukurti istoriškai įtikinamą Silva rerum IV romano protagonisto portretą – jėzuitų gyvenimas ir jų švietimo sistema.
Nekalbant apie karikatūrišką ir primityvų (bei atgyvenusį) jėzuitų įvaizdį (galingi, gudrūs ir sukti sąžinių prievartautojai, atsilikę nuo pijorų įgyvendintų reformų), gal paveldėtą dar iš carinės Rusijos ar sovietų
propagandos, visiškai neįtikimas Pranciškaus Ksavero
Norvaišos, vaikystėje nukentėjusio nuo jėzuitų ir jų nekentusio, sprendimas tapti vienu iš jų, pragmatiškai
ir veidmainiškai naudojantis gyvenimo ordine teikiamomis galimybėmis atsidėti mokslui. Toks elgesys neįmanomas herojaus psichologijos požiūriu (pamėginkite
neturėdami pašaukimo, netgi be trauminės patirties
ilgesnį laiką pagyventi tokio tipo bendruomenėje!); taip
pat ir motyvacija – siekis pabėgti nuo skurdo ir gauti
galimybę mokytis – istoriškai neįtikina. Juk galimybė
tokiu būdu – tampant jėzuitu – išsilavinti ir „prasimušti“ anuo metu anaiptol nebuvo vienintelė; neturtingas,
bet gabus bajoraitis būtų gavęs vietą kokioje nors bursoje (bendrabutyje), o po to galėjo tikėtis būti priglobtas
kokio nors didžiūno (tarkime, kurio nors iš Radvilų ar
Tyzenhauzo). Be to, jis visada galėjo rinktis ne vienuolio, o diecezinio dvasininko kelią ir siekti bažnytinės
karjeros; jei jau būtų norėjęs tapti vienuoliu (nors tokios
inklinacijos nedemonstravo), protagonistas, tikėtina,
būtų pasirinkęs ne jo skriaudėjų jėzuitų, o jų konkurentų pijorų ordiną.
Leidžiantis į šios temos konkretybes, galima konsta11
Kristina Sabaliauskaitė, „Silva Rerum I, Silva Rerum II, and Silva
Rerum III“, p. 58.
12
Jau pastebėta, kad škotus vaizduojančiame Silva rerum epizode
(I, p. 208–209) neįtikimos dvi detalės: kiltų nešiojimas ir tai, kad škotai
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tuoti: blogai, skandalingai blogai. Sabaliauskaitė ne tik
(pakankamai) giliai neišmano savo aprašomų realijų,
bet jų apskritai nesupranta. Nežinia, ar neperskaitė
50 knygų, ar perskaitė, bet ne tas, ar perskaitė tas,
bet ničnieko nesuprato. Pranciškus Ksaveras, atvykęs
mokytis į Nesvyžiaus jėzuitų kolegiją, negalėjo būti apgyvendintas pačių jėzuitų bendruomenės buveinėje ir
maišytis kolegijos celėse (beje, jėzuitai jas vadino kambariais), dormitorijuose, refektorijuje ar „infirmarijoje“ – tokiems mokiniams buvo skirti atskiruose pastatuose įkurdintos bursos arba konviktai. Nepasiturinčių
mokinių labui tarnavo geradarių aprūpinti bendrabučiai, o individualios stipendijos nebuvo teikiamos, tad
jėzuitų gerovė nepriklausė nuo vieno ar kito pono palankumo. Magnatų vaikai, tokie kaip Žuvelės sūnus Karolis Stanislovas, buvo privačiai mokomi namie/dvare,
tad, žinoma, negalėjo būti išmesti iš kolegijos (IV, p. 60–
61). Kolegijos mokiniai nevilkėjo abitų (kaip, beje, ir patys jėzuitai; Sabaliauskaitė neskiria „abito“ ir „sutanos“
ir abu šiuos žodžius vartoja pramaišiui, sinonimiškai);
fizines bausmes mokiniams turėjo vykdyti ne patys jėzuitai mokytojai, o pasaulietis „korektorius“. Na, o vonią tėvo Ignacijaus celėje (sic! IV, p. 67) reikėtų laikyti
tikru istorijos prievartavimu – privati vonia anuomet
buvo tokios prabangos dalykas, kokios vienuolių gyvenime apskritai negalėjo (ir negali) būti.
Iš tolimesnio Norvaišos – jau jėzuito – gyvenimo vaizdavimo, nesileidžiant į gausias detales, matyti, kad Sabaliauskaitė nesuvokia pamatinių vienuolinio gyvenimo principų. Norvaiša, noviciate patyręs, kad jėzuito
paskirtis – „pavargėlių šalpa, ligonių slauga ir kenčiančiųjų guodimas“ (sic! IV, p. 138), kažkokiu būdu toliau
gyvena kaip savarankiškas, nepriklausomas asmuo –
iš pradžių studijuodamas apsirūpina taikydamas tikimybių teoriją lošdamas kortomis (IV, p. 50), o tapęs
dėstytoju gauna butą ir tarną, vaikšto kur ir kada nori,
pats perkasi rūbus, savarankiškai maitinasi, gauna
atlyginimą, turi santaupų ir kitokios privačios nuosavybės (biblioteką, auksinį laikrodį, kelias drabužių ir
batų pamainas), kuria disponuoja kaip tinkamas. Tai,
kad autorė nesupranta dvasininko ir vienuolio tapatybės sampynos, demonstruoja toks „šedevriukas“: jėzuitas Norvaiša „dar po metų priėmė šventinimus ir
tapo kunigu grynai dėl pragmatinių priežasčių, tiesiog
neturėdamas kur dėtis, nes šitaip atsivėrė ir klebonijų
bei kitų pelningų bažnytinių pareigybių vakansijos“
(IV, p. 215).
Sabaliauskaitės akimis, Vilniaus universitetas iki
1773 m. ir čionykštė jėzuitų bendruomenė yra du (kažpirkliai nesupratę lenkų kalbos; žr. Michael Broun Ayre, The Scottish
Community in the Grand Duchy of Lithuania, 1630–1750, Vilnius-Kaunas: Humanitas, 2019, p. 201, išn. 147.
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kokiu neaiškiu būdu) skirtingi dalykai. Dėl tokio mentalinio dvejinimosi romanuose universiteto profesorius
matome ne kaip vienuolius, skiriamus į pareigas ir atleidžiamus vienuolijos vyresnybės, o kaip pasauliečius,
besikviečiančius kolegas pas save į pompastiškus priėmimus (IV, p. 200) ir besirenkančius sau patogų rektorių (I, p. 204). Jėzuitų universiteto ir noviciato bibliotekos traktuojamos ne kaip uždari rinkiniai, skirti šiuose
namuose gyvenančios bendruomenės poreikiams, o kaip
viešosios institucijos, kurių rinkiniai prieinami ir studentams (IV, p. 135–137). Nesuvokiama, kas yra noviciatas: minimi kažkokie formalumai, paruošti stojimui
į noviciatą (IV, p. 95), be galo keistas kandidato ištyrimas-egzaminas (IV, p. 134), poetikos ir matematikos
studijos (IV, p. 135, 144), ir netgi „baigiamasis darbas
iš lotynų kalbos ir retorikos“ (sic! IV, p. 89). Taip pat išrandami kažin kokie „novicijaus įžadai“ (IV, p. 132) ir
„trečiojo laipsnio įžadai“ (IV, p. 138), o jėzuitų pašaukimas nuolatos vadinamas „ganytojišku“ (tai – diecezinių
dvasininkų, vyskupų ir parapijų klebonų, misija).
Visiškai nesuvokiama ir jėzuitų dėstymo sistema bei
akademinė santvarka; šiandiene prasme vartojamos
„fakulteto“, „katedros“, „katedros vedėjo“, netgi „stojimo
į magistrantūrą“ (I, p. 212) sąvokos. Kolegijų humanitarinėse klasėse italų kalbos nebuvo mokoma apskritai, o graikų kalbos – tik pradmenų (IV, p. 66); daktaro
laipsniui gauti nereikėjo rašyti disertacijos (IV, p. 78).
Žemiausioje klasėje – infimoje (Sabaliauskaitė ją – tarsi
ligonę – sistemingai vadina „infirma“) – buvo dėstomi
lotynų kalbos gramatikos pagrindai, tad įsivaizduoti
poetikos dalykus dar neišmokusiems gramatikos mo-

kiniams dėstantį (ir liūdintį, kad jam užginta dėstyti
matematiką) Norvaišą neįmanoma (IV, p. 210–213).
Protagonisto dėstymas infimoje vienerius mokslo metus anaiptol nereiškė pažeminimo ar tremties iš Vilniaus; tai buvo įprasta jėzuitiškos formacijos praktika.
Juokinga, kad vienu atveju Norvaiša sako kalbą „pagal
gražiausius, taisyklingiausius poetikos [sic!] principus“
(IV, p. 18), o kitu – „pagal geriausiąsias slaptojo [sic!]
retorinio poveikio taisykles“ (IV, p. 166). Beje, Birontas
stoja studijuoti retorikos į Filosofijos fakultetą (sic!) tik
baigęs parapinę mokyklą (sic! I, p. 87) ir netgi turi ginti
„licenciato darbą iš retorikos meno srities“ (I, p. 267) –
nors anuometiniame Vilniaus universitete mokslo laipsniai buvo teikiami tik iš filosofijos, teologijos ir teisės.
Silva rerum autorės intencijos pavaizduoti mažiau
žinomą (XVII–XVIII a.) Lietuvos istorijos epochą ir sutelkti dėmesį į jos bajorijos gyvenimą, be abejonės, sveikintinos. Tikėtina, kad romanų populiarumas pozityviai prisidės (ir jau prisidėjo) ir prie Lietuvos istorijos
sampratos kaitos visuomenės istorinėje sąmonėje. Personažų charakteriai, jų emocijos ir pojūčiai, herojų likimo vingiai, dalis istorinių realijų – neabejotinas Kristinos Sabaliauskaitės romanų privalumas. Vis dėlto
užmojis parašyti istoriškai precizišką ir laisvą nuo išankstinio vertybinio angažavimosi rekonstrukciją – tik
naivoka ambicija. Trumpai tariant, svečiuose sulaukėme išdidaus bajoro, pasipuošusio madinga Slucko manufaktūrose austa juosta ir lūšies kojų kailiu pamuštu
gelumbės kontušu, po kuriuo vilkimas senas, nutrintas,
o vietomis – ir skylėtas žiponas.
!

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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Slaptieji Vilniaus klubo užrašai

Parkų ilgesys
Irena Vaišvilaitė

Labai mėgstu parkus. Ir kas jų nemėgsta? Egzistuoja
pasaulinis parkų apsaugos, palaikymo ir puoselėjimo
tinklas su labai stipriais nacionaliniais padaliniais ir
pavieniais entuziastais. Vėl labai išpopuliarėjo parkų
architekto ir parkų restauratoriaus specialybės – abi
laikomos itin elitinėmis. Parkas – nuostabus architektūros kūrinys, kuriame architektas dirba su natūralia gamta, ją papildydamas parodomu arba slepiamu
įsikišimu. Parko architekto medžiagos itin turtingos:
reljefas, vanduo, smėlis, uolos, augmenija ir – statiniai.
Esama miesto ir kaimo parkų, esama labai architektūrinių ir labai gamtinių parkų. Daugybėje šalių parkai
yra tarp didžiausių ir lankomiausių objektų, įtrauktų
į prestižinius kultūros paveldo sąrašus, nes parkas visada – civilizacijos ir kultūros fenomenas, skirtas tam,
kas itin vertinga žmogaus gyvenime – laisvam laikui,
grožėjimuisi, džiaugsmui buvimu gamtoje ir su gamta.
Tai kultūros ir natūros susitikimas žmogaus kūrinyje,
skirtame žmogui ir žmogaus veikla pagerbiančiame
gamtą. Didelis ar mažas, sukurtas grynai estetiniam
pasimėgavimui ar turintis ir pragmatinį pritaikymą,
parkas visada yra vertybė ir brangus malonumas.
Atskira ir išskirtinė tema – miestų parkai. Antikos
literatūroje minimi didžiųjų senovės pasaulio miestų
parkai įkvėpė XIX a. miesto parkų sąjūdį, reagavusį į
spartų ir chaotišką miestų augimą. Tas augimas ne tik
kūrė vargingas ir antisanitarines darbininkų kvartalų
džiungles, bet ir privatizavo žalias buvusių priemiesčių
erdves – neretai diduomenės ar monarchų sukurtus
parkus – prabangioms buržuazijos rezidencijoms. Apie
kovą už parkus kaip už viešą ir laisvai prieinamą visiems
miestiečiams erdvę pasakoja daugelio Europos ir Šiaurės Amerikos miestų istorijos. Naujieji miesto parkai
dažnai atsirado iš aršių teisėsauginių mūšių demokratiškai valdomuose miestuose ir daugelyje jų tie mūšiai
tebesitęsia – miestiečiai pavydžiai saugo nuo NT plėtros
kiekvieną žalią salelę. Miesto parkai – miestiečių brangenybė – mėgiami, lankomi, apdainuoti, minimi prisiminimuose. Toks, pavyzdžiui, yra Paryžiaus Liuksemburgo parkas. Savo laiku bandymas sugrąžinti šitam
buvusios karališkos rezidencijos parkui uždarą pobūdį
vos neišprovokavo dar vieno maišto, kuriais Prancūzijos sostinė ir taip garsėja. Bandymo buvo atsisakyta.
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Buvo miestų planuotojų, kurie parkus steigė kaip
miestiečių bendravimo ir bendrumo, socialinės harmonijos vietas. Su tokia mintimi sukurtas ne vienas
parkas Šiaurės Amerikos miestuose, ir parko kaip integruojančio kartas ir socialines grupes samprata pamažu tapo vyraujančia. Pastaruoju metu daug parkų
atsiranda buvusiose industrinėse miestų erdvėse. Pavyzdys – nauji Paryžiaus parkai: architektūriškai ambicingas André Citroën ir demokratiškas Bercy. Užuot
užstačius daugiabučiais plėtrai labai paklausias šio itin
tankiai gyvenamo miesto teritorijas, jos sutvarkytos ir
atiduotos miestiečiams. Berlyne tvarkomu ir prižiūrimu parku neseniai paverstas faktiškai miesto centre
atsidūręs Tempelhof aerodromas, 300 hektarų skirti
aktyviai ir pasyviai rekreacijai. Nauji miestų rajonai
(puikus pavyzdys – geriausiu gyventi miestu pripažinta
Viena) planuojami su didesniais ar mažesniais parkais,
o senuose stengiamasi surasti vietos „kišeniniams“ parkams – mažiems, bet būtiną poilsio infrastruktūrą turintiems žalumos plotams, kurie suteiktų daugiabučių
gyventojams galimybę pabūti gamtoje greta savo namų.
Ypač tai svarbu vyriausiems ir mažiausiems, o dar labiau – kukliausiai gyvenantiems.
Taigi, miesto parkai. Jų man Vilniuje labiausiai
trūksta. Ne, ne abstrakčių „žalių erdvių“, apie kurias
kalba dabartiniai miesto savivaldybės planuotojai, nors
ir tų erdvių mieste mažoka, bet parko – organizuotos
miesto erdvės, tvarkomos ir prižiūrimos, prieinamos
visiems. Miesto erdvės, kur būtų galima pasijausti gamtoje miestišku būdu – sėdint ant suoliuko ar gulint ant
žolės, plepant su draugais ar skaitant knygą, žiūrint į
įvairiausių medžių lają ar gėlynus, klausantis paukščių
ar vandens, nes parke vanduo yra būtinas. Tam reikia
daug suoliukų, pastatytų patogiai arba – kaip didžiuosiuose Paryžiaus parkuose – sodo kėdžių, kurias būtų
galima susistatyti kur ir kaip patinka, priklausomai
nuo kompanijos dydžio. Toje erdvėje turi būti takai pasivaikščiojimams, joje būtinos žaidimų vietos vaikams,
gal – ir sporto aikštynas ir dengtos sportui skirtos patalpos, joje būtinai turi laisvai ir patogiai judėti vaikų
ar neįgaliųjų vežimėlis, ji turi būti patogi senyvam asmeniui su vaikštyne. Takai neturėtų būti asfaltuoti ar
grįsti, bet prižiūrimi, tinkami ir vaikščioti, ir bėgioti. To-
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kiame parke turėtų būti saugi, taigi erkių neapgyvendinta veja, ant kurios galima piknikauti, užsiimti joga
ar degintis, jame būtinos ūksmingos erdvės norintiems
daugiau ramybės arba atgaivos alsią vasarą. Puikus dalykas – kavinė. Galbūt – pavėsinės ar orkestro tribūna,
kurioje vasarą skamba muzika arba vyksta parodos.
Tie, kam parkai rūpi, čia nesunkiai atpažins sudėtinį daugelio Europos ir Šiaurės Amerikos miestų parkų vaizdą. Tai erdvės, kuriose miestiečiai gyvena savo
miesto gyvenimą – sportuoja, ilsisi, pramogauja, bend
rauja, mokosi. Tai bendra erdvė, kaip ir miestas – artikuliuota, saugi, turinti funkcines zonas, elgesio taisykles ir dažnai – darbo laiką. Kaip ir miestas, ji yra
prieinama ir jauki visiems – mažiems, jauniems ir seniems. Kaip ir miesto teritorija, ji yra kontroliuojama,
valoma, tvarkoma. Ir būtinai – žalia, su daugybe suaugusių medžių, prižiūrimų krūmų ir su gėlynais.
Tokių parkų Vilniaus miestas faktiškai neturi, nors
Vilniaus savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ tinklapyje yra dvylikos miesto
parkų sąrašas. „Vilniaus miesto parkai“ skelbiasi prižiūrintys Trakų Vokės dvaro sodybos parką, Vingio parką, Misionierių sodus su Kūdrų parku, Reformatų parką, Santuokų rūmų parką (kitur tame pat tinklapyje
vadinamą Liuteronų sodu), Petro Cvirkos skverą, Ozo
parką, Jomanto parką ir „Sereikiškių parko Bernardinų
sodą“ – taigi devynis iš dvylikos savo tinklapyje paminėtų parkų.
Likusių trijų sąraše, o būtent Lūžių parko, Pasakų
parko bei Lukiškių aikštės priežiūra rūpinasi nežinia
kas, nors tinklapio skyriuje „Renginiai“ pranešama apie
Lukiškių aikštėje įrengtą pliažą. Beje, apie Jomanto
parką, Lūžių parką ir Pasakų parką pirmą kartą išgirdau, atsivertusi šitą puslapį. Apie juos – kiek vėliau.
Devyni prižiūrimi ir tvarkomi miesto parkai iš dvylikos deklaruotų – atrodytų neblogai didžiausiam Lietuvos miestui, jau gerokai perkopusiam pusę milijono
gyventojų. Tačiau iš tiesų Vilniuje yra tik du miesto
parkai, nė vienas iš jų neturi visų šio rašinio pradžioje
minėtų miesto parko elementų. Tų dviejų parkų Vilniui
akivaizdžiai per maža. Dar planuojami du nedideli parkai. Vienas jų – senosios Evangelikų kapinės, kitas –
smarkiai apkarpyta Misionierių sodų ir daržų teritorija.
Tiesa, Vilniaus miesto savivaldybė įvairialaikiuose pranešimuose, nors ir nesileisdama į detales, praneša apie
būsimą Trakų Vokės parko tvarkymą ir apie planuojamus „vieno aro“ žalius lopinėlius daugiabučių rajonuose – taigi Vilniaus priemiestyje atsirastų sutvarkytas
(norėtųsi tikėti – restauruotas) istorinis parkas ir gal
pagaliau sovietiniuose daugiabučių rajonuose pasirodytų žalios bendruomeninės erdvės.
Dabartinis miesto meras yra deklaravęs siekinį, kad
vilniečiai galėtų „pėstute nueiti iki artimiausio parko ar
(dėmesio! – I. V.) – miško“, pridurdamas, kad Vilniaus
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miškai turėtų būti perduoti miestui, kuris juos pritaikytų miestiečių poreikiams. Tai girtina iniciatyva. Vilnius
XX a. antroje pusėje pradėjo plėstis į miškus ir tas procesas tebevyksta, tad pritaikyti miesto įimtus miškus
miestiškam gyvenimui būtų suprantama. Tačiau čia
grįžkime prie bent man negirdėtų parkų, minimų Vilniaus savivaldybės viešosios įmonės sąraše.
Pasirodo, Jomanto „parkas“ – tai jokių parko elementų neturintis miško lopas, likęs Baltupių rajone. Paieška internete pirmiausia išmeta „Jomanto parkas butai“.
„Vilniaus miesto parkų“ tinklapyje pateikiama tokia
informacija: „gerai paslėpta ir mažai lankoma žalioji
teritorija Baltupių mikrorajone. Joje vyrauja lazdynai,

Julija Skudutytė. Miško gėrybės. 2020. Akvarelė, popierius

beržai ir kiti lapuočiai. Miškas kupinas gryno oro ir laukinių paukščių čiulbėjimo“.
Lūžių parkas – irgi miško likutis ir šalia jo miestiečių
iniciatyva užsodinta teritorija, kurią savivaldybė rengiasi tvarkyti, maždaug pusę teritorijos atiduodama
užstatymui.
Pasakų parkas – miško likutyje tarp Lazdynų ir Karoliniškių sovietmečiu sukurta pasivaikščiojimo erdvė,
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Irena Vaišvilaitė

kurioje tebestovi 1987 m. pastatytos ir savo amžiaus
ženklus prikišamai rodančios medinės pasakų personažų skulptūros. Neseniai savivaldybė čia įrengė 10 projektorių, tamsiu paros laiku rodančių „Vilniaus legendų
ir istorijų iliustracijas“. Taigi naujesniuose rajonuose
likusios laukinės žalios erdvės mažinamos ir rimtesnė
parko infrastruktūra ten nėra planuojama.
Pažiūrėjus į oficialų Vilniaus centro planą, ta miesto
dalis atrodo žalia. Joje pilna didesnių ir mažesnių žalių
lopinėlių. Tai – Vilniaus skverai. Jų priskaičiuojama
bene 63. Daugelyje miestų skverai yra nedideli parkai su būtina parko infrastruktūra – medžiais ir želdiniais, suolais, žaidimų erdve. Tačiau Vilniaus skverai
jau 30 metų skursta apleisti. Ypač Naujamiestyje ir Senamiestyje. Tai prie Gedimino prospekto esantis Žemaitės skveras, Rūdninkų ir Lazdynų Pelėdos bei K. Sirvydo skverai Senamiestyje, Pylimo ir Naugarduko gatvių

Julija Skudutytė. Miško gėrybės II: pavasario sapnas. 2020.
Akvarelė, popierius

sankryžoje esantis senasis Malkų turgus. Vargingai
atrodo, nors ir nuo 2012 m. pradėtos kiek tvarkyti –
t. y. valyti ir šienauti – kitos per visą antrosios Nepriklausomybės laikotarpį nugyventos parko potencialą
turinčios žalios Vilniaus erdvės: po Antrojo pasaulinio
karo sunaikintų naujųjų Evangelikų kapinių teritorija
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aplink Santuokų rūmus, ant Tauro kalno, Cvirkos skveras, o iš tikrųjų – nemažas sodintas parkas ir pirmasis
rimtas landšaftinis sprendimas pokariniame Vilniuje,
kurio mažame lopinėlyje stovi Petro Cvirkos paminklas.
Senamiesčio skverai buvo tvarkyti sovietmečiu, bet ten
buvusi infrastruktūra arba per 30 metų sunykusi, arba
apnaikinta – kaip postmodernistinis K. Sirvydo skvero
fontanas. Keli skverai kiek patvarkyti privačia iniciatyva, bet menkai prižiūrimi, tai – Jurgos skveras ar Žaliojo obuolio skverelis Vivulskio gatvėje. Nuo sovietmečio
likusį pastarojo architektūrinį rėmą nuosekliai griauna riedlentininkai. Skveru, atrodo, laikoma ir Vokiečių
gatvė, nors ką tik įvykusio jos atnaujinimui skirto konkurso sąlygos to nepabrėžė.
Vilniaus folkloras teigia, kad visos miesto žalios erd
vės, esančios brangiausio nekilnojamojo turto Vilniuje
zonoje, yra to turto plėtotojų taikinys, ir dėl jų lobizmo
nebuvo tvarkomos sąmoningai, siekiant jas nugyventi
ir tada „išgelbėti“ užstatant arba „atstatant“, kaip nutiko skverui prie Mėsinių gatvės, nežiūrint vietos gyventojų protestų užstatytam po „istorinio žydų kvartalo
atkūrimo“ vėliava. Dėl to paties noro statyti esą labai
sunkiai judėjo mieste esančių sunaikintų kapinių ribų
žymėjimas, nors to reikalavo įstatymai. Taip ant senųjų Evangelikų kapinių pastatyti kelis daugiabučius
tapo galima būtent dėl netikslaus ribų nustatymo, nes
kapinės tikrovėje buvo gerokai didesnės už tik neseniai
nustatytas jų ribas, apie ką viešai prabilta tik atliekant
archeologinius tyrimus prieš numatytą kapinių teritorijos pertvarką. Folkloras folkloru, bet iki šiol kiek
tvarkyti Vilniaus skverai užstatymui netinka. Gi Vokiečių gatvės tvarkymo konkurso skelbimą lydėjo netikėtai tvirtas savivaldybės pareiškimas, kad tikrai nebus
„atstatomi“ namai, sunaikinti po karo platinant gatvę.
Tokio atstatymo idėja prieš dešimtmetį dar buvo eskaluojama žiniasklaidoje.
Įdomu panagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės retoriką apie centrines „žaliąsias erdves“, tokias kaip Cvirkos skveras, Misionierių kalva ar Malkų turgus. Apie
jas sakoma, kad jos netraukia vilniečių ir yra tik „tranzitinės“, tad yra nevertingos kaip rekreacijos zonos,
arba kad jos atsirado dėl reto Vilniaus užstatymo, tad
jų kaip tokių dabar išlaikyti neįmanoma, nes miestas
„turi būti tankinamas gerinant jo infrastruktūrą“. Todėl
bet kokios „žinutės“ apie planuojamą veiklą žaliose erd
vėse sukelia labai gyvą ir dažniausiai aštrią miestiečių
reakciją. Ir būtent miestiečių, o ne kažkokios frondistų
grupelės ar politinių oponentų, kaip ilgai buvo teigiama
apie taip reaguojančius. Dėl planuojamų transformuoti žalių erdvių – Cvirkos skvero, Misionierių kalvos,
Sapiegų parko ir Reformatų skvero būta gana didelių
diskusijų ir kritikos, ir ta tendencija tik stiprės, jei savivaldybė laikysis ligšiolinio kurso. Kodėl? Tam esama
kelių, sakyčiau, sisteminių priežasčių. Įvardinsiu dvi.
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Pirmoji – miestiečiams mieste reikia miesto parkų, ir
jie susigyvena net su menkai tvarkomomis ir apleistomis vietomis, kur yra parko elementų – taip nutiko su
Sapiegų parku, Misionierių kalva ar Reformatų skveru. O susigyvenę su apleista vieta, miestiečiai ten įsigyvena, susikuria buvimo erdves bei būdus ir gina tas
erdves taip, kaip savo laiku Liuksemburgo parką gynė
paryžiečiai. Žmonėms tai yra jų gyvenimo ir bendravimo erdvė, ir jie labai skausmingai reaguoja dėl kišimosi
į tokią erdvę. Atrodo, savivaldybė tik dabar tą pradeda
(norėtųsi tikėti) suprasti. Kodėl to nesuprato (ar vis dar
nesupranta) iki šiol? Tam yra antra priežastis – požiūris į miesto visuomenę ir į gyvenimą mieste. Dabartiniai
savivaldybės dokumentai teigia, kad didžiausia miesto
gyventojų grupė yra nuo 20 iki 40 metų, ir, panašu, būtent tai grupei, kurios amžius sutampa su dabartinio
mero komandos ir jų rinkėjų amžiumi, taikoma daugiausia miesto gerbūvio infrastruktūros ir gyvenimo
mieste projektų, juos planuojant tam tikram gyvenimo
būdui. Žiūrint į tuos projektus, akivaizdu ne tik tai,
kad šitame mieste nėra vietos kūdikiams ir senukams,
bet ir kad projektuojama, jog didžiausią demografinę
miesto grupę sudaro sportiški ir fiziškai labai aktyvūs
gana pasiturintys viengungiai, kurie laisvą laiką mieste
leidžia kavinėse, o jei prireikia gamtos, patraukia į Vilnių supančius miškus, kur važinėjasi kalnų dviračiais
arba bėgioja bekele. Ar ne todėl Vilniuje trūksta vietos
darželiuose ir daug problemų su mokyklomis, nors ta
„didžiausia miesto demografinė grupė“ nėra vienalytė
ir didele dalimi susideda iš studentų bei auginančiųjų
mažus vaikus (skirtingai nuo visos Lietuvos gimstamumas Vilniuje gali kelti pavydą daugeliui Europos sostinių). Todėl jaunos vilniečių šeimos su vaikais pastaruoju metu taip aktyviai ieško priemiesčio kaimo sodybų,
kompensuojančių miesto parkų trūkumą, o studentai,
ieškodami gamtos, irgi traukia ne miestan, bet sėda ant
dviračio ar į traukinį ir juda į Verkių, Neries ar kitus
regioninius ir nacionalinius parkus. Tokie miesto planavimo pasirinkimai neprisideda prie miesto gyventojų
integracijos, skirtingų kartų susitikimo ir sugyvenimo
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bendrose erdvėse. Atvirkščiai – tai segreguojanti, atskiras amžiaus ir socialines grupes ignoruojanti ar net
marginalizuojanti politika, kuriai priešinasi labiau integruotų miesto rajonų bendruomenės, gindamos savo
gyvenimo būdą žaliose erdvėse. Tame aktyvizme matau ir labai teigiamą dalyką. Sovietinis miestų planavimas nepalikdavo jokių erdvių, kuriose gyventojai galėtų laisvai burtis ir kur būtų įmanoma veiklų įvairovė.
Jei viešos erdvės ir būdavo, jos būdavo monofunkcinės.
Parkai yra labiausiai daugiafunkcinė vieša erdvė, pilniausiai įkūnijanti europietišką, humanistinį žmogaus
idealą, todėl tikrų miesto parkų sovietiniais laikais nebuvo sukurta.
Tad nėra radikalu teigti, kad nuo to, kaip susiklostys
reikalai su miesto parkais Vilniuje, priklausys tai, koks
miestas bus Vilnius ir net ar tikrai jis bus pilnavertis
miestas, kurio gyventojai yra piliečiai (daugelyje kalbų
pilietis ir miestietis įvardijami tuo pačiu žodžiu). Baisiausias šuolis būtų tipiškas pokomunistinis: nuo beteisio pavaldinio prie vartotojo, kuriam visuomeninis buvimas – ne sambūvis, pagrįstas tarpusavio pagarba ir
bendro gėrio idėja, o kova už geresnę poziciją, beatodairiškas savo požiūrio įtvirtinimas ir panieka kitokiems.
Kai galvoju apie miesto parko priešingybę, akyse tebestovi karštą vasarą keliaujant po Rumuniją matyti
vaizdai – iš saulės išdegintų betoninių komunistinių
miestų plynių savaitgaliui pabėgę akivaizdžiai vargingiausi miestų gyventojai, labai gražioje gamtoje šeimomis, su pigių prekybcentrių maišuose atsineštu maistu
susimetę prie sraunių ir šaltų kalnų upelių, kūrenantys laužus, bandantys įbristi į vandenį, parkritę saulėje
ar krūmų šešėlyje. Ne valstiečiai, bet ir ne miestiečiai.
Faktiškai – išvietintieji arba migrantai, nors ir savo tėvynėje. Prie jų, beje, lengvai prisijungia ir tikrieji mig
rantai, apie kurių integraciją galvojo miesto parkų planuotojai Šiaurės Amerikoje.
Planuodami miestus, mes planuojame savo visuomenę, su kuria ir kurioje teks gyventi. Visiems. Todėl
džiaugiuosi, kad Vilniuje žmonės nori parkų, kad jiems
jų trūksta, ir esu viena iš jų.
!
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apžvalga
Kartos patirčių remontas
Jurgą Tumasonytę kalbina Jūratė Čerškutė

Su rašytoja Jurga Tumasonyte, be abejo,
buvau pažįstama. Įsidėmėjau ją nuo jos
debiutinio novelių rinkinio Dirbtinė muselė (2011). Praėjusiais metais ji išleido
novelistikos knygą Undinės, kuri buvo
įtraukta į Metų knygos rinkimų penketuką
ir Kūrybiškiausių 2019 m. knygų dvyliktuką. Šiemet Tumasonytė debiutavo ir su
pirmuoju romanu Remontas. Kultūrinio
lauko stebėtojams ir kultūrinės žiniasklaidos skaitytojams Tumasonytė pažįstama ir
kaip įžvalgi rašytojų kalbintoja. Ilgą laiką
tik probėgšmais pasisveikindavusios gatvėje, šio pavasario pabaigoje mudvi susėdome jos darbo vietoje knygyne „Eure
ka!“ ir pradėjome kalbėtis. Pirmiausia
apie tai, kas visai ne literatūra – žemės
ūkį, pomidorų daigus ir gaidį vyne, coq
au vin, mat buvau atėjusi nusipirkti kulinarinės knygos. Tačiau pokalbį baigėme
kultūra – nutarėme išsamiai ir raštu pasikalbėti apie kūrybą, ir labiausiai, žinoma,
apie romaną Remontas.

2020-ųjų covidopandeminis pavasaris tau asmeniškai, regis, buvo geras:
gegužės 14 d. rankose laikei pirmąjį savo
romaną Remontas,
o birželio 23 d., minint
rašytojo, diplomato ir
vertėjo Antano Vaičiulaičio gimtadienį, paaiškėjo, kad esi tryliktoji Antano Vaičiulaičio
literatūrinės premijos,
kurią Vytautas Martinkus yra pavadinęs
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lietuvių novelės nobeliu, laureatė. Įdomus sutapimas: šios premijos laureate
už novelę „Karalystė“ buvai paskelbta
kitą dieną po savo pačios gimtadienio. Nebloga dovana, ar ne? Ar kada
buvai susimąsčiusi apie šią gimimo
dienų kaimynystę su lietuvių novelės
klasiku?
Jei atvirai, nuolat pamirštu ne tik
rašytojų, bet ir artimųjų gimtadienius,
jeigu, pavyzdžiui, būčiau pažadinta vidury nakties ir paklausta, kada gimė
mano vaikas, turbūt kurį laiką dvejočiau, nes vis atrodo, kad 6 dieną, o iš
tiesų pora dienų vėliau. Nuolat painioju datas ir, jeigu ne paslaugusis feisbukas, primenantis gimtadienius, būtų
visai blogai. Nešvenčiu ir savojo gimtadienio – tą dieną stengiuosi kur nors
išvykti, nebūti namuose. Apie Vaičiulaičio gimimo dieną taip pat nežinojau,
o gal kažkada ir buvau atkreipusi dėmesį, bet tuoj pat pamiršau. Tad susimąsčiusi apie mūsų gimimo giminystę
nebuvau – premija, apie kurią sužinojau sėdėdama knygyne, man nukrito
kaip griaustinis iš šviesaus dangaus.
Novelės apdovanojimą miniu neatsitiktinai, nes būtent su
novelių rinkiniu Dirbtinė muselė debiutavai 2011 m., laimėjusi
Pirmosios knygos konkursą. Klasikinis ir
konservatyviai saugus

atėjimo į lietuvių literatūrą kelias,
įprastas prozos kūrėjo(s) debiutas –
pradeda novelėmis, vėliau „priauga“
iki romano. Kiek metų brandinai savo
debiutinės knygos noveles? Apskritai
toji rašymo pradžia kaip atsektina ir
kada? Ir kodėl, kad ir transformuotas,
bet – magiškasis realizmas, bent jau
novelių rinkiniuose?
Dar derėtų paminėti ir kad baigiau
filologijos studijas – tai irgi vienas iš
saugaus atėjimo į literatūrą kelių! Mokykloje norėjau būti arba aktore, arba
rašytoja. Paskutinėse klasėse supratau, jog svajonės apie aktorinį truputį
nerealios, nes geriau sekasi rašyti (vis
laimėdavau visokius mokinių literatūrinius konkursus). O ką daryti, jeigu
nori būti rašytoja? Tikriausiai stoti į
lietuvių filologiją! Taip tada atrodė,
nors stipresnė buvau istorijoje, kurią
parašiau antruoju numeriu. Noveles
kūriau nuo mokyklos laikų, romanui
neturėjau kantrybės. Pirmame kurse pradėjau spausdintis kultūrinėje
spaudoje, tad tekstai knygoje Dirbtinė muselė rašyti studijų metais. Jų
nebrandinau ilgai – kai kildavo koks
nors įdomesnis vaizdinys, sėsdavau ir
parašydavau novelę. Buvau labai nekantri, visad mėgau skaityti savo kūrybą viešai, stebėti žmonių reakcijas.
Kodėl mano kūryboje tiek daug magiškojo realizmo, nežinau. Jeigu reikėtų
pravesti kūrybinio rašymo kursus apie
magiškojo realizmo vartojimą, irgi neturėčiau ką pasakyti. Jis tiesiog man
tiko ir patiko.
Sakoma, kad mažosios prozos kūrėjai nuolat išgyvena romano terorizmą – esą, tikru rašytoju tampama tik
romaną parašius. Ar esi jutusi tokį moralinį spaudimą ir kodėl ėmeisi romano? Kiek metų ėjai iki jo? Ir kaip šiame
kelyje įsipaišė Undinės? Po Remonto
jos atrodo visai kitokios nuotaikos
tekstai, tarsi sapniškos tikrovės atspindžiai. Ir tai labai įdomu, nes Undinės
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ir Remontas pasirodė pamečiui, o tai
jau leidžia numanyti, kad abi knygas
rašei tuo pačiu metu, tad kaip derinai
skirtingus žanrus ir registrus, skirtingas istorijas ir jų nuotaikas?
Tiesioginio spaudimo nejutau, bet
labai norėjau, kad antroji mano knyga būtų ilgo žanro. Todėl iškart po
Dirbtinių muselių ėmiausi romano
konstravimo. Nesėkmingas darbas tik
įrodė, kad prie ilgo žanro tekstų reikia
užaugti ir būtinai įsivažiuoti į kasdienį
rašymo ritmą. Esu iš tų rašytojų, kurie
negali sėdėti prie kompiuterio kiaurą
dieną. Galiu susikaupti maždaug keturias valandas, bet tą daryti kasdien.
Mano gyvenimas, nors iš šalies tikrai
nepavadintum jo laukiniu ar nepaprastu, visgi buvo gana audringas ir
ramaus laiko tiesiog sėdėti kasdien ir
rašyti neturėjau arba nepajėgiau susiorganizuoti. Tuo metu, kol retkarčiais
vis prisėsdavau prie niekur nevedančio ilgo teksto, dar parašydavau vieną
kitą novelę. Noveles rašyti smagu, nes
kilusią idėją gali visai greitai transformuoti į tekstą. Kitaip nei romaną,
kurio aktualumas pradeda blėsti, jei
užsisėdi prie jo per ilgai. Tad tekstai
Undinėse aprėpia bent 5–6 metus. Paskutinę novelę „Karalystė“ parašiau vidury romano rašymo ir tai buvo maloni
atgaiva. O romano Remontas karkasą
bei kelias scenas turėjau nuo 2016 m.
Visgi tikrasis romano rašymo tempas
prasidėjo tada, kai nebeturėjau jokių
kitų rašymo darbų, tik tas palaimingas
2–4 valandas kasdien. Tai padėjo ir
knygą sukūriau visai greitai, maždaug
per pusmetį. Manau, kad Undinių ir
Remonto skaitytojai turėtų mažumėlę skirtis. Apsakymai skirti specifinio
skonio auditorijai, o romanas galėtų
užkabinti didesnį skaičių žmonių.
Kaip sekėsi galvoti ir rašyti Remontą? Esu girdėjusi gandų, kaip vargai ir
kiek kartų metei romano rašymą. Man
taip ir likę atminty, galvojant apie Tave
ir romaną, – rūpesčiai. Bet akivaizdu,
kad jiems taip lengvai nepasidavei ir
juos įveikei, tad papasakok apie juos
arba išvaikyk melagingus gandus!
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Per vargus rašytus romano variantus paslėpiau giliai giliai kompiuterio
kietajame diske, tie tekstai vis dar kelia alergiją, abejoju, ar kada nors vėl
prie jų sugrįšiu. O Remontas, kaip ir
minėjau, susidėliojo visai greitai. Sakoma, kad pirmais vaiko auginimo
metais motinoms susilpnėja atmintis, prisideda dar ir miego stygius, dėl

Jurgos Tumasonytės knygos Remontas
viršelis. Dailininkė Lina Sasnauskaitė

kurio smegenys ima dirbti kažkaip
kitaip. Kadangi rašiau tuo metu, kai
buvau motinystės atostogose ir dienos
ėjo neįprastai greitai, visi sunkumai
ir vargai labai greitai išsitrynė. Šiandien atrodo, kad tą romaną rašyti buvo
juokas, kūdikius auginti irgi žiauriai
paprasta (nors vakar trumpam pačiučiuotas klykiantis giminaitės mažylis
priminė pamirštus vargus).
Tavo romanas savo tema ir rodomu
laikmečiu absoliučiai pataiko į Zeitgeist, tą 90s tematiką ir madą, užplūdusią ne tik literatūrą – Rimanto Kmitos, Virginijos Kulvinskaitės, Kęstučio
Šapokos knygos, bet ir meno lauką –
pernykštė didžioji MO muziejaus paro
da „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“.
Kodėl ėmeisi būtent šito laikmečio?
Apskritai ką manai apie suaktyvėjusią
paskutiniojo XX a. refleksiją, ko gero,

ne tik literatūrinę? Ar jos tiek daug
dabar todėl, kad jau užaugo jos karta,
kuri ima suvedinėti pirmąsias savo gyvenimo sąskaitas su praeitimi?
Neturėjau tikslo imtis būtent šio laik
mečio, nes romano karkasą susidėliojau dar prieš pasirodant minėtoms
knygoms. Norėjau rašyti apie tai, kas
kirbino nervus, todėl ir parašiau. Taip
ir yra, kaip sakai, užaugo nauja karta
ir jiems taip pat reikia suvesti vieną
kitą sąskaitėlę su praeitimi. Man patiko istoriko Tomo Vaisetos mintis, kad
dešimtasis dešimtmetis yra būtent tas
laikas, kuriam jausti nostalgiją jau
galima ir net visai gražu. Nes vis dar
blogo tono ženklas ilgėtis sovietmečio
(nesvarbu, kad būtent tada praėjo kai
kurių rašytojų jaunystė bei paauglystė).
Man patiko tavo romane atkurtas
daugiabutis – toks, kokiame augo daugybė paskutiniojo sovietmečio dešimt
mečio vaikų. Romane pernelyg neryškini to, kad veiksmas vyksta Kaune, nors
šiek tiek Kauno topografijos nuorodų
ar kultūrinio sluoksnio ataidų esama.
Kita vertus, aš pati augau Panevėžio
daugiabutyje, ir man atpažįstama beveik viskas, net ir mafijozai, išskyrus
ėjimą į Senamiestį. Tad kodėl Kaunas lieka tarsi šešėliniu romano fonu?
Ir kaip sekėsi atkurti daugiabučio gyvenimą? Ar rašydama herojų istorijas nesijautei it žaistum Simsus (šį žaidimą
žaidžia romano pasakotoja), tik kad ne
žaidimo, o literatūros erdvėje?
Kauno nenorėjau akcentuoti dėl to,
kad tai turbūt galėjo nutikti bet kuriame to laiko Rytų Europos daugiabutyje. Tiems Šilainių daugiabučiams vis
dar jaučiu vidinius virpulius, todėl rašydama romaną apie juos ir mąsčiau.
Pati augau daugiabutyje tik iki antros
klasės, vaikystėje darželio nelankiau,
tad su įvairiausiais kaimynais ir kitais
personažais susidurdavau per mamą –
ji nėjo į darbą ir mane visur kartu su
savimi tampydavosi. Daug ką išgalvojau arba perkūriau, tą daryti, be
abejo, buvo smagu. Ir, skirtingai negu
žaidžiant Simsus, visai negrauždavo

naujasis židinys-aidai 2020 / 5

a p ž v a lg a

kaltė. Simsus aš taip pat kartais žaisdavau, bet paskui jausdavausi tarsi
vienu kartu suvalgiusi visą grietininį
tortą ir išgėrusi butelį brendžio, tad
paskui išsitrindavau tą žaidimą ir pamiršdavau „visam laikui“.
Kai galvoju šiuos klausimus, mano
kaimynai apačioje švenčia žmonos
gimtadienį. Jie yra iš tos jau beveik
išnykusios daugiabučių gyventojų rūšies, kurie šventes atbaliavoja su dainomis ir visada to paties repertuaro
atrėkimu visų kaimynų ausims. Jie
man primena vaikystę, apie kurią rašai romane: „Tais laikais kaimynai
draugaudavo vienijami daugiabučio
tinklo, – eidavo vieni pas kitus žiūrėti serialų, keisdavosi daiktais, gerdavo kartu kavą, sodindavo prie namo
augalus ir pamaitindavo vienas kito
kieme nusižaidusius vaikus“. Tavo romane balių scenų nėra, bet tas tinklinis
daugiabučio gyvenimas itin gyvas ir
tapęs tarsi istorine rekonstrukcija. Kas
buvo sunkiausia ją išrašant? Ar dabartyje nepasigendi to kaimyniškumo?
Sunkiausia buvo nepasimesti laiko
nuorodose, nes laikiausi tam tikros istorinių įvykių logikos. Daugiabutyje
su kaimynais bendraujame nedaug,
artimesni kontaktai gimsta su tais,
kurie irgi vedžioja šunį „ant kalno“,
pavyzdžiui, visuomet smagu, kai ten
su šunyte Pepe sutinku Agnę Narušytę. Taip pat šiltuoju sezonu gyvename
sode, o ten ryšys su kaimynais labai
glaudus ir kartais perdėm intensyvus
(ypač jeigu kaimynai pradeda švęsti
šalia tinklinės tvoros ir groti savo bjaurius bumčikus). Tada vis pasvajoju
apie gryčią miškų apsuptyje. Bet prisimenu, kad tada turbūt atšliaužtų gyvačių, atropotų erkių, atskristų uodų ir
gal net vienas kitas vagis. Tad idealiojo santykio su kaimynais dar neatradau, tikiu, kad, kai persikraustysime į
naują būstą, jis bus puikus (juokauju).
Nustebino tai, kad romane daug
medicinos, pagrindinė herojė ir pasakotoja – jauna medikė, tarsi prieš savo
valią įsivėlusi į kaimyninio gyvenimo
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peripetijas. Kodėl pasirinkai mediciną
ir kodėl įpynei detektyvinę – siužetą nemačiomis pirmyn varo dingusios draugės istorija – intrigą? Beje, ar mėgsti
skaityti/žiūrėti detektyvus?
Mediciną pasirinkau, nes veikėja dirba traumatologe, tad gydo kitų, dažnai
nemėgstamų, pacientų traumas. Apie
tai, kad kada nors parašysiu istoriją,
kurioje bus traumatologas, buvau sumaniusi tada, kai vidury nakties važiavau persišviesti lūžusio kojos pirštelio (o tą patį vakarą šviestis trūkusio
kojos raiščio vyko ir mano vyras, nors
traumas patyrėme atskirai vienas nuo
kito). Nesu didelė detektyvų skaitytoja, man imponuoja, kai ji istorijoje groja ne pagrindiniu smuiku, tad dėl to
norėjau tą išgauti ir savo romane.
Remonte tiksliai charakterizuoji
kartas – savąją, tėvų ir senelių. Be jokio patoso, sentimentalumo ar zlasties
rašai ir apie skirtingas jų patirtis ir iš
to atsirandančius nesusikalbėjimus ir
konfliktus, su diagnostikės precizika
aprašai, kokias „emocines, ekonomines
ir socialines krizes“ išgyveno mūsų tėvai
santvarkų pervartos laikais ir parodai,
kaip tas „chaosas tėvų galvose persiduodavo jų vaikams“. Rašydama apie
dabartį tiksliai pajunti tą pokytį auklėjant vaikus, bet į herojės lūpas įdedi
esminį klausimą: „Kas nutiks mums,
kuriuos augino ne taip, kaip reikia?“
Ar turi atsakymą į šį klausimą? Kaip
manai, ar galimas kartos patirčių remontas? Ar tik pavienių sielų?
Manau, kad didesnės ar mažesnės
traumos lydi kartas per visą pasaulio
istoriją. Vienus jos sutraumuoja ir visiškai sugniuždo, kiti lengvai atsitiesia
arba moka neblogai su jomis tvarkytis.
Remontas visuomet galimas, bet tai
nereiškia, kad pavyks paslėpti visus
tuos juodulius baltoje sienoje, arba jie,
net ir tobulai užtinkuoti, neprasišvies
palijus netikėtam lietučiui.
Romano pabaiga labai netikėta,
kaip, ko gero, ir dera, pasakojant dingimo istoriją. Kita vertus, ar nėra taip,

kad pasakodama kelių šeimų skirtingų kartų gyvenimus kartu svarstei ir
klausimą, ar tikrai pažįstame žmones,
su kuriais gyvename gyvenimą? Apskritai, kiek įmanoma, ar įmanoma, pažinti kitą, su kuriuo greta keliesi ir guli?
Pagrindinė veikėja stengiasi, bet turi
pernelyg daug paslapčių ir tas nutylėjimas, negebėjimas išsakyti kitiems
savo minčių ją ir atvedė prie tokių
santykių su artimaisiais. Kuo labiau
izoliuojiesi ir laikai dalykus savyje,
tuo visas pasaulis tau labiau užsiveria ir tampa pavojingesnis, nepažįstamesnis. Taip kalbu, nes esu visiška
ekstravertė, gyvenime susidūrusi su
keliais itin intravertiškais artimais
žmonėmis, galbūt truputį prototipais
mano pagrindinės pasakotojos, į kurios sąmonę ir bandžiau įsijausti.
Motinystė yra viena kertinių romano
temų: komplikuotas pasakotojos santykis su mama, ir iš jo besikuriančios
traumos, santykių modeliai; perdėtas
Eglės, romano pražuvėlės, veržimasis
prie sesers kūdikio. Lygia greta neprikišamai ryškini ir sovietinio gyvenimo konvejerinį tvarkingą etapiškumą
(santuoka, butas, vaikas, nuvilianti
kasdienybė), tą sovietiniam auklėjimui
būdingą praktinio tėvų nebuvimo ir iš
esmės bejėgiškumo liniją. Ar motinystės refleksija ir vaizdinija kito rašant
romaną ir pačiai tapus mama?
Tapusi mama geriau susipažinau
su motinystės virtuve, bet pradinė
refleksija ir vaizdinija romane dėl to
nepasikeitė.
Man atrodo, kad tėvų ir vaikų santykių nesklandumai, tos nuoskaudos,
kaltės, neįvykusios projekcijos yra tiesiog žanro reikalavimas, neišvengiamas. Regis, ir pati panašiai mąstai:
„Motinystė man atrodo tragiškas, iš
anksto pralaimėti pasmerktas dalykas – suaugęs vaikas tavimi bodisi,
žiūri su lengva pašaipa arba nešiojasi
traumų iš vaikystės, dėl kurių esi kalta“. Ar yra būdų visiems susitaikyti su
tomis kaltėmis?
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Net ir nelengvuose, nesklandumų
kupinuose santykiuose būna giedrų
momentų. Klausimas, kurie dalykai
paims viršų – gerieji ar nemalonieji.
Kita svarbi, jei tik ne svarbiausia,
romano tema – moterų draugystė ir
konkurencija. Ją, pasakodama herojų istorijas, rodai nuo mažų dienų iki
suaugėliškos dabarties, atskleisdama
įvairiausias patirtis, kai kurias netgi ir
labai grėsmingas, paveikusias žmonių
likimus. Visą laiką skaitydama Remontą, paraštėje puse minties laikiau
analogiją su Elenos Ferrante’s Neapolio tetralogija (ji buvo patvirtinta 199
puslapyje!) – ten kvartalas, pas tave –
daugiabutis, bet istorija apie moterų
draugystę ir seserystę, išaugusią iki gan

žiaurios konkurencinės kovos, turi universalijų, juo labiau kad viską vainikuoja pradingusi draugė. Kiek įtakos
darė Ferrante’s išrašyta Lenučios ir
Lilos istorija?
Tikrai darė, nes 2016 m. atradau
Ferrantę. Įvardinčiau ją ir Hermaną
Kochą. Jie labiausiai prisidėjo prie šio
romano atsiradimo.
Turbūt ne vienas žmogus tavęs klausė, kodėl būtent toks knygos viršelis,
kuriame – tavo pačios portretas. Daugelį tai glumina ar įkvepia manyti,
kad Remontas yra ir autobiografinis
romanas. Porąsyk jau skaičiau ir tavo
atsakymus, kad tavasis tekstas nėra
autofikcija, kaip kad jau minėtos Kmi-

tos ar Kulvinskaitės knygos. Tad kodėl
būtent toks, o ne kitoks viršelis? Kokį
žaidimą skaitytojui sužaisti siūlai?
Ir kodėl nesirinkai autofikcijos?
Tokį viršelio variantą sugalvojo Lina
Sasnauskaitė, o pagal jos nurodymus
nufotografavo Laura Vansevičienė.
Pati buvau tik įrankis menininkių
rankose! Mano veidas, kurio manęs
nematę skaitytojai, galbūt net nesutapatins su knygos autore, žiūri taip
atvirai ir skaudžiai, kad neatkreipti
į knygą dėmesio sunku. O atkreipti
dėmesį man, žinoma, patinka. Mano
patirtys romane naudojamos kaip statybinė medžiagą pasakojimui, jų ten
daug, bet jos maišomos su fikcija. Kadangi nesiekiu būti kaip Karlas Ove
Knausgardas, abejoju, ar kada imsiuosi autofikcijos (nebent dar prigyvensiu
kokių įdomesnių patirčių, kurių nesigėdyčiau paviešinti).
Kai nerašai ir nekalbini kitų rašytojų, dirbi knygyne „Eureka!“ ir esi net
išleidusi knygelę Knygyno istorijos.
Kiek sufikcinai, pagražinai tas istorijas jas užrašydama? Ir kaip dažnai jos
nutinka?

Jūratė Čerškutė ir Jurga Tumasonytė
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Truputį padailinu, sudedu į rišlų pasakojimą, nes kartais perliukai išlenda
iš ilgo pokalbio arba kelių susitikimų.
Nutinka jos tikrai ne taip dažnai, kaip
norėčiau. Be to, knygyne dirbu tik dvi
dienas per savaitę, tad progų nėra
tiek daug. Pastaruoju metu knygyne
nuolat šurmuliuoja žmonės, o mes dar
paskubomis dirbame kitus su knygyno
funkcionavimu susijusius darbus, tad
istorijos ateina rečiau. Tiesa, užvakar
į knygyną su tėvais buvo atėjęs kinų
kilmės berniukas. Jis užpuolė mus
liepdamas atpasakoti lentynose rastų
suaugusiems skaitytojams skirtų komiksų siužetus ir įsižeisdavo, jeigu siūlydavom vaikišką literatūrą. Jaunasis
genijus kalbėjo tobula anglų kalba, jo
tėvai droviai stoviniavo. Galiausiai išsirinko dvi suaugusiems skirtas knygas ir dar kartą pakartojo, kad skaito
tik rimtas knygas. O dar prieš kelias
savaites atėjo tėvas su dukra ir papra-
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šė manęs parekomenduoti knygų jaunimui, aš, kaukšėdama klaviatūra ir
kita ranka valgydama sriubą, atkreipiau dėmesį, kad ta mergaitė aukšta
ir pasiūliau jai Sally Rooney Normal
people, pabaigusi valgyti sriubą, pakėliau galvą ir pamačiau, kad ta aukšta
mergaitė, vartanti knygą, kurioje pilna
sekso scenų, yra maždaug dešimtmetė… Tada skubiai nuvedžiau mergaitę prie Hario Poterio lentynos (tėvelis, mano laimei, vartė kitas knygas).
Kokios pridėtinės vertės, be bendravimo su skirtingiausiais žmonėmis,
duoda darbas knygyne? Gal turi literatūrinių atradimų, autorių ir knygų, kurių, jei nedirbtum knygyne, nebūtumei
perskaičiusi? O gal iš kažkokių knygų
mokeisi rašyti? Apskritai, ką mėgsti
skaityti sau ir savo malonumui?
Pro mane praeina daug naujų knygų, daugelio autorių galbūt nebūčiau
skaičiusi, nes knygyne mes nuolat
dalinamės savo literatūriniais atradimais. Mano skaitymo įpročiai eklektiški, vienu metu skaitau daug knygų,
nes laiko skaityti turiu mažai, o apetitas vis auga.
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Ar seki literatūrinį gyvenimą ir madas?
Taip, seku, tik gal ne taip giliai, kaip
literatūrinį gyvenimą sekantis ir išmanantis žmogus privalėtų. Visgi turiu
pasiteisinimą, jog ne visada noriu dėl
to aukoti savo miego valandas, tad, pavyzdžiui, vis dar neperskaičiau Michelio Houellebecqo Serotonino.
Kokia tavo rašymo rutina ir įpročiai?
Kai nedirbu knygyne, turiu dvi laisvas dienas, tada vaikas eina į darželį,
tad per tą laiką sėdžiu prie kompiuterio
ir atlieku įvairius rašto darbus. Taip
pat dar galima truputį padirbėti, kai
vaikas miega pietų miegelio arba, iš
bėdos, vakare. Iš gana tingios personos
tapau tikra darboholike, kasdien svajojančia, kaip nuvertinės kalnus (gal iš
baimės prasmegti buityje?). Norėčiau,
kad kai vasarą nudirbsiu pagrindinius,
lyg Damoklo kardas kabančius darbus
ir įsipareigojimus, bent mėnesį pamėginčiau rašyti kasdien anksti ryte, nes
minčių ilgesniam prozos tekstui turiu,
bet su chaotiškais prisėdimais prie to,
nieko gero neišeis...

Prisipažinsiu, kiek nedrąsu klausinėti, kai pati esi puiki kalbintoja, bet
vis tiek smalsu, ar yra klausimas, kurio taip ir nesi sulaukusi, nors atsakymą jau seniai nešiojiesi? O gal yra
klausimų, kuriuos norėjai užduoti kitiems rašytojams, bet neišdrįsai?
Norėčiau atsidurti kituose žanruose,
nes nuolat sukuosi kultūrinėje žiniask
laidoje. Man būtų įdomu kalbinti su
kultūra nesusijusius žmones ir pačiai
sudalyvauti kokiame nors su kultūra
nesusijusiame pokalbyje.
Apie kokius būsimus tekstus ir knygas svajoji? Regis, su Undinėmis bandei įveikti gylio ir kitoniškumo baimes,
su Remontu suvedei sąskaitas su vaikyste ir paauglyste. Lieka dabartis?
Po realistinio stiliaus prisodrinto
Remonto norėčiau vėl sugrįžti į mistiškesnius, keistesnius siužetus bei pasakiškesnius veikėjus. O ar pavyks –
parodys laikas.
!
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Gimtadienio kepurėlė
niekieno galvai
Paroda „Kodėl taip sunku mylėti?“ MO muziejuje
Jurgita Ludavičienė

Mano galvoje dabar – taki meilė, ta,
iš Zygmunto Baumano. Kuri, kaip
ir kiti takiosios modernybės sudedamieji komponentai, yra neapibrėžta,
nepatikima, ne ta, ant kurios galėtume statyti savo egzistencijos pamatą
ir į kurią galėtume atsiremti sunkią
akimirką. Pasaulis, kuriame gyvename, yra trapus – kiekvieną minutę
gali griūti viskas, kas atrodė tvirta
ir nepajudinama. Ir kalbu ne tik apie
žmonių tarpusavio santykius, saugumą pasitikėjimą ir meilę. Dabar, pandemijos metu, tai žino visi; dar prieš

tapęs parodos pavadinimu, tuomet atrodė skirtas meilei, kurios bergždžiai
siekiame, meilei, kuri turėtų apgaubti
šiluma šeimos narius (tačiau dažnai to
nedaro), meilei, kuri turėtų būti pasitikėjimo ir saugumo pamatas, tačiau
išteka, sutrupa, nulaša pro pirštus, ir
liekame tuščiomis rankomis.
Dabar, kai pasaulis uždengtas kaukėmis, kai žemėlapyje stebime pandemijos židinių judėjimą ir vitrinų šukes
ant Penktosios aveniu šaligatvių, klausimas skamba kitaip. Kodėl taip sunku mylėti kitą? Ir čia net neturiu ome-

Parodos „Kodėl taip sunku mylėti?“ fragmentai. 2020. Ryčio Šeškaičio nuotraukos.
MO muziejaus archyvas

pusę metų, kai didžioji MO muziejaus
paroda buvo tik planuojama, viskas
atrodė gerokai kitaip. Ir pagrindinis
klausimas „Kodėl taip sunku mylėti?“,
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nyje didžiojo Kito, to, kuris svetimas,
nepažįstamas, nesuprantamas ir todėl
nepriimtinas, ką ir kalbėti apie mylėjimą. Tiesiog – kito. Kodėl taip sunku

atsiverti, priimti, žengti žingsnį kito,
esančio šalia, link? Arba – kaip nustoti nerimauti dėl pasaulio grėsmės,
visuresančios socialinės nelygybės ir
netolerancijos, turint vaikų ir nuolatos galvojant, kaip jiems seksis šitame
(mūsų pačių dėka) nepaprastai komp
likuotame emociniu (ir visais kitais
požiūriais) gyvenime, kai mes jau nebegalėsime jiems nei patarti, nei padėti? Klausimai nei originalūs, nei (deja)
turintys atsakymus, kurie galėtų bent
iš dalies patenkinti klausiančiuosius.
Kas lieka? Nerimas ir nežinojimas,
tačiau kaip tik jie ir tampa Saskios
Boddeke ir Peterio Greenaway‘aus
parodos priežastimis. Išties, atrodo,
kad sunku būtų rasti aktualesnį klausimą, nei apie meilės sunkumą būtent
šiais metais, kurie visiškai neatrodė
būsiantys kuo nors įsimintini. Buvo
planuojama video instaliacija, apšvietimas, grafiniai akcentai, vanduo ir
kėdės, liūdnai išdėstytos muziejaus
erdvėje, ir lietuvių menininkų kūriniai
kaip sudėtinė parodos dalis. Kuo tapo
šie metai, dabar dar sunku įvardyti;
tačiau viena yra tikrai aišku – jų pasaulis taip greit neužmirš. Lietuviai,
savo ruožtu, turėtų negreit pamiršti
naująją MO ekspoziciją.
Ši paroda įsimintina dviem aspektais: visų pirma, be abejonės, autorių
duetu, tiksliau, jų kalibru. Kiekviena
iš didžiųjų savo parodų MO kol kas
sugeba nustebinti: grąžindama lietuviams laukinius devyniasdešimtuosius, kalbėdama apie mus pačius mūsų
menininkų kūriniais, o dabar – parodydama vadybos, derybų ir kantrybės
stebuklus ir atvesdama į Vilnių pasaulinio garso režisierių Greenaway’ų ir jo
žmoną, multimedijų menininkę Boddeke. Šią meno pasaulio žvaigždžių porą
Rytų Europa domina jau senokai; jų
kurtos instaliacijos buvo eksponuojamos Varšuvoje („The Big Bang“, 2010),
Maskvoje („The Black Square“, 2014),
Taline („Sex and the Sea“, 2019); anot
MO kuratorių, režisierius ne kartą yra
lankęsis Rygoje ir Vilniuje (festivalio
„Tinklai“ organizatorių kvietimu). Dabar Vilnius galės didžiuotis specialiai
MO sukurta instaliacija, galėsiančia,
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jei antra ar tolimesnės pandemijos
bangos galutinai nesustabdys kultūrinio (ir viso kito) turizmo, tapti papildomu traukos tašku meninių potyrių
trokštančiai tarptautinei publikai. Tai
svarbus globalaus meno lauko įvykis,
niekaip kitaip to nepavadinsi. Kita
vertus, juo labiau intriguoja ir džiugina antrasis dėmesio vertas aspektas –
lietuvių autorių įtraukimas į instaliaciją partnerystės teisėmis. Uždaroje
lietuviškoje terpėje visi viską žino: kas
žymesnis, kieno koks būdas, kas kuria
gerus darbus, bet linkęs konfliktuoti,
o kas nieko vertas, bet reikia būtinai
įtraukti, nes kitaip... Viskas žinoma
ir nuspėjama, meno lauko insaideriai
ir dalyviai žino ir figūrų kombinacijas,
ir numatomus jų ėjimus ant šachmatų lentos. Todėl kiekvieną kartą, kai
parodų organizatoriai ar kuratoriai
ateina „iš išorės“, rezultatas būna netikėtas – kartais keistai atrodantys pasirinkimai ar deriniai, kitokia logika
priverčia ir vietinius žiūrovus stebint
pakeisti žiūrėjimo kampą, galbūt ne
taip patogiai, kaip esame įpratę, pasukant kaklą.
Kokiais kriterijais vadovavosi įžymieji kuratoriai, neturėję jokių žinių
ir jokių išankstinių nuostatų lietuvių
menininkų atžvilgiu? Pastangos surasti ir sukomplektuoti ekspoziciją,
kuri kalbėtų apie jausmus kitam, neatrodo paprasta; lietuvių menininkai,
kaip daugybę kartų konstatuota, retai kuria socialinėmis ar politinėmis
temomis. Taigi pabėgėlių, svetimojo
kito, socialinės nelygybės aspektus
rasti grafikoje ar tapyboje – iš anksto
pasmerktas uždavinys. Tačiau lietuvių
autoriai labai daug dėmesio skiria asmeninei vienatvei, vienišumui, atskirtumui, siekimui pritapti ir atmestumo
jausmui. Meilei ir jos neįmanomybei,
o paroda yra ir apie tai. Todėl atrodo,
kad vienas iš atrankos kriterijų galėjo
būti kūnas. Kūniškumo kiekis darbuose, autentiško kūniškumo. Kiek kūno
kvėpuoja, verkia, mylisi ir kenčia. Gal
todėl instaliacijoje daug nuogumo – nes
kūnas yra tikras. Jis yra tai, ką turime
kiekvienas, kad ir kokius vienišumo
skausmus tuo metu patirtų ar kokias
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baimes kentėtų mūsų dvasia – jis yra
realus, jame aiškiai atsispindi vidinės
įtampos. Bet šitas parodos kūnas neestetiškas, senstantis, sudribęs, susiraukšlėjęs. Kaip Žygimanto Augustino
ironiškieji autoportretai, iššiepę retus
dantis už storų lūpų. Kaip Judas ar
Irena – kiek pastangų reikia, kad mylėtum jį, tokį kūną? Sunku? Ciniškieji
gracijai atkiša vidurinius pirštus ir
sako – pabandyk. Violeta Bubelytė,
nuo 1981 m. fotografuodama savo pačios nuogą kūną, regisi, jokių iliuzijų
pastarojo atžvilgiu taip pat neturi (ir
neturėjo nuo pat pradžių). Šis autoaktinis moteriškas kūnas – taip pat
ne etalonas, tačiau jis jau pasakoja
ne apie kūną kaip mėsą, o apie trapumą ir pažeidžiamumą. Tiksliau, ne
pasakoja, o kalbasi su savimi pačia,
nenutrūkstamai ir jau daugelį metų,
o mes tik kartas nuo karto dirstelime iš šono į šį procesą. Į vis senėjantį
kūną, kurį negailestingai, bet kartu
taip švelniai fiksuoja autorė. Ir todėl
Bubelytės darbai kalba ne apie meilės
negalimybę, bet apie mylinčio(-ios) vienatvę. Apie norą priklausyti, susilieti,
pritapti – kaip virtualioji Susa Bubble, ta trisdešimt trečia, kuri neturėjo
savo poros ir bet kokia kaina troško
nebebūti viena. Ir kuriai nepavyko.
Liūdesys dėl neįmanomo visuomet,
nesvarbu, kokia būtų tema, sklinda iš
Stasio Eidrigevičiaus personažų. Iš tų

žmogelių ilgomis nosimis ir plikomis
galvomis, didelėmis akimis ar jų kiaurymėmis žiūrinčių į aplinkinius. Nors
jie dažnai su kaukėmis, tačiau tai juk
tik tam, kad paslėptų savo vienišumą.
Kaukės nieko neapgauna. Į aplinkinius žiūri ir Remigijaus ir Algirdo Gataveckų autoportretai, broliai ir tėvas,
vienodomis baltomis medvilninėmis
trumpikėmis – beveik nuogi ir labai
ramūs; broliai Gataveckai apie meilę
ir jos sunkumą tikrai žino daugiau, nei
dauguma mūsų. Vaikystės trauminę
patirtį sugebėję ne tik įveikti, bet ir į
ją atsiremti, kuriant saugumo ir pasitikėjimo atmosferą dabar tą patį patiriantiems globos namų auklėtiniams,
jie tikriausiai nė nemirktelėję atsakytų į tą klausimą. Sunku ar nesunku,
reikia tiesiog mylėti. Kita vertus, ne
kiekvienas randa savyje jėgų tą daryti,
gyvendamas nuolatinio atstūmimo ir
nemeilės atmosferoje. Lietuviai nemyli nelaimingų, tų, kuriems nesiseka,
tų, kurie į mus nepanašūs ar gali kaip
nors išklibinti sunkiai kuriamą mūsų
pasaulio vaizdinį. Tų, kuriuos tapo
Laura Guokė – pabėgėlių, kurie, jei ir
šmėkšteli naujienų reportažuose, tai
greitai vėl dingsta, užgožti žinių apie
populiariausią šaltibarščių receptą ar
influencerės praėjusį mėnesį uždirbtą
pinigų sumą. Tų, kuriuos fotografavo
Ugnius Gelguda dabar jau tolimais
atrodančiais 2004 m., kai vienalytės
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šeimos vaizdai kėlė siaubą ekspozicinių erdvių valdytojams. Kas nors
pasikeitė? Požiūryje, ko gero, nelabai,
tačiau dabar šių šeimų portretai ramiausiai kabo MO, ir jų žvilgsniai vis
dar tokie pat – pasitikintys ir šiek tiek
provokuojantys. Sunku mylėti ir tuos,
kurie keisti – įžūliai besikvatojantys
Vito Luckaus fotografijų personažai,
Šarūno Saukos votimis apėję žmonės, Eglės Kuckaitės į palubes iškilęs
Ego – tai vis atvejai, kokių daug, kurie
netelpa, trokšta būti pastebėti, gyvena, sukdamiesi gyvenimo rate. Turiu
galvoje Svajonės ir Pauliaus Stanikų
ratą – nuo gimimo iki mirties, žmogaus
kūno ir dvasios kelionę. Arba Monikos
Furmanos gyvenimo medį – moterį,
išauginančią iš savęs kitas moteris, ji
čia yra ir gimdytoja, ir pagimdytoji, ir
kūdikis, ir motina, visos moterys susipina į vieną perregimų kūnų sūkurį.
Visos moterys gimdo ir augina, ir visos išgyvena nerimą dėl savo vaikų,
kaip ir Saskia Boddeke, kuri dukros
Pip recituojamą poemą sukūrė tam,
kad jai galėtų paaiškinti, kas vyksta
pasaulyje. Kad mažoji Pip tokiu, saugesniu būdu sužinotų apie nelygybę
ir neteisybę, apie ne visiems vienodai
atseikėtą meilę. Padėjo? Žiūrint į Pip
veidą ekrane atrodo, kad nelabai. Žiūrint į lašus, kaip ašaras krintančius į
baseiną, atrodo, kad tikrai nelabai.
Instaliacija yra ir apie baimę. Apie
neramius galvojimus naktimis – koks
yra pasaulis, į kurį mes paleidome vaikus ir kuriame jiems teks gyventi be
mūsų? Ar jie pajėgs suprasti ir suvaldyti tai, ką mes pridarėme, patys nelabai suprasdami, vaikydamiesi turto
ir pripažinimo? Ar jie pajėgs susidoroti
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su viskuo, kas jų galbūt laukia? Galbūt tai didžioji jos kartos problema:
turėti visą pasaulio informaciją ir nežinoti, kaip į ją reaguoti, kaip suprasti
žmonių sprendimus ir pasirinkimus,
kalbėdama apie dukrą, teigia Saskia
Boddeke. Tačiau kiek mes pajėgūs
duoti vaikams bent kokius kelrodžius
gyvenime, kur silpnieji ir neturtingieji
vis labiau išnaudojami turtingųjų, kur
skirtumai – ne nuostabos, o paniekos
šaltinis, kur klesti patyčios, nelygybė,
išnaudojimas, karai, pratęskite patys?
Nepajėgūs. Mes galime tik sukurti pasaulio gabaliuką, kuriame viskas vyktų taip, kaip mums norisi. Gal todėl
Bodekke taip mėgsta savo Susą Bubble – „Second Life“ personažę, daugelį
metų gyvenančią ir veikiančią tame
antrajame, lengviau valdomame ir
prognozuojamame gyvenime. Susa –
menininkų vaikas dvejopai: ir įkūnyta
tikros dukros, ir kompiuterinis personažas, globojamas rūpestingos kūrėjos
Rosos Borchovski („Second Life“ – tik
ro gyvenimo simuliacija, todėl Boddeke čia taip pat susikūrė simuliakrinį
savo atitikmenį)1.
Esu labai eklektiškas: garbinu ir skolinu, cituoju ir stebiuosi, – sako Peteris
Greenaway’us. Šioje instaliacijoje taip
pat netrūksta nei stebėjimosi mūsų negebėjimu mylėti ir pastangomis įveikti
baimę būti nemylimiems, nei savicitavimo – vėl kaligrafija, kurią vienu ar
kitu pavidalu sutinkame beveik visuose režisieriaus filmuose, – nei eklek1
Saskia Boddeke aktyviai kuria „Second
Life“ platformoje Rosos Borchovski pseudonimu: rengia virtualias parodas, bendrauja su
menininkais ir lankytojais. Ten ir gyvena jos
personažas Susa Bubble.

tikos visame kame – skirtingi žanrai
suliejami į vieną taip, kad sudarytų
vieną skambančią, lašančią, žvilgsnio
reikalaujančią erdvinę visumą. Autoriai į šeimyninį Gesamtkunstwerką
jungia muziką, vaizdą, garsą, poeziją,
daiktus, tapybą, piešinį, judesį, kalig
rafiją. Erdvė, sklidina komponentų,
neatrodo perkrauta; ji greičiau kaip
liūdnas neįvykęs gimtadienis, pilnas
laukimo ir neišsipildžiusių lūkesčių.
Instaliacija neapčiuopiamai vaikiška;
tą įspūdį, be abejonės, kelia gimtadienio kepurėlės, stirksančios ant kėdžių,
kurios tarnauja kaip erdvę struktūruojantis elementas ir drauge – kaip
scenografija. Nes vis atrodo, kad kas
nors ateis, atsisės ant kėdutės, užsidės
dryžuotą kepurėlę ir pagaliau pradės
švęsti. Bet ne. Nuo lubų laša vanduo,
Pip Greenaway (ar Susa Bubble? ar
bet kuris iš mūsų?) išraiškingai dek
lamuoja apie virtualią tragediją (dar
vienas gimtadienio komponentas –
kai vaikystėje reikėdavo deklamuoti
eilėraščius) ir mylėti nepasidaro nė
truputėlio lengviau. Vaikiškumo įspūdį sustiprina ir ryškiomis spalvomis
išdažytos sienos, tarsi kokioje žaidimų
erdvėje; ir Lino Spurgos (jaun.) kalig
rafiškos raidės, žaismingai išbarstytos ant sienų plokštumų. Ir galiausiai
tas pats pagrindinis klausimas, tas,
apie meilės negalimybę. Kas čia per
klausimas? Juk mes, suaugę, žinome,
kad į jį ir panašius nėra atsakymo. Bet
tai nereiškia, kad suaugusiesiems negalima klausti tokių dalykų. Tai tik
reiškia, kad suaugusių žmonių nėra,
kad kiekviename yra dalis tos liūdnos
plikagalvės virtualios Susos Bubble,
kuri taip niekur ir nepritapo.
!
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Be plano B...
Lenkijos prezidento rinkimai 2020 m.
Katarzyna Korzeniewska

…taip galima būtų apibūdinti Lietuvos vadovų poziciją Lenkijos prezidento rinkimų atžvilgiu. Premjeras
Saulius Skvernelis, prieš atvykdamas
Lenkijon švęsti Žalgirio mūšio jubiliejaus, Lenkijos valstybiniame radijuje
paaiškino, kad prie Andrzejaus Dudos ir dabartinės Lenkijos vyriausybės abi šalys – strateginės partnerės,
o „valdant anai daugumai“ buvę blogai
(https://www.polskieradio24.pl/5/1223/
Artykul/2547862). Prezidentas Gitanas Nausėda pasipasakojo apie pokalbį telefonu su Duda prieš šio vizitą
Vašingtone: „Sutarta, kad Lenkijos vadovas šios savaitės susitikimo su JAV
prezidentu Donaldu Trumpu metu
kalbės abiejų šalių vardu“ (https://
www.lrp.lt/34286). O štai taip padėtį
pakomentavo Rzeczpospolita dienraščio redaktorius Jerzy Halszczyńskis
straipsnyje, skirtame Lietuvos ir Lenkijos santykiams: „[Lietuvos] Valstiečiai ir žalieji ne itin atsargiai darė
prielaidą, kad Duda laimės. Ir pasirodė, kad už gerą žirgą pastatė“ (https://
www.rp.pl/Dyplomacja/307149926).
Pats metas priminti: rekordinio rinkėjų aktyvumo sąlygomis (virš 68%)
Duda surinko virš 51% balsų, Rafałas
Trzaskowskis – beveik 49%.
Tuo tarpu Jarosławo Kaczyńskio vadovaujama valdančioji partija „Teisė ir
teisingumas“ (Prawo i Sprawiedliwość,
PiS) planą B turėjo. Dėl savivaldybių
(techninių rinkimų organizatorių) ir
opozicijos pasipriešinimo lenkai nerinko prezidento gegužės 10 d., kaip buvo
numatyta, nors vyriausybė ir Seimo
dauguma skubiai forsavo visuotinių
rinkimų paštu įstatymą, besitikėdamos, kad Duda bus nesunkiai per-
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Wilcz/status/1275840450579046401).
Lenkų ir lietuvių santykių stebėtojas
Dominikas Wilczewskis retoriškai
klausė Twitteryje: o kur @RemiSimasius? Jeigu ir žinojo ekspertas, tai neišdavė: ar Remigijui Šimašiui palaikyti
Trzaskowskio nesiūlyta, ar jis pats
atsisakė. Jau vien tas pavyzdys rodo,
kad, laimėjus Trzaskowskiui, bent jau
geriems asmeniniams kontaktams tarp
vadovų sukurti būtų prireikę ir politiškai, ir kasdieniškai rimtai padirbėti.
Taigi pildosi scenarijus, Lietuvoje laikomas palankesniu. Stebėtojų
ir analitikų perspėjimai dėl galimos
būtinybės laviruoti tarp Varšuvos
ir Briuselio, jeigu ir pasirodys pagrįsti (https://www.lrt.lt/naujienos/
pasaulyje/6/1197028), tai taps aktualiais gal tik po rinkimų Lietuvoje. ES
malūnai mala lėtai. Iš Vilniaus perspektyvos liko, atrodo, kiek nužiūrėtas
vietos tarp Varšuvos ir Berlyno klausimas. Tai – daug platesnė problema,
apie kurią prieš kelerius metus rašė
Vytautas Ališauskas (Naujasis Židinys-Aidai, 2017, nr. 5).
Ryškiais antivokiškais akcentais
paženklinta Dudos rinkiminė kampa-

rinktas. Dėl karantino kiti kandidatai
realiai neturėjo šansų vykdyti kampanijos. Neįvykusius rinkimus Seimo
maršalka paskelbė „negaliojančiais“
ir, politinėms jėgoms susitarus, buvo
įstatymu įteisinta kita rinkimų data,
birželio 28-oji. Tačiau tie veiksmai nesiderino su Lenkijos Respublikos konstitucija ir Rinkimų įstatymu. Teisininkai galėtų dar ilgai aiškinti įvykių eigą
ir grįsti rinkimų nekonstitucingumo
tezę. Svarbu viena: jeigu Duda būtų
pralaimėjęs, nebūtų buvę sunku įrodyti, kad rinkimus reikia pakartoti.
Po neįvykusių rinkimų, pagrindinė
PiS oponentė, opozicinė Piliečių platforma (Platforma Obywatelska, PO),
rinko savo kandidatą į šalies prezidentus iš dviejų: Rafało
Trzaskowskio ir...
Radosławo Sikorskio: taip, taip, to paties. Opozicijos kandidatu į prezidentus
buvo iškeltas ne jis,
bet Vilniui, matyt,
užteko vien jo pavardės. Lietuvos vadovai neslėpė, kad
jiems priimtinesnis
Duda ir net neapsidraudė jo pralaimėVaršuvos meras Rafałas Trzaskowskis ir Lenkijos prezidentas
jimo atveju.
Andrzejus Duda Powązki karinėse kapinėse 2019 m.
Demonstruodarugpjūčio 1 d., minint Varšuvos sukilimo sukakties metines.
mas Trzaskowskio
Varšuva. Adamo Stepieńio nuotrauka, Agencja Gazeta
europietiškumą ir
nija – ne naujiena. Panašūs dalykai išpasirengimą vykdyti prezidento funkryškėjo PiS atveju pernai rudenį, prieš
cijas jo štabas paruošė filmuką, kuSeimo rinkimus. Santykių su Vokietija
riame kandidatui palaikymą reiškia
teatralizacija Lenkijoje tęsiasi jau nuo
Europos sostinių merai (nuo Londo2017 m., kai buvo žadama reikalauti
no iki Sofijos, https://twitter.com/De-
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reparacijų atlyginant Antrojo pasaulinio karo nuostolius. Už panašių gestų
bei triukšmingų deklaracijų fasado
vyko šalių bendradarbiavimas, ypač
ekonominis, o vokiečiai rodė ir teberodo geležinius nervus, šaltai atskirdami, kas rytinės kaimynės politikoje
skirta savai publikai, o kas tikrai sudaro dvišalių santykių turinį. Tokia
pozicija buvo pademonstruota per Vokietijos gynybos ministrės vizitą Lenkijoje tuoj po rinkimų.
Padėtis gali tapti sudėtingesnė, jeigu
valdančioji dauguma Lenkijoje, kaip ir
žadėjo, po prezidento imsis žiniasklaidos „atlenkinimo“. Taip, teisingai perskaitėte: lenkiškai re-po-lo-ni-za-cja.
Tai realiai reiškia siekį, kad valstybė
išpirktų atitinkamą kiekį didelių žiniasklaidos įmonių akcijų, ir taip būtų
užtikrinta valdančiųjų įtaka skleidžiamam turiniui. Atrodo, Lenkijos
vyriausybė tikrai galvoja imtis veiksmų ta linkme, pasinaudodama galios
konsolidacija po laimėtų rinkimų. Tai
reikštų ne vien žodžio laisvės apribojimą, bet ir stambių žiniasklaidos savininkų interesų pažeidimą. Lenkijoje
bent trys tarp stambiausių – priklauso

reikšti – vienodą) atstumą abiejų šalių
atžvilgiu.
Niūrų rinkimų kampanijos antivokiškumą turėjo subalansuoti stiprių
Lenkijos ryšių su JAV, o tiksliau –
gerų kontaktų tarp abiejų šalių prezidentų – demonstravimas. Prieš pat
antrą turą Duda vyko vizito į Vašingtoną. Beveik jo išvakarėse JAV ambasadorė Lenkijoje Georgette Mosbacher
pasakė, kad „Fort Trump niekuomet
neturėjo šansų tapti tikrove“ (https://
magazyn.wp.pl/wiadomosci/artykul/
georgette-mosbacher-fort-trump-nigdy-nie-mial-szansy-stac-sie-rzeczywistoscia), taip vienaprasmiškai paneigdama keisto pavadinimo Lenkijos
projektą įsteigti nuolatinę amerikiečių
karinę bazę Lenkijoje. Susitikdamas
su Lenkijos prezidentu Trumpas nieko
konkrečiai jam nepažadėjo ir nepaliko iliuzijų, kad išvedami iš Vokietijos JAV kariai galėtų būti perkelti į
Lenkiją. Buvo kalbama tik apie tūkstančio (o ne 3000, kaip siekė Lenkija)
karių atkėlimą, tačiau nenurodant,
kada ir iš kur.
Turint omenyje, kad ir JAV vyksta
prezidento rinkimų kampanija, atrodo,

Rafałas Trzaskowskis rinkiminės kampanijos metu. 2020. Ščecinas. Iš twitter.com/trzaskowski

vokiečiams. Ar čia bus tik eilinė lenkų
antivokiško spektaklio atodanga, ar ji
peraugs į abiejų šalių politinę priešpriešą – matysim. Antru atveju, ypač
jeigu potencialus konfliktas persikeltų
į europinius forumus, Lietuvai svarbu
bus palaikyti atitinkamą (tai gali ne-
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kad Duda stato už Trumpą panašiai,
kaip Skvernelis – už Dudą (toutes proportions gardées). Ar išloš, sužinosime
tik metų pabaigoje, o jeigu išloš – tai
ką tiksliai? Sunku tikėtis, kad perrinktam Lenkijos prezidentui bus lengva
siekti Lenkijos ir viso regiono tikslų

santykiuose su galingu partneriu už
Atlanto, ypač jeigu Trumpas – skirtingai nei Duda – nebus perrinktas antrai
kadencijai.
Pastaruoju metu gynybos ir saugumo užtikrinimo sritis tarsi išsiplėtė,
įjungiant į ją ir reakcijas prieš Rusijos skleidžiamą melą. Čia Lenkijos ir
Lietuvos veikimas išvien, taip pat ir
valstybių vadovų lygmeniu, yra reikšmingas. Prieš penketą šešetą metų
sunku buvo tikėtis, kad istorijos politikoje Lenkija ir Lietuva taip vienaprasmiškai ir akivaizdžiai bendradarbiaus, kaip tai buvo per pirmą Dudos
kadenciją. Tačiau lenkų užmojai istorijos ir atminimo politikoje – platesni.
Tai tema atskiram rašiniui, čia verta
tik pažymėti, kad šalyje ir užsienyje
stipriai forsuojamas mitas (neutraliąja žodžio prasme), pagal kurį vokiečių
okupacijos metais lenkai buvo visų pirma žydų gelbėtojai. Tokia interpretacija bus tuo labiau įtikinanti, kuo tamsesnis fonas – tų, kurie negelbėjo...
Lenkų ir lietuvių atveju istorija, matyt, neatskiriama nuo dabarties. Taip
sutapo, kad prieš pat antrą rinkimų
turą Krokuvoje viešėjo prof. Alfredas
Bumblauskas su nacionaline ekspedicija iš Lietuvos. Jogailaičių universiteto Collegium Novum auloje prof. Bogdanas Szlachta atsakė į Bumblausko
klausimą: ar galima sakyti, kad Je
rzy Giedroyćas Lenkijoje jau „nemadingas“? Szlachtos atsakymas buvo
įdomus, bet tikrovė pateikia dar
įdomesnių. Tuo pat metu, Lenkijoje
vykstant karštai rinkimų kampanijai,
Baltarusijoje Aliaksandro Lukašenkos režimas bandė neleisti opozicijai
iškelti kandidatų į prezidentus, o tai
iššaukė demokratinių jėgų pasipriešinimą ir valdžios represijas prieš jas.
Įvykiai Baltarusijoje nesulaukė nė
Trzaskowskio, nė Dudos reakcijos, tylėjo ir Lenkijos URM. Žiniasklaidoje
Baltarusijos įvykiai nepateko į pirmus
puslapius. Tai rodo praktinį Giedroyćo
idėjų atsisakymą, o gal ir jų užmiršimą
Lenkijos užsienio politikoje. Priminkime: pagrindinė Giedroyćo mintis, aiškiausiai išsakyta po karo, emigracijoje
Paryžiuje: Ukrainos, Baltarusijos ir
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Lietuvos nepriklausomybė – Lenkijos
gyvybinis interesas.
Kalbant apie santykius su Ukraina,
Dudos ir PiS valdymo metu prieštaringai vertinamos bendros praeities
temos buvo itin sureikšmintos, kas
gadino tarpusavio santykius ir netiesiogiai silpnino Ukrainą. O perrinktas prezidentas tikrai nebus tas, kuris
sieks reaktualizuoti Giedroyćo idėjas
Lenkijos užsienio politikoje, nebent to
norės Jarosławas Kaczyńskis. Tokioje
perspektyvoje puikiai parengtos sukilėlių laidotuvės ir Lietuvos bei Lenkijos prezidentų dalyvavimas jose pernai
lapkritį atrodo labiau barokizuotas ritualas, neturintis įsišaknijimo rimtose
idėjose ir nesukeliantis svarių politinių įsipareigojimų.
Komentuodamas rinkimus Lenkijoje
Andrzejus Pukszto taikliai pastebėjo,
kad lenkų visuomenė dabar – giliai skilusi (https://www.15min.lt/naujiena/
aktualu/lietuva/56-1346474). Iš Lietuvos perspektyvos šio skilimo specifika
gali būti aktuali, jeigu po rudeninių
Seimo rinkimų pasirodytų (kas mažai tikėtina), kad lietuvių politikams
nebegalioja aksiomos „jei ne Radosławo Sikorskio tipo valdžia Lenkijoje,
tai Lietuvai gerai“ ir „geri valstybių
santykiai lygu geri vadovų santykiai“.
Skilimas visuomenėje toks gilus
todėl, kad abi pusės tiki dalyvaujančios fundamentaliame, civilizaciniame
kare. PiS – už tradicinę šeimą ir krikščioniškas vertybes, o PO – už europietišką, vakarietišką ir modernią Lenkiją. Konflikto linija beveik sutampa su
kaimo ir miesto socialine riba. Tą rodo
žemėlapiai, kur didmiesčiai (jau trečius rinkimus iš eilės) panašūs į apgultas pilis. Miestuose, netgi ne pačiuose
didžiausiuose, aiškiai laimėjo Dudos
konkurentas – Varšuvos meras, trumpos rinkimų kampanijos metu nė nebandęs patraukti į savo pusę miestelių
ir kaimų gyventojų, nusiteikusių tradiciškiau ir religingesnių už miestiečius.
Miestų savivaldybės sutrukdė valdantiesiems įvykdyti „neįvykusius“
prezidento rinkimus gegužės 10 d. (antai nebuvo sudarytos apygardų komisijos, neperduoti rinkėjų sąrašai). Dudos
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laimėjimas juose buvo beveik užtikrintas, nes dėl karantino kitų kandidatų
kampanijos faktiškai nevyko. Be to,
rimtai bijota užsikrėtimų koronavirusu šuolio. Esant epidemijos grėsmei,
vyriausybė pateikė atitinkamo įstatymo projektą, kuris numatė balsavimą

beveik vien internete, tik simpatikų
suaukotomis lėšomis, stiprių ekspertų
palaikomas Hołownia pirmame ture
sugebėjo surinkti 13% balsų. Nepatekęs į antrą turą (kuriame atsargiai palaikė Trzaskowskį), jis tebeturi veiklos
potencialą. Verta stebėti, ar jam pa-

Andrzejus Duda rinkiminės kampanijos metu. 2020. Vroclavas. Nuotrauka PAP

vien tik paštu. Paskubomis sugalvota
ir neteisėtai rengta balsavimo paštu
procedūra turėjo spragų. Miestų savivaldybėse vyraujanti opozicija baiminosi, kad spragas bus nesunku
išnaudoti rezultatų „pakoregavimui“,
jeigu jie Dudai būtų buvę nepalankūs.
Paaštrėjęs konfliktas tarp vyriausybės
ir savivaldybių stiprės. Centras turi
stiprius svertus, pirmiausia – finansus. Valdančios partijos politikai jau
pagrasino, kad naudojantis persvara
Seime bei ką tik perrinkto prezidento
palaikymu savivalda gali būti apribota ir teisiškai, kad „neliktų valstybėje
Platformos kunigaikštijų“.
Rinkimų metu išryškėjo trečios jėgos
potencialas: nepriklausomas kandidatas Szymonas Hołownia. Iki rinkimų –
populiarus televizijos laidų vedėjas,
publicistas ir visuomenininkas (turi du
labdaros fondus Afrikoje), be to – religinės pozicijos neslepiantis katalikas,
pasisakantis už „draugišką Bažnyčios
atskyrimą nuo valstybės“. Po rinkimų
kampanijos, kuri (dėl epidemijos) vyko

vyks sutelkti tuos piliečius, kuriems –
kaip jis pats išsireiškė – „nepriimtinas vaizdinys, pagal kurį Lenkijoje
ne politinės partijos ir idėjos, o pati
Švenčiausioji Mergelė kovoja prieš Šėtoną“. Hołownia, kaip rodė apklausos,
priimtinas jaunimui (kas svarbu turint omenyje, kad PiS ir Dudos elektoratas sensta), bet ir – religingam
kaimui (https://tvn24.pl/wybory-prezydenckie-2020/4623542). Laiko sukurti
trečiai politinei jėgai daug, o gal – per
daug... Seimo rinkimai – tik 2023 m.
Šiuo momentu vienos iš dviejų jėgų
persvara po prezidento rinkimų sudaro
vidinio stabilumo regimybę. Minimali
Dudos persvara jam ypač palankiomis
rinkimų kampanijos sąlygomis vis dėlto rodo jo silpną legitimumą. Valstybinė
televizija nuosekliai jį palaikė, neigiamai vaizduodama jo konkurentą. Vyriausybės nariai agitavo už prezidentą
ne vien žiniasklaidoje ir socialiniuose
tinkluose, bet ir tiesiogiai – aplankydami vietoves visoje šalyje. Daugeliu
atveju kunigai ir kai kurie Bažnyčios
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hierarchai daugiau ar mažiau atvirai
ragino tikinčiuosius balsuoti už dabartinį prezidentą (o tiksliau – prieš Varšuvos merą). Ir prieš abejus rinkimų
turus, ir po jų žiniasklaidoje nuskambėjo rinkėjų atsiliepimai, kad rinkimų
užsienyje organizavimas veikė perrenkamo prezidento naudai. Lenkijos
piliečiai, gyvenantys skirtingose Europos šalyse (kur aiškia persvara laimėjo
Trzaskowskis), jau pateikė daugybę
oficialių skundų: dėl per vėlai gautų
(galima buvo balsuoti tik paštu) ar
netinkamų biuletenių, dėl galimybės
asmeniškai perduoti balsavimo paketo
komisijai nesudarymo ir pan.
Tokiomis sąlygomis Duda tik dviem
procentais nugalėjo rimtos politinės
patirties neturėjusį opozicijos kandi-

datą. Po labai agresyvios perrinktojo
prezidento rinkimų kampanijos įveikti gilų lenkų visuomenės skilimą bus
daugiau negu sunku. Nėra pagrindo
manyti, kad valdančiosios daugumos
planus savivaldybių ir žiniasklaidos
atžvilgiu prezidentas bandys kaip nors
švelninti, – veikiau priešingai. O tai
tik pagilins esamą skilimą.
Po Dudos laimėjimo PiS lyderis Ka
czyńskis išreiškė viltį, kad jo partijai
pavyks valdyti iki 2030 m. ir tai, anot
jo, ir bus geriausias variantas Lenkijai. Turint omenyje minėtą bandymą
forsuoti greitą balsavimą netgi skaid
rumo ir demokratinės rinkimų kokybės sąskaita, kyla klausimas dėl priemonių, kuriomis bus siekiama būsimų
pergalių.

Šalims Lenkijos kaimynystėje, kaip
antai Lietuvai, teks bendradarbiauti su Lenkijos valdžia, kad ir kokia
ji bus. Kitas reikalas: koks bus ryšių
tinklas tarp abiejų šalių pilietinių visuomenių? Ar tebeliks plonas ir mažai įtakingas po (kartais) įspūdingu
puikių vadovų santykių demonstravimo sluoksniu? Jeigu stiprės, tai ar
dalyvaujant abiems suskilusios lenkų
visuomenės pusėms? Tai galėtų būti
sekantis žingsnis šalių santykiuose,
galutinai (kaip regis) išbaidžius Żeligowskio ir kitas šmėklas. Juolab kad
tikras, nekintamas Lietuvos interesas – turėti vakaruose kaimynę, kuri
laikosi aukščiausių demokratijos standartų. Kas to nesupranta – klysta. !

Lenkijos prezidento rinkimų antrojo turo rezultatų pasiskirstymas
savivaldybėse. Iš tvn24.pl
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Knygų aidai
Tai, ką kažkada kažkur
jau esi girdėjęs
Mantas Toločka

Kartais poetas parašo aštuonias poezijos knygas, susirenka visus laurus ir premijas, bet kaip poetas neišsipildo. Kartais poetas pareiškia, kad dabar jau, žiūrėkit,
išsipildžiau, nes negi vargšas skaitytojas pats supras –
juk tai, ką poetas parašo, iš esmės perskaito tik Aidas
Marčėnas ir dar keletas išrinktųjų. Kad ir kaip būtų,
Rimvydas Stankevičius knygą Kiaurai kūnus pristato kaip geriausią savo darbą (Rimvydas Stankevičius:
„Jei šios knygos nebūčiau parašęs, negalėčiau savęs
vadinti išsipildžiusiu poetu“, in: https://www.15min.
lt/kultura/naujiena/literatura/rimvydas-stankeviciusjei-sios-knygos-nebuciau-parases-negaleciau-saves-vadinti-issipildziusiu-poetu-286-1306152). Įtariam žmogui kyla begalė klausimų, pavyzdžiui: „Iš kur žinai?“
ar „Kuo ši išskirtinė?“ Į pirmąjį recenzentas neatsakys,
tam reikalingas ilgesnis stažas slaptosios sielos alcheminės formulės paieškose. Tačiau kaip ši knyga atrodo
poeto kūrybos kontekste ir apie ką ji, pasvarstyti galima.
Vis dėlto tik atsivertęs knygą, prisiekęs Stankevičiaus gerbėjas nenusivilia. Jau pirmosios frazės kuria autoriaus pamėgtą atšiaurios ir dualistinės tikroRimvydas Stankevičius,
Kiaurai kūnus:
Eilėraščiai,
Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
2020, 120 p., 1000 egz.

Dailininkė Deimantė
Rybakovienė
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vės vaizdinį: „Mano gentis įprastai / Nepasilieka savy /
Žiemoti – / Pernelyg rūsčios čia žiemos –“ (p. 11). Aiškios opozicijos tarp vidinio ir išorinio pasaulių, dvasinės bei fizinės tikrovių – tą implikuoja įvardis „savy“.
Didžioji dalis tekstų yra paremiami vakarietiška metafizika ir dialektika. Tą randame ir šiame: „Kad ir ką
vietoje kūno dėvėtumei, / Mūsų genty svarbiausia – /
Nė akimirkai nepamiršt, / Kas iš tikrųjų esi –“ (p. 13).
Stankevičiaus subjektas retai yra įkalinamas vienoje tikrovių, viename kūnų. Jis keičia pavidalus ir gali
persikūnyti: „Mums skirta mautis vilkus per galvą, /
Tarsi neprasagstytus marškinius“ (p. 13). Visa tai galima interpretuoti kaip bandymą metaforizuoti patį
kūrybos aktą. Teksto tikrovė suvokiama kaip pavaldi
pačiam kalbančiajam. Lyrinis aš čia gali performuluoti fizikos dėsnius (pavyzdžiui, tekste „Kiaurai“ (p. 19)
yra stabdomas laikas). Neretai subjektas save sugretina su kitais kūrėjais, kartais net su Viešpačiu: „Jei
atvirai – / Tas Lermontovas esu aš, / Jau beveik prieš
tris dešimtis metų / Pirmą kartą išdrįsęs Dievui parodyti / Tveriamo savo / Pasaulio juodraščius...“ (p. 66).
Knygoje yra keletas eiliuotų tekstų („Blyksni (Speigo
saulėto)“ (p. 15) ir „Paskutinis blyksnis“ (p. 79)). Nors
klasikinės formos nėra pagrindinis Stankevičiaus poezijos variklis, bet šios sukaltos dorai. Bet įvaizdžiai perdėm marčėniški: tarkime, angelai išvaryti iš angelynų
arba buvimo nesant ir nebuvimo esant klausimai: „Tad
galim eit, jau net ir mums atleista, / Jau ir išėję amžiams
pasiliksim // Baltam lape – baltuos šventuos paveiksluos, / Kurių nėra, / Bet taip, kad viskas blyksi“ (p. 18).
Žinoma, rinkinio branduolį sudaro ilgi verlibrai. Pag
rindinis knygos skyrius – antrasis – „Ne iš žmogaus“
(p. 25). Čia esantys tekstai sunumeruoti (jų net aštuoniolika!), ir tai sufleruoja, kad jie – vienas poetinis organizmas, ciklas. Visa tai patalpinta po epigrafu, citata iš pokalbio su Donaldu Kajoku: „Poezija yra tai, ką
kažkada kažkur jau esi girdėjęs – bet ne iš žmogaus –
iš medžių ar paukščių...“ (p. 27). Epigrafas akcentuoja nežmogišką poezijos prigimtį, poezija traktuojama
kaip kažkas anapus kalbos. Tai ir yra raktas į viso ciklo
skaitymą – įtampa tarp kalbiškosios ir nekalbiškosios
tikrovių. Šis konceptas puikiai atsispindi tekste „Išsipildymas“ (p. 69). Teksto herojus – tarkovskiškas – berniukas, ką tik nuliejęs varpą. Nepaisant varpo šaunumo, berniukas išgyvena nusivylimą ir pravirksta: „Nes,
supranti – / Jis ir pats ką tik suprato, / Kad čia viskas
kitaip, / Viskas kur kas menkiau, / Nei mirusio tėvo, /
Medžių ir paukščių / Žadėta“ (p. 70).
Berniuko įvaizdis cikle ir knygoje – vienas pagrindinių. Galima suprasti, kad jis pasirodo epizoduose iš
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vaikystės arba sapnuose. Tiesa, skirtis tarp atminties
ir sapno Stankevičiui nėra esminė. Jie vienodai tikri
ir apčiuopiami. Lyrinis herojus vienodai laisvas pažeisti abiejų ribas. Tarkime, tekste „Ar tai ką parsinešu
iš sapno – vis dar sapnas?“ (p. 41). Čia sapnas atlieka
junglumo funkciją tarp ateities ir praeities, tarp to, kas
tikra, ir to, kas falsifikuojama: „Sapnų prisiminimai – /
Tarsi adatos dygsniai, / Prisiuvantys praeitį prie ateities“ (p. 41). Lyrinis herojus čia pasirodo vaikystės namuose, kartu su motina. Visa ši scena tarsi vyksta sap
ne, bet poetas tai mistifikuoja, sukuria įtampą: „Abu
aiškiai suprantam – / Nors tai ir mūsų namai – / Šią
akimirką čia neturėtume būti“ (p. 42). Jis sapną ar atsiminimą traktuoja tarsi erdvėlaikio ar kokio nors rimto
fizikos dėsnio pažeidimą. Kartais tokia mistifikacija suveikia, bet kartais atrodo perspausta. Teksto pabaigoje
subjektas tarsi bando numalšinti įtampą tarp atminties
ir fikcijos. Pusiausvyros išlaikymas jam atrodo gyvybiškai svarbus: „Dabar gyvybiškai svarbu apsimesti, / Kad
nieko nebijom, nieko nepastebim, / Kad tėtė namie ir
nėra / Jokių žuvų, jokių / Vidurnakčio blynų... / O mes
su mama – / Tiesiog drauge vaikštinėjame / Per miegus“
(p. 43). Čia tekstas ir turėtų baigtis. Puiki dviprasmybė. Mistika išlaikyta. Skaitytojas kontempliuoja. Tačiau pabaiga yra tokia: „(beje, jau seniai / tai – vienintelis būdas / vaikščiot po mano vaikystės namus / tokiais
vienišais ir / lietingais vakarais)...“ Ir kam to reikėjo?
Knygos vientisumui priekaištų neturiu. Galima aptikti nemažai leitmotyvų, frazių ar įvaizdžių, kurie keliauja iš vieno epizodo į kitą. Tai sudaro įspūdį, kad
knygos centre tas pats herojus keičia pavidalus, nardo po sapnus ir atmintį. Tarkime, antrajame skyriuje
pilna sliekų, saulės zuikučių, fontanų, vorų, paukščių
ir panašių dalykėlių, kurie atsikartodami išpildo skyriaus epigrafe nurodytą mintį. Ciklo kompozicija yra
uždara, tai padeda išpildyti deterministinį subjekto
patirties aspektą: „Fontanas lašais į / Pasąmonę / Jau
buvo spėjęs išrantyti / Visų būsimų mano knygų pavadinimus, / Būsimos / Žmonos vardą, / Jau buvo pasakęs, kad būsiu / Dangaus lepūnėlis, / Atidžiai globojamas angelų, / Medžių ir paukščių“ (p. 30). Fontano
motyvas atsikartoja ir skyriaus pabaigoje, visai gražiai
išpildydamas ir donelaitišką cikliškumo idėją (medinis
Donelaitis vaizduojamas pirmajame tekste). Čia lyrinis
herojus mirusiam paukščiui bando pranešti viską, ką
žinąs ne iš žmogaus: „Bet žinau tvirtai – / Kažkam manuosius žodžius / Jis vis tiek perduos – / Ir visai nesvarbu, / Ar paukštiškai, ar mediškai, / Ar dieviškai dūžtančiais saulėj / Fontano purslais“ (p. 72).
Deja, ne visi atsikartojimai knygoje šaunūs. Kalbant
apie stilistiką, nesuprantu, kodėl kas antrą mintį reikia baigti daugtaškiu... Daugtaškis Stankevičiaus poezijoje patiria infliaciją. Taip, kartais jis funkcionuoja
kaip intonacinis kontūras, bet nuolat vartojant atrodo,
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kad šnekėtojas – labai senas ir nuvargęs žmogus, kuris
nesitiki būti suprastas, nes pasaulio paslaptis yra nekalbiška arba visa neaprėpiama kontekstų platybė slepiasi už kiekvienos jo frazės. Abu dalykus žinojau prieš
skaitydamas Kiaurai kūnus. Nenusėjus teksto daugtaškiais, rastųsi keletas naujų jo perskaitymo variantų.
Taip pat erzina ir besaikis tų pačių įvaizdžių kartojimas. Kartais skaitai ir atrodo, kad kai Stankevičius
neranda kokios jungties ar tinkamos pabaigos tekstui,
būtinai tą už jį padarys kokia nors pūga, šaltis, pūvantys kaulai, na, ir, žinoma, vėjas. Viskas gerai, kai tai
siejasi su kūrinio kontekstu ar yra nors kiek išplėtojama, bet kai tekstas baigiasi tiesiog taip – „Ypač – / Kuomet gyvenimas / Vėjais nueina...“ (p. 59) – joks daugtaškis šitos banalybės nebeišgelbės.
Iš tekstų, kurie maloniai nustebino, – tai „Žvilgsnis į
ateitį“ (p. 107). Priešpaskutinis knygos eilėraštis kuria
distopinį ateities vaizdą. Čia vaizduojama jau šimtmetį
neveikianti ir apleista ligoninė, kurioje vienišauja robotas-slaugė. Aišku, Stankevičius ir čia brėžia vektorių į
praeitį, taip tarsi atliepdamas lyrinio herojaus esminių
patirčių paieškas vaikystėje: „Panašu – / Žmonės neketina čia grįžti, / Laiko mašinos – / Visos ligi vienos – /
Atgręžtos į praeitį“ (p. 109). Šis tekstas išlaiko tą patį
romantinį pasaulėvaizdį, idealizuoja praeitį, joje randama prasmė, tačiau nudžiugina nauji įvaizdžiai. Roboto santykis su erdve ir laiku truputėlį komiškas. Bet
atsidūręs opozicijoje su žmogiškais laiko išgyvenimais,
jis tarsi sugeba dar labiau paaštrinti pagrindines knygos temas. Gražiai sužaidžiama ir krypties semantika: „O  gyvenimas ten / Dar vis turi trukmę, / Kryptį
ir / Prasmę“ (p. 109). Laiko mašinų kryptis į praeitį,
civilizacijos kryptis į distopinę ateitį ir lyrinio herojaus
kryptys ieškant to, kas nekalbiška, nekintama ir nulemta, tarsi sueina į vieną tašką.
Vis dėlto ar Kiaurai kūnus yra geriausia Rimvydo
Stankevičiaus knyga? Nežinau. Žinau tik tiek, kad per
ją tikrai galima pažinti esminius Stankevičiaus poetinio braižo aspektus. Todėl ją galima rekomenduoti
autoriaus neskaičiusiems. Tie, kas iki šiol jį adoravo, –
irgi nenusivils. Ir atvirkščiai, autoriaus nemėgstantieji nuomonės nepakeis. Iš esmės Stankevičiaus kūrybos
kontekste ši knyga mažai ką ir keičia. Pagalvojau, kad
jei reiktų sudaryti nedidelį jo eilių rinkinuką, pavyzdžiui, publikacijai į kokią literatūros chrestomatiją, ar
išsiversčiau be šios knygos? Manau, išsiversčiau. Gali
būti, kad Stankevičius kaip poetas išsipildė anksčiau,
nei galvoja. Ir nieko čia blogo. Gal dabar kai kur atsikartoja, gal kai kam jau atsibodo, gal kai kam išsigrynino, bet tendencijos ir esminiai poetikos bruožai lieka
tie patys. Todėl baigdamas recenziją noriu perfrazuoti
Kajoką: perskaitęs šią poeziją galvoju, kad tai yra kažkas, ką kažkada kažkur jau esu girdėjęs, bet gal ne iš
medžių ar paukščių – gal iš Stankevičiaus.
!
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Pavargusių žodžių
skrynelė
Manfredas Žvirgždas

Poetai retai sulaukia įspūdingų jubiliejų – jie gyvena
audringai, sugeria į save epochos skausmą, aukojasi
dėl nedėkingų amžininkų ir jaučiasi slegiami metafizinės pareigos prieš ateities kartas, neretai skęsta depresijoje ir užsiima savinaika. Labiau pasiseka nuosaikiesiems, kurie pernelyg nemaištauja, greičiau prisitaiko
prie aktualijų, atidžiai seka oficialiosios propagandos
vėtrungių kryptelėjimus, tausoja sveikatą ir nervus,
neišgyvena staigių krizių keičiantis santvarkoms ir generacijoms. Žinoma, yra poetų, kurie mūzų globos nepraranda net ir sulaukę brandaus amžiaus, – jie geba
derinti stiliaus meistrystę ir nesilpstantį jautrumą
kalbos paradoksams, nuolat išsinerti iš sudėvėtų motyvų „odos“. Vis dėlto sulaukus devyniasdešimtmečio
išleisti naujų eilėraščių knygą – unikalus ir jau savaime pažymėjimo vertas žygis. Algimantas Baltakis atvirauja, kad tam ryžosi ne iš karto, ne dėl to, kad norėtų apie save priminti ar pasiskųsti pensininko būtimi,
o veikiau įkalbėtas kolegų, pamąstęs, kad geriau rašyti eilėraščius nei dienoraštį: „Juk maloniau kažką daryti, negu spoksoti į lubas“ (p. 21). Skrynelė dvigubu
dugnu gali būti perversta vienu ypu, ir veltui joje ieškotume kokio nors paslėpto gilesnio turinio: „antrasis
dugnas“ – tai dainomis virtę seniau rašyti eilėraščiai,

Algimantas Baltakis,
SKRYNELĖ DVIGUBU
DUGNU: Nauji eilėraščiai.
Posmai, virtę dainomis.
Kronikėlės,
Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
2020, 167 p., 800 egz.

Dailininkė Deimantė
Rybakovienė
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reikšmingi poeto savivertei, tapę jo atpažinimo ženk
lais ir iki šiol nešantys labai apčiuopiamus dividendus.
O didžioji rinkinio dalis – tiesiog pavargę žodžiai, sklidini pasikartojančių motyvų: dažnos lėkimo (lekia laikas, debesys ir pats subjektas sapnuose) ir kritimo į
duobę (gyvenimo riedėjimas į pakalnę) situacijos.
Kadaise Baltakis buvo reprezentatyvus „socializmo
žmogišku veidu“ poetas – vienas tų, kurių dėka lietuvių
„atlydžio“ laikų poezija vadavosi iš privalomos, pagal
socrealizmo direktyvas sustyguotos retorikos, gręžėsi į neparadinę proletarinės visuomenės pusę, atspindėjo jaunos sovietinės inteligentijos, pirmosios kartos
nuo žagrės kasdienybės poetines properšas. Net ir baladiškais velnio tiltais vaikydamasis abstrakčias metaforų antilopes ar nedrąsiai prabildamas erotinėmis
temomis, Baltakis nepamiršdavo esąs darniai funkcio
nuojančio poetų cecho sraigtelis, reguliariai deklaruodavo ištikimybę partijai, tačiau išlaikydavo emocinį,
žmogišką santykį su komplikuota būtimi. Kai kuriuose
eilėraščiuose slypi maištingi ezopinės kalbos palimpsestai, liudijantys, kad net ir oficialiąją poeziją reikia
mokėti skaityti „tarp eilučių“. Antai 1968 m. superhite
„Gimiau pačiu laiku“ greta plakatinės frazės apie visais laikais vienodą laisvės troškimą įterpta užuomina
laužtiniuose skliausteliuose: „[Tarp vergų visados atsiranda Spartakas]“ – tolimas Prahos pavasario atgarsis. Skelbtas egzistencinis nerimas dėl žmonijos likimo
urano irimo epochoje, nors tai nė kiek nesikirto su įsitikinusio komunisto moralinėmis nuostatomis – antikarinė tematika buvo sovietinio poetinio kanono dalis,
o laisvės šūkius buvo galima susieti su antikolonijiniais
Afrikos ir Azijos sąjūdžiais. Naujojoje knygoje iš ano
Baltakiui itin reikšmingo laiko įdėtas pluoštas nelabai
rimtų, bohemiška dvasia dvelkiančių eilėraščių, stokojančių optimistinio moralo, nesiderinusių su užtarnautu laureato ir literatūros valdininko statusu.
Kita vertus, atvertus Skrynelę dvigubu dugnu, akivaizdu, kad subjekto savivertė dešimtmečiams bėgant
nesumenko – šiandien Baltakio lyrinis „aš“ tebesuvokia savo istorinę misiją ir mano, kad ją sėkmingai atliko, tik laikai pasikeitė, todėl belieka į juos (ir kartu
į save – anuometinį) nostalgiškai gręžiotis: „Gal mes
ir buvom Atlydžio druska, / Pasūdyt bandžius prėską
dvasios peną“ (p. 65). Pasitikėjimas savimi įkvepia poetą pasivaržyti su pačiu Maironiu – taip gimsta dar vienas chrestomatinio eilėraščio „Nuo Birutės kalno“ sekimas. Poetas aiškiai suvokia rašąs ne sau, kreipiasi
į sau palankią auditoriją, su ja koketuoja (tam skirtos
„kronikėlės“, kuriose eilėraščiai pakomentuojami, paliekamas autorinės jų interpretacijos įspaudas). Į savo
kartą jis įsižiūri iš distancijos: daugelis moksladraugių
jau anapus, retėja pažįstamų būrelis, traukiasi kasdien
apeinamo ir atpažįstamo pasaulio erdvė, nors stengiamasi išlaikyti įprastus ritualus, džiaugiamasi malonu-
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mo akimirkomis – galimybe pasivaikščioti po mišką už
rankos vedant proanūkiams.
Daug kalbamasi su mirusiais, tačiau neapleidžiami
ir tie, kurie vis dar šalia. Senatvėje polėkiai neaukšti,
džiaugsmai – naiviai intymūs: „Man didžiausia / dovana – / kai rytais atbundu / ir šalia / tave randu“ (p. 91).
Krėslas, kuriame per dienas sėdima, vaizduotėje tampa pasaulio ašimi. Užsiėmus gamtos stebėjimais, dėmesį pirmiausia traukia kelmai – medžių antkapiai.
Knygoje yra ir palaikių minčių, eskizų, „nuobirų“, tačiau ne vienas tekstas galėtų būti skaitomas kaip poetinis testamentas, išgryninantis esmines temas. Aklinai
neužsidaroma epitafijų, atsisveikinimų ir autorefleksijos rate, net įsiklausoma, kaip naujos epochos vėjas
diktuoja naujakalbės diktantą XXI a. kartai: „Vėjas tas
pats. Ir vis kitas. Jo slengą / Mudu šifravome daug valandų. / Žinom, vaikai, kad ir jums bus nelengva / Vėjo
žodžius užrašyt be klaidų“ (p. 29). Pačiam Baltakiui
poetinio įkvėpimo šaltinis – „gyvenimo gęstantis geismas“, kurio priešingybė – mirties pusbrolis miegas, slopinantis jusles ir egzistencinį instinktą: „Ir aš nenoriu
nieko, vien tik miego. / Koks skirtumas – ant žemės?
Po žeme?“ (p. 104).
Kaip ir galima būtų tikėtis, knygoje gausu savistabos
pratybų, laisvų eseistinių variacijų, deklaracijų apie
poilsį, pensininko laisvę, nardymo po prisiminimus,
kurie ne visada malonūs, susiję su šeimos tragedijomis.

Žinoma, tinkamiausias adresatas tokiems tekstams –
empatiškas, panašios patirties nugairintas, gyvenimo
balansą suvedantis ir tradicinėje lyrikoje paguodos ieškantis skaitytojas. Baltakio poezija randasi iš pareigos,
ji paties kūrėjo suvokiama kaip prasmingos būties liudijimas. Savo tiesą ir prasmę subjektui reikia nuolat
įrodinėti – net ir mėginant aplenkti gerai pažįstama
Mildos gatvės promenada šliaužiantį vikšrą (p. 49).
Dainomis virtę senieji Baltakio eilėraščiai, kuriais jis
ir šiandien transliuojamas radijo bangomis, neakivaizdžiai dalyvauja viešajame gyvenime. Šie tekstai daug
pasako apie lietuvių popmuzikos turinį ir kokybę, apie
tai, kas buvo emociškai jautru sovietmečiu ir kas išlieka aktualiame repertuare iki šiol. Paskelbta ir daina,
prie kurios paliktas prierašas: „Dainininko ieškome“,
turint vilties, kad įbalsinus eilėraštį, jam bus suteiktas antras kvėpavimas. Baltakis, nesivaikydamas naujų madų, nesiekdamas dirbtinai pasijauninti, vis dėlto
išlaikė gerbėjų ratą (tegul ir retėjantį) – tai rodo faktas,
kad pirmasis knygos tiražas sėkmingai išparduotas.
Skrynelė dvigubu dugnu jauki, nerėksminga, dekoruota priblėsusiais tonais, puikiai priglundanti prie anksčiau išleistų knygų, nors ir nenustebinanti neregėtais
turtais. Vis dėlto septynis dešimtmečius išlikti knygų
lentynose, radijo eteryje, užstalės dainose ir kelių kartų
atmintyje – kone klasiko verta lemtis.
!

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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Ką pasakoja Panelės
iš Laisvės alėjos?
Audrius Dambrauskas

Atrodo, kad kuo jau kuo, bet nedidukės mūsų šalies literatūros laukas tikrai negali pasiskųsti istorinių romanų trūkumu. Tačiau jei senoji Lietuvos istorija
skendi mitologizuojančioje Skomanto serijos ir Užurkos daugiatomių migloje, tai modernesnei istorijai
skirti šiuolaikiniai istoriniai romanai, pradedant nuo
XVII a. vykstančio Kristinos Sabaliauskaitės Silva rerum veiksmo, neretai padeda skaitytojui geriau pajusti
ir suprasti šalies istoriją.
Būtent to skaitytojui naujo istorinio romano Panelės
iš Laisvės alėjos galiniame viršelyje linki jo autorė, teatrologė Ina Pukelytė: „Šis romanas – tai duoklė mano
senelių kartai, kuri, patyrusi du pasaulinius karus, dėl
dvasinių traumų ir politinių persekiojimų taip ir negalėjo deramai perduoti savo tragiškų istorijų vaikaičiams. Galbūt, šis pasakojimas apie dvi jaunas moteris
padės geriau suprasti tiek laikinosios Lietuvos sostinės, tiek ir pirmosios nepriklausomybės kartos istoriją“. Kaip tai autorei pasiseka?
Savo aplinką geriau pažinti neretai gelbsti žvilgsnis
į ją iš išorės. Tokiu žvilgsniu knygoje tampa Rachelė –
jauna aktorė, apie 1932 m. palikusi Paryžių ir atvykusi į laikinąją Lietuvos sostinę vaidinti čia įsikūrusiame
Naujajame žydų teatre. Aktorės išoriškumas piešiamas
tradiciniais užsieniečių stereotipais apie Lietuvą, RaIna Pukelytė,
Panelės iš Laisvės
alėjos: Romanas,
Vilnius: Tyto alba, 2020,
232 p., 2500 egz.

Dailininkė Ilona Kukenytė
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chelė „[b]uvo girdėjusi, kad Lietuva – meškų kraštas,
kur sniegas nenutirpsta net ir vasarą, tad kailiniai, jos
manymu, buvo svarbiausias dalykas, kurį toje šalyje
reikėjo turėti“ (p. 29). Panašūs stereotipai į Lietuvą trečio ketvirto dešimtmečio sandūroje viliojo net vokiečių
filmininkus, čia vykusius filmuoti „tikros rusiškos žiemos“ filmui Troika (1930), bet radusius tik kelias pusnis sniego...
Rachelės stereotipai griūna taip pat greitai, vos po
59 puslapių jai „[a]trodė, kad šitame mieste gyvena jau
šimtą metų – tokia pažįstama buvo jo niauruma, susipynusi su prašmatnaus šiuolaikinio gyvenimo inkliuzais“
(p. 88). Po pasaulį klajoti žadėjusiai aktorei Kaunas iš
svetimo greitai (per greitai?) tampa savu. Skaitytojas
nespėja svečio žvilgsniu aprėpti platesnės Kauno panoramos, ji prabėgama tik paviršiumi, neišvengiant
mažesnių ar didesnių istorinį nuokrypių (pavyzdžiui,
apžiūrinėjami dar nepastatyti pastatai ir pan.). Tačiau
toks staigus perversmas pateisintinas tuo, kad Rachelė
Kaune randa jai artimą vietos žydų bendruomenę, juk
„[ž]monės visur tokie patys [...] ir jų vargams ir rūpesčiams galo nematyti. Kaip gerai, kad jų, žydų, teatras
toks demokratiškas ir gali atjausti bei paguosti visus –
ir jaunus, ir senus, ir vargšus, ir turtingus“ (p. 88). Aktorė netrunka į ją įsilieti lig ausų – įsimyli žydų muzikantą, su juo kuria ateitį, perima žydų teatro vairą,
susilaukia dukters.
Gilesnis žvilgsnis į Kauno žydų teatro užkulisius
tampa Rachelės romano linijos istorinių dekoracijų
mūru ir su kaupu atperka paviršutinišką miesto gyvenimo panoramą. Būtent žydų teatro temoje romano
autorė jaučiasi kaip žuvis vandenyje – vos prieš kelis
metus buvo išleista jos monografija Žydų teatras tarpukario Lietuvoje (2017). Kadangi monografija išleista tik 100 egzempliorių tiražu, tai romano skaitytojas
tikrai gali laukti prieš akis atsiveriant dar nepažintai
Kauno žydų bendruomenės ir teatro užsklandai. Pastebėtina, kad romano herojė Rachelė – tai duoklė tikrai
žydų aktorei Rachelei Berger, 1936 m. atvykusiai į Lietuvą, čia įsimylėjusiai, pagimdžiusiai dukrą, vaidinusiai ir vadovavusiai Kauno žydų teatrui. Pagirtina, kad
teatro istorija į romaną įpinta saikingai ir organiškai,
tad skaitytojui nesusidaro įspūdis, jog klauso istorijos
paskaitos, ar skaito į romaną įterptus autorės mono
grafijos lapus.
Lietuvos žydų bendruomenė šiandien visų pirma siejama su Vilniumi ir jo istorija, tuo tarpu Kaunas lietuvių sąmonėje įprastai laikomas lietuvybės ir lietuviškumo bastionu. Džiugu, kad tarpukario Kaunui grąžinami
ir kitų tautybių, ženklią miesto gyventojų dalį sudarę,
miestiečiai. Pukelytės Panelės iš Laisvės alėjos papildo
ir savotiškai pratęsia Marko Zingerio romane Aš sėdėjau Stalinui ant kelių (2017) pateiktą vaizdingą prieškario ir pokario Kauno žydų bendruomenės paveikslą.
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Autorius nemažai dėmesio skyrė Kaune gausiai žydų
laikytiems kino teatrams, viešbučiams, dabar prie šio
paveikslo galime pridėti ir teatrą.
Antrosios Pukelytės romano panelės siužeto linija turėtų pasirodyti artimesnė daugeliui lietuvių skaitytojų.
Tai – senmergė (30 metų!) Zofija, su seserimi gyvenanti Kaune, dirbanti lenkų knygyne ir namuose kalbanti
lenkiškai. Jos tėvai dirba žemę kažkur Kėdainių krašte, o brolis kuria gyvenimą Lenkijoje.
Pukelytės Zofija – tai XIX a. pabaigos – XX a. pradžios „senlietuvių“ ir „jaunalietuvių“ konflikto atspindys ir palikimas. Puikiai žinoma istorija apie du brolius
Narutavičius (Narutowicz) – Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą Stanislovą (1862–1932) ir pirmąjį
Lenkijos prezidentą Gabrielių (1865–1922), yra puiki
šio konflikto iliustracija. Nors Zofijos aplinka lenkakalbė, nors brolis save sieja su Lenkija, tačiau ji pati jautėsi esanti Lietuvos dalis, „nesvarbu, kad gimė Latvijoje
[...]. Ir ta lietuvių kalba nebuvo tokia jau sunki – mokėsi jos, klausydama Šabaniausko ir Dolskio dainų per
radiją, paskaitydama vieną kitą laikraštį Be to, kalbėti
lietuvių kalba darėsi madinga. [...] Netikėtai ją užplūdo
pasididžiavimo savo šalimi ir miestu jausmas, prisiminė
seniai mokykloje išmoktą Adomo Mickevičiaus eilėraštį „Litwo! Ojczyzno moja!“ ir garsiai pakartojo“ (p. 69).
Jeigu Rachelės siužeto linija yra duoklė autorės
moksliniams interesams, tai Zofija atspindi šeimos istoriją. Kaip prisimena autorė, jos močiutė kalbėjo tik
lenkiškai, o ir ji pati vaikystėje su giminėmis bendraudavo tiek lietuviškai, tiek lenkiškai. Nūnai kaip Lietuvos „patriotų“ pasipiktinimą nuo „lenkiškų“ Q, W ir X
raidžių įstatymo nukreipė lietuviškos K (Kalvelė), V
(Vytis) ir P (Pliažas), ši istorijos linija nebeatrodo tokia
aktuali. Antra vertus, tereikia prisiminti dalies lietuvybės gynėjų pasipiktinimą dėl 2011 m., Česlovo Milošo
(Czesław Miłosz) metais, Lietuvoje kabėjusių plakatų
su lenkiškais užrašais ir rašmenimis, kad įsitikintume,
jog ir šiandien dalis lietuvių bus greiti išaiškinti, kaip
turi kalbėti, atrodyti ir už ką balsuoti „tikras“ Lietuvis.
Tad jeigu Pukelytės Rachelė į Kauno gyventojų mozaiką deda dar mažai atrastą dalį, tai Zofija nupučia dulkes nuo neretai pamirštamos kitos dalies. Zofijos, kaip
ir Rachelės romano linija taip pat paženklinta meile.
Tačiau jei Rachelė dėl jos lieka Kaune, tai Zofija įsimyli iš kažkur išdygusį lenkų kariškį (1932 m. Kaune!) ir
paskui jį iškeliauja į Lenkiją...
Romanas nenoromis prašosi ir trečios, „jaunalietuviškos“ panelės. Tos ilgakasės, auksaplaukės, tipingos
tarpukario Birutės, taip pat ieškančios sau vietos modernėjančiame Kaune. Tada dėlionė tikrai būtų pilna.
Deja, panelės romane tik dvi. Na, o tą tipingą lietuvaitę, matyt, galime rasti pirmajame Pukelytės romane
Prancūziškas romanas (2000). Čia reiktų pabrėžti, kad
autorė tik šiuos du romanus ir yra išleidusi – dvidešim-

72

ties metų tarpas tarp skirtingų grožinių knygų gana
retas mūsų literatūros lauke.
Prancūziškame romane, kaip ir Panelėse iš Laisvės
alėjos, taip pat kalbama apie kūnų tranzitą. Jei Rachelė keliauja iš Paryžiaus į Kauną, Zofija iš Kauno į
Lenkiją, tai Prancūziško romano Giedrė – iš Lietuvos
į Prancūziją. Jei pirmosios dvi atstovauja „pirmosios
Lietuvos nepriklausomybės kartos istorijai“, tai Giedrė
atstovauja pirmajai Atkurtos Lietuvos nepriklausomybės kartai ir į Prancūziją išsibogina kažkada laukinių
devyniasdešimtųjų pirmoje pusėje. Ir ją į užsienį tempia nelaiminga meilės istorija – įsimylėjusi Lietuvoje
viešėjusį prancūzų akademiką, su jo pagalba gauna
stipendiją mokytis Prancūzijoje. Svetimoje šalyje lietuvaitės laukia ne tik meilės aistros, bet ir akademiko žmona bei neišvengiama finansinė priklausomybė
nuo meilužio. Viskas komplikuojasi. Paprastos formos
žanriniame meilės romane nesidrovėta ne tik atviresnių sekso scenų aprašymo, tačiau ir aktualių bei opių to
meto emigracijos problemų. Tai gana drąsus romanas.
Deja, tokios drąsos pritrūksta Panelėse iš Laisvės alėjos, ypač paskutiniame romano trečdalyje (III ir IV dalyse). Jeigu didžiąją romano dalį (I ir II dalys) pieštas
nekonfliktiškas, lengvai idealizuotas „auksinių Kauno
laikų“ 1932 m. vaizdinys, kuriame mezgėsi romano veikėjų meilės ir ateities viltys, tai vėliau romanas daro
septynių metų šuolį į Katastrofą – Antrąjį pasaulinį
karą, sovietinę ir nacių okupacijas, Holokaustą. Paskutinieji romano skyriai sudaro aiškų kontrastą pirmuosiuose aprašytai Kauno idilei.
Tačiau šis kontrastas nėra toks ryškus, kokio norėtųsi, jame nėra karo purvo, skausmo ir smarvės. Per daug
greitai, per daug paviršutiniškai – trūksta to gylio, kurį
autorė rodo rašydama apie žydų teatrą. O romane išlindus žydus gaudantiems baltaraiščiams, „trečiosios“
panelės trūkumas pasirodo perdėm aiškus. Kodėl tuos
žydus gaudo? Juk apie augantį antisemitizmą, net ir
rašant apie sovietų okupaciją, romane neužsimenama...
Kodėl, kada daugiatautis, kosmopolitiškas Kaunas pavirto tokiais spąstais? Atsakymų į tai romane nerasime.
Ina Pukelytė romane Panelės iš Laisvės alėjos sėk
mingai į istorijos šviesą ištraukia ar nupučia dulkes
nuo kelių įdomių senojo Kauno istorijos vaizdinių, deja,
autorei sunkiai sekasi surasti jiems vietą priežastinėje
istorijos įvykių grandinėje. Galbūt užmojis „padėti geriau suprasti“ Lietuvos istoriją buvo šiek tiek per aukštas. Prieš dvidešimtmetį rašydama pirmąjį romaną
autorė teigė, kad tenori parašyti šmaikščią ir ironišką
istoriją apie moters gyvenimą, kuri patiktų moterims ir
būtų skaitoma. Tuomet jai pasisekė, ir lūkesčiai buvo
viršyti su kaupu. Jeigu dabar autorė būtų taip pat norėjusi parašyti tiesiog įtraukiančią, lengvai skaitomą
istoriją apie dvi skirtingas tarpukario Kauno moteris,
manau, jai taip pat būtų pavykę geriau.
!
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Mozės gyvenimo ir
ligos istorija
Monika Šipelytė

Ir vėl tenka rašyti apie Joną Basanavičių. Tiksliau –
vėl apie Basanavičiaus biografiją. Nuslūgus istoriniam
tautos ir valstybės tapatybės stiprinimo bumui, kuris
buvo glaudžiai susietas su įvairiomis Lietuvai svarbiomis sukaktimis, asmenybių įamžinimo klausimais ir,
žinoma, 1918-ųjų Lietuvos šimtmečiu, Vilniuje, prie Filharmonijos, liko stovėti Jono Basanavičiaus paminklas.
Kelis pastaruosius metus buvo bandoma Daktarą tarsi
„prikelti“ – jubiliejus šventė nemažai jo Vilniuje įkurtų
įstaigų, juo labiau visuomenei buvo pasakojama ir perpasakojama Valstybės Tarybos veiklos istorija, bandomi sužymėti su tuo susiję pastatai, vis atsigręžiama per
petį – ir čia Basanavičiaus būta, ir ten, ir t. t. Tad Basanavičius (pagaliau?) pelnytai turėjo iš tiesų „prisikelti“
ir įsimaišyti į smalsuolių minią, mojuojančią trispalvėmis ir vyčiais. Tačiau, modernios valstybės šimtmečio
proga į populiariąją atmintį stengiantis iškelti kitus, ne
tokius žinomus, bet ne ką mažesnių nuopelnų ir entuziazmo Atgimime parodžiusius veikėjus, Basanavičius
vėl tarsi liko kažkur šalia – kaip pavardė, kaip titulas, kaip memorialas aniems laikams. Todėl svajingai
žvelgdamas į tą minią jis jau ruošėsi eiti savais reikalais, oriai pasiramsčiuodamas lazdele. Bet tada priėjo
Eligijus Raila ir jį užkalbino: „Daktare, kaip jaučiatės?“
Taip prasidėjo Lietuvystės Mozės istorija.
Kaip ir visos geros biografijos, šį ypatinga tuo, kad
Eligijus Raila,
Lietuvystės Mozė:
Jono Basanavičiaus
gyvenimo ir ligos
istorija,
Vilnius: Naujasis ŽidinysAidai, 2019, 430 p.,
900 egz.

Dailininkės Violeta Boskaitė ir
Dainė Galinienė
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joje nesistengiama slėpti istorijos subjektyvumo – pripažįstant, kad kiekvienas remiasi savo paties įvykių ir
patirčių interpretacija, leidžiama kalbėti patiems veikėjams, kartais juos papildant, kartais pataisant, bet
nepamokslaujant ir neieškant praeities klaidų, kurios,
matomos iš šiandien, galbūt nebuvo tokios reikšmingos
anuomet. Šie niuansai svarbūs ir dėl to, kad kalbant
apie „ikonines“ asmenybes, net kažkiek nepadoru išsitarti, kad „nieko apie juos taip ir nepasakėme“ arba „dar
nesugebėjome deramai įvertinti jų nuopelnų“. Tai tarsi
nuosprendis visos kartos istoriografinei ir istoriosofinei
tradicijai. Labai puiku, kad Railai tai ne itin rūpi: „ši
knyga gimė iš akademinio pyktelėjimo“, – „Pratarmėje“ be užuolankų sako jis. Biografijos autorius supranta, kad rekonstruoti Daktaro pasaulėvaizdį yra daug
svarbiau negu jo biografijos pasakojimą kažkur įterpti,
apibrėžti, sunormuoti laike ir erdvėje, ir, žinoma, „įamžinti“. Berods, Raila šiuo nemažos apimties tekstu daro
priešingą veiksmą – Basanavičių „atamžina“, nukelia
nuo jo pečių dar tarpukariu uždėtą Patriarcho naštą ir
leidžia jam pa(si)pasakoti apie save kaip apie gydytoją,
sutuoktinį, mokslininką, atradėją, keliautoją ir inovatorių. Tad kur veda šis pasakojimas?
Pirmiausia, biografijos autorius pabrėžia, kad stengiasi kalbėti apie Basanavičiaus kultūrinį laikmetį ir
veiklą, apie Epochą ir apie Žmogų. Skaitytojas gali tuo
greitai įsitikinti – knygos turinys netradicinis, nors ir
išdėstytas chronologine tvarka. Pasakojamą istoriją
dalydamas į erdvinius skirsnius – šalis ar miestus, kur
Basanavičiui teko gyventi ir dirbti – Raila nepamiršta
ir istorinio laiko dėmens. Taip skaitydami ir keliaujame
per Rusijos imperiją, Bulgarijos kunigaikštystę, Prahą,
Vilnių, Oberostą ir Lenkiją, nepamiršdami kartkartėmis su Daktaru išvykti į Vakarų Europos didmiesčius
ir kurortus. Toks santykis su laiku ir erdve atskleidžia,
kad biografijos autoriui itin svarbu kontekstas – kur,
kada ir kokiomis aplinkybėmis Basanavičius keliavo,
ką dirbo ir kaip vertino tą savo (dažniausiai laikiną)
aplinką. Greta turinyje esantys lotyniški ligų pavadinimų prierašai – taip pat aliuzija į tai, kas konkrečiame
laike Gydytojui Basanavičiui buvo svarbu. Tai ne tik
jausminis, bet ir mokslinis jį tuo metu kankinusios ligos patyrimas.
Žvelgiant į knygą šiek tiek atsitraukus, kyla pirmoji
mintis apie visą biografiją ir naują požiūrį į Basanavičiaus darbus – kodėl būtent „Lietuvos Patriarchas“?
Kodėl ne Bulgarijos? O gal Prahos? Ketvirtis amžiaus,
praleistas šiose šalyse, neabejotinai buvo Basanavičiaus linksmiausias, produktyviausias, asmeniniais
ir profesiniais atradimais gausiausias laikas. Laikas,
pagimdęs Auszrą ir, deja, pražudęs vienintelę Jono gyvenimo meilę Eleonorą. Raila neabejotinai yra atsakingas už tai, kad pagaliau vis stipriau į XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvai reikšmingų asmenybių
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gyvenimų tyrinėjimus yra sugrąžinami Vidurio Rytų
Europos, kurią jie taip mėgo, kultūriniai ir vertybiniai
klodai. Basanavičiaus išsilavinimo ir padėties žmogus
nesijautė labiau svetimtautis Vienoje negu į ją tyrinėti lietuvių pasakų atvykęs prancūzas. Daktaras, kaip
savo epochos žmogus, ne tik tikėjo medicinos, chirurgijos ir radiologijos laimėjimais bei pats juos praktikavo,
bet ir pilnai pasinėręs į „sveikatinimosi“ madą, prisidėjo prie sanatorijų fin-de-siècle aukso amžiaus. Tik į lietuviškąją istoriografiją sugrąžindamas šią dramatišką
ir permainingą veiksmo erdvę, Raila leidžia mums priartėti prie Basanavičiaus vidinio pasaulio, savivokos
tiek apie save, tiek apie Tautą – abu reikėjo pagydyti,
„pasveikatinti“. Tad sekdami Basanavičiaus pėdomis
po Alpių sanatorijas, kurios veikia iki šiol, taip pat sekame Lietuvos kultūrinio atgimimo pėdsakais: būtent
ten Basanavičiaus galvoje kilo ir skleidėsi įmantriausios idėjos apie didingą gimtosios šalies praeitį ir privalomai tokią pat ateitį. Tik Basanavičių išlaisvinę iš
nacionalistinių prietarų ir mitų, galime perskaityti jo
mums paliktą Didįjį Mitą – trakų-prygų Lietuvą.
Nors praeities tyrinėjimai iš tiesų buvo Basanavičiaus gyvenimo aistra, jo praktinis darbas – kaip gydytojo, sveikatos apsaugos sistemos kūrėjo ir istorinių
vertybių saugotojo – šiandieniam skaitytojui taip pat
tampa suprantamesnis, kai jam papasakojama visa
bulgariškoji daktaro epopėja ir nuopelnai šiai šaliai.
Dėl to Basanavičius netampa mažiau lietuviu, bet tik
rai tampa daugiau europiečiu. Artimas žvilgsnis į jo
užrašų knygeles atskleidžia ne tik to meto medicinos
ir bendrai mokslo institucinį lygmenį, jo iššūkius, bet
ir privačius Daktaro rūpesčius bei savistabos intensyvumą. Raila savo pasakojimu bando sušvelninti Basanavičiaus autobiografijoje gerai žinomą „nervų ligų“
istorijos efektą, dažnai šokiruojantį ją pirmą kartą
skaitančius studentus. Kaip čia Patriarchas registruoja tik savo šlapimo būklę, o visai pamiršta užrašyti, kad
tuo metu mąsto apie Lietuvą?
Antroji mintis, besisiejanti su praktinio ir idėjinio
gyvenimo perskyromis, pratęsia pirmąją – atrodo, kad
Raila išryškino nemažai lūžinių momentų ir iš jų išei
nančių Basanavičiaus gyvenimo gijų, kai Daktaras
perėjo iš mąstymo į veiklos erdvę ir atvirkščiai. Besimokydamas ir besiruošdamas gydytojo karjerai, Basanavičius kūrė planus Lietuvos ateičiai, su Auszra prasidėjus Atgimimui, susidomėjo kunigaikščių Lietuvos
praeitimi, o susikūrus moderniai Lietuvai, joje, beveik
mitologinėje, apsigyveno visam laikui, palikdamas
naująją kitiems. Galbūt šiek tiek antgamtiška, bet graži mintis, leidžianti į didžiųjų gyvenimus žvelgti ne tik
kaip į konkretybes ir faktus, bet ir visos kultūrinės bei
istorinės atminties dalį.
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Dar vienas niuansas, tarsi sujungiantis šias dvi perspektyvas – erdvės platumo ir laiko sąlygiškumo – tai
kitos asmenybės ir aprašymai apie jas, organiškai
įpinti į Basanavičiaus istoriją. Railos dėmesys smulk
menoms į Daktaro veiklos aplinką įtraukia daugybę
garsių vardų: ir ne tik lietuviams pažįstamus abiejų
praėjusių šimtmečių veikėjus, bet ir visame Vakarų
pasaulyje garsius gydytojus, archeologus, etnografus,
istorikus. Taip imame pažinti, ką ir kodėl Basanavičius skaitė, kam ir kodėl rašė laiškus, kaip rinkosi savo
kelionių, savigydos ir saviugdos maršrutus. Įspūdinga
asmenybių pynė iš tiesų patvirtina Basanavičiaus priklausymą to meto Vidurio Europos elitui, ugdžiusiam
jį, o vėliau per jo patirtį – ir Lietuvą. Tad reikšmingiausias Railos nuopelnas šioje biografijoje yra papasakota
Basanavičiaus istorija iki „Patriarcho“. Kol tarpukario
Lietuva savo dabartimi dar nebuvo užgožusi basanavičiškos vizijos apie ją, o pats Daktaras dar nebuvo „įpaminklintas“ jam gyvam esant.
Trečioji, ir jau paskutinė, mintis apie šią knygą yra
mintis apie Vilnių. Nesinorėtų tikėti, kad biografijos
autoriui šiek tiek pritrūko ūpo rašant paskutiniuosius knygos skyrelius. Na, kaip Basanavičiui Vilniuje
po visų „okupacijų“. Tačiau šio miesto sociokultūrinio
audinio biografijoje šiek tiek trūko. Nors, žinoma, XX a.
pradžios Vilnius nebuvo Praha ar Viena, bet jame vyko
tiek daug kultūrinio nelietuviško (!!!) šurmulio. Juk net
sekdami paties Basanavičiaus minties linija matome,
kad jis neignoravo miesto daugiatautiškumo, tik visaip
stengėsi jį išsaugoti lietuviams, arba tiksliau, išsaugoti tuos negausius lietuvius Vilniui ir Vilniuje – juos
gydydamas, maitindamas, šviesdamas. Tad knygoje
pasirodė šiek tiek mažai miesto, to, kuris pulsavo už
Basanavičiaus Lietuvių mokslo draugijos buto durų.
Spalvingas to laiko (o ypač Oberosto metų) pavyzdys
yra atskleistas Laimos Laučkaitės knygoje (kurią, beje,
ir Raila cituoja) Vilniaus dailė Didžiojo karo metais: čia
žydiškoji tapatybė skleidžiasi Vokietijos karininkų darbuose, o lenkiškasis modernizmas klesti greta berlynietiškojo. Nors gal iš tiesų to meto tikrovė parodo kitą
faktą: kad Basanavičius sąmoningai ar ne, bet nuo pat
Pirmojo pasaulinio karo pradžios ėmė tolti nuo buitiškosios politinės realybės į trakų-prygų istorinę erdvę,
kuri jam buvo laisvės ir nepriklausomybės išraiška?
Nepaisant to, Daktaras liko paskutiniuoju Vilniaus didybės sargu, kasdien apvaikščiodamas svarbiausius jo
objektus, o vėliau, netgi persikėlęs į Rasų kapines, būdamas greta.
O ką gi atsakė Basanavičius Railai paklausus: „Daktare, kaip jaučiatės?“ – „Arrhytmios nėra. Gerai. Tik
skulptūros batai negražūs.“
!
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Daugiasluoksnė
Lietuvos modernizmo
klasiko biografija
Giedrė Jankevičiūtė

Lietuvos dailės istorikai jau senokai su augančiu pavydu dairosi į latvių ir estų kolegas, kurie sistemingai
vieną po kitos leidžia savojo modernizmo klasikų monografijas arba monografijos apimties ir atitinkamo svorio bei storio retrospektyvinių parodų katalogus. Mums
netrūksta probleminių straipsnių ir monografijų, nušviečiančių Lietuvos modernizmo dailės raidos procesus nei lietuvių, nei kitomis kalbomis, tačiau stinga šių
procesų veikėjus pristatančių akademinių studijų. Išskyrus prieš porą metų lietuviškai išleistą, o šiuo metu
į anglų kalbą verčiamą Algės Andriulytės monografiją
Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum (2018),
per pastaruosius penkerius metus nepasirodė jokia
kita tokio pobūdžio knyga, o ir anksčiau išėjusioms suskaičiuoti pakaktų vienos rankos pirštų. Iš Naujosios
dailės istorijos perspektyvos perrašoma prašyte prašosi net nacionalinės dailės pradininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės interpretacija, ką ir kalbėti
apie kitų į sovietmečio kanoną vis dar įspraustų ilgojo
XIX a. ir XX a. dailininkų kūrybą. Norėtųsi tikėtis, kad
impulsą pajudėti šia linkme suteiks atsigavusi šaltinių
leidyba. Praėjusiais metais pasirodė Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus leidinys Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: Korespondencija 1892–1906 (t. 1,
Antanas Gudaitis:
Tekstai ir vaizdai,
sudarytojos Eglė
Kunčiuvienė, Ema
Mikulėnaitė,
Vilnius: Lietuvos
nacionalinis muziejus,
2020, 542 p., iliustr.,
500 egz.

Dailininkė Vida Kuraitė
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sudarytojai Radosław Okulicz-Kozaryn, Nijolė Adomavičienė, Petras Kimbrys, 2019) – kritinis šaltinių rinkinys, leidžiantis giliau ir plačiau nei iki šiol suvokti
ir interpretuoti Čiurlionį. Dar solidesnis pamatas išsamiai monografijai – šių metų pradžioje Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistas monumentalus šaltinių rinkinys Antanas Gudaitis: Tekstai ir vaizdai (sudarytojos
Eglė Kunčiuvienė, Ema Mikulėnaitė, 2020).
Tokio leidinio apie dailininką iki šiol neturėjome. Tai
tikras lobis kultūros istorikams, veikalas, kuris dar tebekvepėdamas spaustuvės dažais tampa klasika. Didesnę pusę pusės tūkstančio puslapių storio knygos užima
daugiasluoksnė Gudaičio biografija, kurioje kruopščiai
surinkti faktai perpinami dailininko prisiminimų ištraukomis, citatomis iš amžininkų tekstų ir iliustruojami ne tik fotografijomis bei kūrinių reprodukcijomis,
bet ir apčiuopiamo tikrumo naratyvui suteikiančiais dokumentų atvaizdais. Šį šaltinį, norintiems sužinoti, kas
buvo ir yra Gudaitis, parengė Eglė Kunčiuvienė – viena
iš knygos sumanytojų ir sudarytojų. Kunčiuvienė – Gudaičio duktė, tad ji disponavo ne tik valstybės atminimo
institucijose saugoma tėvo biografine medžiaga bei kūrybos rinkiniais, bet ir šeimos rankose esančiais vizualiniais bei tekstiniais dokumentais. Kita vertus, glaudus
emocinis ryšys ją matyt varžė, tad dėl veikalo apimties,
viešinamos medžiagos kiekio ir formos ji nusprendė
tartis su redaktoriavimo patirties turinčia bičiule Ema
Mikulėnaite, kuri tapo antrąja knygos sudarytoja. Rengėjos užsibrėžė tikslą „parodyti kuo daugiau visko apie
Gudaitį, visokio Gudaičio“ („Pratarmė“, p. 7) ir nuosek
liai jo siekė. Atrinktą medžiagą struktūravo ne kartą
kitų išmėgintu, klasikiniu būdu. Be minėtos biografijos
tomą sudaro kritikos tekstai apie Gudaičio kūrybą, jo
įvairialaikės mintys apie nacionalinės dailės aktualijas, meno tikslus, tapybos mokymą ir savo paveikslus,
amžininkų ir šeimos narių prisiminimai, korespondencija. Biografijoje išplėtotas nuoseklus pasakojimas apie
visą Gudaičio gyvenimą, o kituose šaltiniuose vyrauja
sovietmečio įtampos, dramos, realijos. Sudarytojų manymu, tolstant sovietinei epochai, tai buvo itin svarbu
užfiksuoti. Laiko būvį savaip perteikia ir Jolitos Mulevičiūtės įžanga, kurios, užsitęsus knygos parengimo procesui, autorė apsisprendė nebeatnaujinti. Taigi knygai
būtų galima prikišti vienintelį dalyką: žinių apie dabartinę Gudaičio kūrybos refleksiją stygių. Žinoma, pažintį su Gudaičiu pradedančiam skaitytojui tai neturėtų
pernelyg kliūti, o naujoms interpretacijoms medžiagą
kaupsiantys tyrinėtojai ras kitų būdų papildyti turimus
išteklius, juolab kad dalis informacijos istoriografinių
nuorodų pavidalu jau pateikta Lietuvos dailininkų žodyne esančioje Mulevičiūtės parengtoje Gudaičio biog
ramoje (Lietuvos dailininkų žodynas, t. 3: 1918–1944,
sudarytoja Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013).
!
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Respublikoniškos
tradicijos atgarsiai
Skirmantas Knieža

Lenkijos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir bendros jų Respublikos politinė mintis vis dažniau analizuojama politinės teorijos ir idėjų istorijos
kontekste, o didesnio dėmesio susilaukia tiek „vidaus
rinkoje“, tiek anglakalbėje literatūroje (iš naujausių
darbų paminėtini: Tomasz Gromelski, „Classical Models in Early Modern Poland-Lithuania“, in: Wyger Velema, Arthur Weststeijn (eds.), Ancient Models in the
Early Modern Republican Imagination, Leiden, Boston: Brill, 2017; Joanna Orzeł, „From Imagination to
Political Reality? The Grand Duchy of Lithuania as a
Successor of Rome in the Early Modern Historiogra
phy (15th–18th centuries)“, in: Open Political Science,
2018, t. 1, nr. 1; Benedict Wagner-Rundell, Common
Wealth, Common Good: The Politics of Virtue in Early Modern Poland-Lithuania, Oxford University Press,
2015; Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2018 ir kt.). Svarstymų akiratyje atsiduria
politinės minties šaltiniai, varijuojantys nuo poleminės
ir grožinės literatūros iki politinės teorijos traktatų. Politinę mintį imasi tirti ne tik istorikai, bet ir literatūrologai, politikos mokslininkai ar filosofai. Pastarajai
grupei, veikiausiai, priskirtina ir Krokuvos Jogailaičių
Dorota Pietrzyk-Reeves,
Polish Republican
Discourse in the
Sixteenth Century,
Translated by Teresa
Bałuk-Ulewiczowa,
ser. Ideas in Context,
Cambridge University
Press, 2020, 292 p.
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universiteto profesorė Dorota Pietrzyk-Reeves, savo tyrime siūlanti pažvelgti į politinį XVI a. Lenkijos Karalystės diskursą.
Ši knyga originalo kalba išleista dar 2012 m. (Ład
rzeczypospolitej: Polska myśl polityczna XVI wieku a
klasyczna tradycja respublikańska, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012), o šiemet jos redaguotas ir sutrumpintas vertimas pasirodė Kembridžo universiteto
leidyklos intelektualinei istorijai skirtų monografijų
serijoje Ideas in Context. Nors pastarojoje daugiausia
dėmesio skiriama ankstyvųjų Naujųjų laikų Anglijos
politinei minčiai, monografijose nagrinėjamų temų geo
grafija apima ne tik Vakarų Europą, bet ir carinę Rusiją ar Indiją, o laiko ašis tęsiasi nuo Antikos iki XX a.
pabaigos. Taip pat pabrėžiama interdisciplininė šių
studijų prieiga, neapsiribojanti tik istorijos ar filosofijos laukais ir ieškanti jų integracijos galimybių.
Pietrzyk-Reeves renkasi filosofės žiūrą. Jos šaltinių
pagrindą sudaro XVI a. politinės teorijos ar politinės
publicistikos kūriniai. Kadangi didžioji dalis jos naudojamos medžiagos yra ne abstrakti politinė filosofija,
o veikiau reakcija į politines aktualijas, autorė ją apibendrina „politinės minties“ terminu. Metodologine
atspirtimi tampa Kembridžo idėjų istorijos mokyklos
(NB: šis bendras vardiklis – sąlyginis) autorių Quentino Skinnerio, Johno G. A. Pococko, Paulo O. Kristellerio ir kt. darbai. Laikydama XVI a. Lenkijos-Lietuvos valstybės politinį diskursą „politinės minties aukso
amžiumi“, autorė kelia tikslą rekonstruoti respublikoniškosios tradicijos sampratą. Analizuodama autorių
vartojamas sąvokas ir plėtojamas idėjas, ji siekia sistemizuoti jų svarstymus valstybės, doro piliečio ir institucinės sandaros kategorijomis. Pietrzyk-Reeves pabrėžia vartojanti „respublikoniškosios tradicijos“ sąvoką,
kad ši nebūtų painiojama su respublikonizmu, viena iš
moderniųjų politinių ideologijų.
Knygą sudaro keturios dalys. Įvade apžvelgusi respublikoniškosios tradicijos šaknis Aristotelio, Cicerono ir kitų Antikos autorių darbuose, pirmojoje dalyje
ji analizuoja XV–XVI a. politinės filosofijos kontekstą
Europoje. Ji apžvelgia ryšį tarp nominalizmo bei konciliarizmo filosofinių srovių ir Lenkijoje besiformuojančios respublikoniškos minties tradicijos, taip pat lenkų
autorių darbuose ieško Europos humanistų svarstymų
atspindžių. Antra-ketvirta monografijos dalys skirtos
trims esminiams XVI a. Lenkijos politinės minties aspektams: respublikos, kaip geriausios valstybės (politėjos) koncepcijai, piliečių dorybingumui ir bendrojo gėrio
sampratai, galiausiai – institucinei mišrios formos (forma mixta) valstybės sąrangai.
Pietrzyk-Reeves teigimu, būtent politinės tautos narių dorybingumas ir skirtingų valdžios šakų balansas
respublikoniškos tradicijos mąstytojų darbuose laikomi
efektyvios ir teisingos valstybės pagrindu. Ji teigia, kad
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tinkamai besitvarkančią politinę bendruomenę apibūdina laisvės, teisės ir respublikos sąvokos, tačiau laisvė
laikoma geros politinės tvarkos išvestine, o ne pastarosios priežastimi (p. 125). Ji teigia, kad, skirtingai negu
kituose Europos kraštuose, Lenkijos politinės minties
darbuose didesnis dėmesys skiriamas ne pasiūlymams
keisti institucinę valstybės sąrangą, o moraliniam piliečių, politinės tautos narių, ugdymui (p. 128). Toks vieningas diskursas esą galėjo lemti ir tai, kad Respublikoje nesusiformavo skirtingos politinės jėgos (kaip torių
ir vigų partijos Anglijoje, plg. p. 183), tačiau kitur pabrėžia, kad politinėje mintyje galima įžvelgti bajoriško,
aristokratinio, absoliutistinio ar demokratinio mąstymo
kryptis. Apibendrindama XVI a. Lenkijos-Lietuvos politinę mintį, ji išskiria penkis jos šaltinius: XV a. diskusijose dėl popiežiaus primato atsiradusią konciliarizmo
filosofiją, Cicerono ir kitų Antikos autorių propaguotos
mišrios politinės formos ir teisės viršenybės idėjas, politinio dalyvavimo, vita activa, svarbą, renkamos monarchijos principą ir religinę toleranciją. Tiesa, pastarajam
principui knygos dėstyme skiriama nedaug dėmesio.
Knygos stiprybė – autorės gebėjimas identifikuoti
daugybę persidengiančių, įvairiose laiko ir erdvės taškuose atsiradusių, idėjų ir jas sujungti į nuoseklų pasakojimą apie XVI a. Respubliką. Daroma aiški skirtis
tarp antikinio ir ankstyvųjų Naujųjų laikų mąstymo
apie respublikos principus, atskleidžiamos skirtingos
laisvės sampratos, identifikuojamas lenkų politinių
mąstytojų idėjose aidintis Antikos ir XV–XVI a. Europos filosofų mintijimas. Abiejų Tautų Respublikos politinė mintis regima kaip unikalus, bet nuo laikmečio aktualijų neizoliuotas politinis diskursas. LDK politinės
minties tyrėjui šis tekstas aktualus ne tik dėl to, kad
čia interpretuojami „lietuviškai tradicijai“ priskiriamų
Andriaus Volano, Augustino Rotundo ar Petro Skargos
veikalai. Pietrzyk-Reeves parodo, kad jie dalyvauja didesniame poliloge – jų politines idėjas matome ne tik greta kitų lenkų mąstytojų, bet ir platesniame kontekste.
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Vis dėlto pastarasis pagyrimas turi ir antrą medalio pusę. Pietrzyk-Reeves visus veikalus laiko vieningo
Lenkijos respublikoniškos tradicijos diskurso dalimi ir
neidentifikuoja kai kuriuose analizuojamuose darbuose
išreiškiamo prolietuviško požiūrio. Dėl to nepastebima,
kaip LDK autonomijos idėja lemia ir skirtingą respub
likos sampratą (plg. Augustino Rotundo Lenko pasikalbėjimą su lietuviu). Galbūt tai susiję su filosofine
autorės prieiga, kuria pirmiausia siekiama pažinti abstrakčius principus, o ne realią politinę praktiką. Kita
vertus, autorės interpretacija apima abu šiuos laukus
ir ji gana laisvai pereina nuo vieno registro prie kito –
kalbėjimą apie politinę praktiką keičia diskurso analizė ir atvirkščiai. Ne iki galo įtikina ir jos mintis, kad
XVI a. lenkų mąstytojai pernelyg optimistiškai vertino
gerą žmogaus prigimtį ir jo dorybingumą, iš kurio neva
turinti kilti ir efektyvi valstybės institucinė sąranga.
Viena vertus, skaitant Skargos Seimo pamokslus sunku įžvelgti optimistinį žmogaus moralės vertinimą.
Nors Pietrzyk-Reeves pasirinkti šaltiniai ir reaguoja į
politines aktualijas, daugelis jų yra teoriniai svarstymai. Iš jų visapusiškai rekonstruoti politinį diskursą
sunku, todėl ir apibendrinimas apie moralės viršenybę
prieš institucijas – sąlyginis. Iš redakcinių pastabų išskirtina tai, kad ne visai akivaizdu, kokiais principais
vadovaudamasi autorė renkasi versti lotyniškas citatas: kartais ilgos frazės paliekamos neverstos, kartais
išverčiamos trumpos ir aiškios.
Dorota Pietrzyk-Reeves rašo įdomią ir aktualią Lenkijos-Lietuvos politinės minties istoriją. Filosofė ir politikos mokslininkė ne tik atranda pagrindines XVI a.
politinius traktatus siejančias gijas, bet ir padeda identifikuoti jų sąsajas su Antikos ir XV–XVI a. Europos
mąstytojų idėjomis. Jos monografija naudinga bent
dviem aspektais. Pirma, ji atveria naują LDK šaltinių
skaitymo perspektyvą. Antra, užduoda mįslę, kas su
XVI a. „aukso amžiaus“ politiniu diskursu nutiko negandų kupinuose XVII–XVIII a.
!
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CIA žvalgyba Baltijos šalyse (1947–
1953), sudarė Mingailė Jurkutė, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centras, 2020,
383 p., 500 egz.
Dokumentų rinkinys, skaitytojui
siūlantis daugiasluoksnę pažintį su
pokariu. Sudarytojos parengtas įvadas
ir archyvinė pratarmė išsamiai aptaria CŽA sukūrimo aplinkybes, raidą
ir darbo ypatybes, būdingas minėtam
laikmečiui; atskleidžia sudėtingą ir
ganėtinai painų (o kaipgi kitaip, juk
žvalgyba!) šaltinių kelią nuo atsiradimo iki atrankos ir publikavimo.
Leidinyje pateikiami dviejų tipų dokumentai. Pirmieji – informaciniai
raportai, sudarantys didžiąją rinkinio
dalį, pakankamai lakoniški, juose daugiausia abstrakti informacija apie buitį, antisovietinį pasipriešinimą ar gyventojų nuotaikas okupuotose Baltijos
valstybėse. Nors dažnu atveju lietuvių
skaitytojas čia neras itin naujų ar pokario supratimą iš esmės pakeičiančių
faktų, nenuneigsi, kad kai kurie dokumentai išties intriguoja. Pavyzdžiui,
gali sužinoti, kaip atrodė, ką rengdavosi, kur ir kuo gyveno to meto latviai.
Antrieji – gerokai sudėtingesni, smulkmeniški – oficialūs misijų aprašymai,
jų perskaitymui prireiks kantrybės
ir šiokio tokio konteksto išmanymo.
Apskritai šis kokybiškai parengtas
šaltinių rinkinys pirmiausia pasakoja apie amerikiečių žvalgybos veikimo
planus mūsų krašte ir tai, kokie mes
jiems atrodėme, ką jie apie mus žinojo.
Todėl ir rekomenduotinas pirmiausia
tiems, kuriems įdomi slaptųjų tarnybų
veikla. Ieškantys tik informacijos apie
pokario pasipriešinimą, gali nusivilti.
Enrika Kripienė
Jakubavičienė, Ingrida, Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai, Vilnius: Tyto alba, 2020, 472 p., 2000 egz.
Naujausioje monografijoje istorikė
praskleidžia ilgamečio Lietuvos mi-
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nistro pirmininko, Antano Smetonos
dešiniosios rankos – Juozo Tūbelio
(1882–1939) ir jo žmonos Jadvygos
Tūbelienės (1891–1988) gyvenimo
užsklandą. Susipažinusiems su Jakubavičienės tyrimais vaizdas už šios
užsklandos gali pasirodyti matytas –
Tūbeliai ir artima jų aplinka jau nag
rinėti kitose istorikės „duetų“ serijos
knygose: Seserys Sofija Smetonienė ir
Jadvyga Tūbelienė (2014) ir Duetas:
Antanas ir Sofija Smetonos (2016).
Vis dėlto autorė pateikia ir nemažai
negirdėtų ar dar neplėtotų Tūbelių
gyvenimo detalių. Na, o nesusipažinusius su ankstesniais autorės darbais
reiktų perspėti, kad monografijoje labiau koncentruojamasi ne į politinę ar
visuomeninę Tūbelių veiklą (žinoma,
neapsieinama ir be jos), bet į kasdienį,
šeimos gyvenimą. Gausiai iliustruotas veikalas gana sėkmingai laviruoja
tarp mokslinės publikacijos ir intelektualaus laisvalaikio skaitinio ribos, tad
yra vertas tiek istoriko, tiek kiekvieno
XX a. istorija besidominčio lentynos.
Audrius Dambrauskas
Hartnell, Jack, Medieval Bodies:
Life, Death and Art in the Middle Ages,
London: Profile Books, 2019, 345 p.
Vien tokios kertinės sąvokos kaip
corpus mysticum ar corpus politicum
nurodo kūno svarbą neva antikūniškai
Viduramžių kultūrai. Anglų istoriko
knyga iš eschatologinių aukštybių leidžiasi prie kasdienių dantų skausmų.
Nuo galvos (kartu ir hierarchiškai)
slenkant žemyn ligi pėdų, skyrių ašimi
vis pasirenkama paskira kūno dalis ar
kūniškumo aspektas (oda, rankos, juslės). Tai autoriui suteikia progą imtis
įvairybės klausimų: kaip veikia rega?
kodėl išdavikui kertama galva? etc. Vis
dėlto tokia koncepcijos laisvė kartais
nudangina į tematiškai keistas vietas:
jeigu, kalbant apie rankas, medikų pasitelkiamų įrankių aptarimas dar rodosi vietoje, tai pergamento istorijos škicai

Viduramžiais, kalbant apie odą, glumina. Klausimų, deja, autoriaus neatsakytų, gali sukelti ir laisvas Viduramžių
sąvokos išplėtimas islamiškuoju ir žydiškuoju pasauliais. Vienas stipriausių
kompetentingai parašytos knygos dėmenų – iliustracijos. Piešinėliai traktatų marginalijose, freskos, meniniai
dirbiniai autoriaus komentuojami ir
papildo tekstą. Dailiai išleista knyga
peni tiek akis, tiek lytėjimą, tiek protą.
Karolis Čižauskas
Houellebecq, Michel, Serotoninas,
iš prancūzų kalbos vertė Liucija Černiuvienė, Vilnius: Kitos knygos, 2020,
312 p., 2000 egz.
Autorius (vėl) pasirenka Europos visuomenei aktualias bei jautrias temas
ir aprašo jas provokatyviai, neieškodamas korektiškų žodžių – Europa ir
civilizacijos dekadansas, žemės ūkio
problemos ir ūkininkų protestai, vartotojiškumas, globalizmas, (Vakarų)
depresija ir antidepresantai. Tad tematiškai Serotoninas yra stiprus kūrinys: protagonistas Floranas Klodas
Labrustas – buvęs Žemės ūkio ministerijos darbuotojas, nusivylęs darbu ir
santykiais – pasitraukia iš socialinio
gyvenimo. Tačiau skaitant vis šmėžuoja klausimas – kam to reikia? Kuo tai
skiriasi nuo beveik kasdienio žiniask
laidos diskurso? Perskaičius paskutinius sakinius, atsiranda šioks toks
pasitenkinimas – temos gal ir nenutolsta nuo žiniasklaidos, bet individo
Labrusto likimas sujaudina. Bet vis
tiek likau sutrikęs – galbūt tiesiog buvau papirktas teksto provokatyvumo?
Verta pasidžiaugti vertėjos ryžtu neišsigąsti originalo leksikos ir nepasiduoti kalbiniam politkorektiškumui.
Deimantas Saladžius
Kaip tai įvyko? Christoph Dieck
mann atsako Rūtai Vanagaitei, versta
iš anglų kalbos, Vilnius: Rūta Vanagaitė, 2020, 318 p., 2000 egz.
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Ši Rūtos Vanagaitės pokalbių knyga
turėtų atnešti gerokai daugiau naudos
nei Mūsiškiai, nes ji laikosi tiesos siekio. Nepaisant prastos klausinėtojos
reputacijos, jos vietomis į kaktą kertamų, post hoc dirbtinai primėtytų klausimų, pašnekovas iš esmės pasiekė
tikslą: Christophas Dieckmannas populiariai išdėstė per 300 puslapių tai,
ką labai painiai surezgė savo 80 aut.
lankų vokiškoje dviplytėje apie nacių
okupacinį valdymą Lietuvoje ir Šoa.
Tekstas vertingas dėl pateikiamo
bendro žydų naikinimo proceso struktūruoto vaizdo ir faktinių duomenų,
atsietų nuo autorinių komentarų.
Šiuose, beje, kaip tik ir slypi pagrindinės – interpretacinės – knygos bėdos:
1) vokiečių istorikas sunkiai nuslepia
savo idėjinį priešiškumą nacionalizmui, „krikščionių Bažnyčiai“, katalikams, iš to gimsta keistų teiginių;
2) Lietuvos politinę istoriją istorikas
suvokia itin kreivai ir skylėtai; 3) labai geranoriškai matydamas sovietų
valdžią Lietuvoje 1940 m., jis visai nemato sovietų kaip veiksnio 1941 m. vasarą; 4) paskiri autoriaus mėginimai
samprotauti apie priežastinius ryšius
tarp lietuviškojo politiškumo ir žydų
žudynių panašesni ne į teoretizavimą,
o į ideologines (de)inkulpacijas. Skaityti prasminga, bet su rezervu.
Nerijus Šepetys
MacCulloch, Diarmaid, Thomas
Cromwell: A Life, London: Allen Lane,
2018, 752 p.
Dvigubas agentas, konformistas ar
oportunistas? Thomas Cromwellis,
didysis Anglijos reformacijos proponentas, šioje monumentalioje biografijoje atsiskleidžia visomis spalvomis.
Savamokslis niekšas – kaip save vadino Cromwellis – karjerą pradėjo
dirbdamas kardinolui Thomui Wolsey
ir atstovaudamas indulgencijų pardavėjų Anglijoje interesams. Tačiau
vėjui pasisukus kita kryptimi, Cromwellis greitai persiorientavo: beveik
dešimtmetį jis buvo Henriko VIII tiek
dešiniąja, tiek kairiąja ranka ir vienas aršiausių reformacijos šalininkų
Anglijoje. Oksfordo Bažnyčios istorijos
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profesorius šią monografiją parengė
po beveik dešimtmečio tyrimų archyvuose. Jam pavyko sukurti tikrą istorinį detektyvą, kuriame po truputį
išpainiojami Henriko VIII valdymo
laikotarpiu vykę sudėtingi istoriniai
procesai ir sudėliojamas vientisas
Cromwellio asmenybės bei Anglijos
reformacijos paveikslas.
Tomas Riklius
Pessoa, Fernando, Nerimo knyga, iš portugalų kalbos vertė Audrius
Musteikis, Vilnius: Odilė, 2020, 510 p.,
1200 egz.
Garsaus portugalų rašytojo ir poeto
(1888–1935) antra knyga lietuviškai.
Tai jau nebe poezijos rinktinė, o prozinių fragmentų rinkinys, pirmąkart
išleistas tik 1982 m. Gryna proza to
irgi nepavadinsi – tai savitas žanras,
priklausęs moderniam rašytojui, besidomėjusiam mistika, alchemija, teosofija ir filosofija. Knyga, kurioje atsitiktinės filosofinės impresijos susilieja su
poetinėmis jausenos ir raiškos priemonėmis. Sakytum, poetiškai perteikta
ezoterinė proza. Pasak paties rašytojo,
„rašau šias eilutes iš tiesų be sąryšio,
[...] ir ne tam, kad ką nors pasakyčiau“
(p. 70). Štai tokiu kalbėjimu jis tarsi
bando nusakyti savo tikrosios tapatybės suvokimą ir sielos būsenas – bodesio, absurdo, liūdesio, neramybės, nelaimingumo pajautas. Nelengva knyga.
Bet jau tapusi modernia klasika.
Dalia Zabielaitė
Steinbeck, John, Apie peles ir žmones, iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čep
liejus, Kaunas: Jotema, 2019, 128 p.,
1950 egz.
Vienos dienos skaitinys, rodantis,
kad dažnas mūsų nusivylimas sava
„paprastute ir kaimiška“ literatūros
tradicija iš tiesų yra nusivylimas ne jos
kaimiškumu, kiek plunksnos raitymo
kokybe. Apysaka apie tris, atrodo, iki
galo niekada neįveikiamus dalykus:
prigimtį, vienatvę ir svajones. Istorija paprasta kaip trys kapeikos: du
vyrai – vienas gudrus, o kitas tvirtai
sudėtas, bet su protine negalia, Di-

džiosios depresijos metais keliauja per
kaimus (ne vaižgantiškus, bet tik labai nežymiai vėlesnius). Ieško darbo
ir svajoja apie nuosavą žemę. Tekstas
nesudėtingas, neperkrautas begale
prasminių sluoksnių, jame gražiai supintos paprastos metaforos – kartais
net keista, kad geram ir įtraukiančiam
kūriniui pakanka tiek nedaug. Kiek
keista, kad nors Johnas Steinbeckas
mūsuose spausdintas gausiai, šis tekstas atskira knyga pasirodė tik dabar
(periodikoje – prieš daugiau nei dvidešimtmetį). Tai programinis autoriaus
kūrinys, privalomai skaitomas JAV,
Australijos, Kanados, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių mokinių.
Mantas Tamošaitis
Šerelytė, Renata, Pro rūdijančią
naktį, Vilnius: Alma littera, 2020,
205 p., 3000 egz.
„Pagrįsta paskutiniojo Lietuvos partizano A. Kraujelio gyvenimo faktais“, –
skelbia ant viršelio užvarvolintas užrašas. Aišku, akmuo veikiausiai į leidėjų,
o ne autorės daržą, bet faktas, kad
Kraujelis nebuvo paskutinis. Labiausiai pasisekusi kūrinio dalis – pabaiga, kurioje autorė vaizduoja amžiaus
pabaigos Lietuvą – dalis, mažiausiai
susijusi su Kraujeliu. Pats partizano
gyvenimas į literatūrinį pasakojimą
perkeliamas visai vykusiai, tačiau
knygai pristigo subtilumo ir, panašu,
laiko – skaitant neapleidžia įspūdis,
kad autorė skubėjo. Siužetas be aiškios
motyvacijos išdrabstomas nuolat besipainiojančioje chronologijoje, o istorinį
kontekstą čia kuria ne subtiliai įkomponuojamos detalės, o brutalios klišės – Marxas, Leninas, netgi Pavlikas
Morozovas, kurį idealizuoja vėlyvuoju
sovietmečiu augusi mergaitė. Tai ne
geriausias, tačiau ir tikrai ne prasčiausias romanas apie (aplink) partizanus.
Įdomu, kad pagrindinė Mariui Ivaškevičiui prikišama nuodėmė – konkrečių
istorinių asmenybių vardų, pavardžių,
slapyvardžių pasitelkimas – šįkart niekam neužklius. Literatūrinė teologija
šiuo požiūriu nėra labai nuosekli.
Antanas Terleckas
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Užsklanda

Pomponai
Benjaminas Krokas

Valdovas ir vaivorykštė
Vorutos analuose užrašyta, kad Mindaugo karūnacijos metu virš jo galvos
suspindusi vaivorykštė. Kulmo vyskupas paaiškinęs, kad tai Dieviškosios
Malonės ženklas ir pabučiavęs valdovą
į kaktą. O visa tai regėjęs ir girdėjęs
Nalšios kunigaikštis Daumantas. Jis
buvęs piktas ir bjaurus žmogus, nes
turėjęs regėjimo ydą – vaivorykštės
spalvas jis matydavęs kaip per visą
dangų nusidriekusį juodų ir pilkų
juostų liežuvį. Nusprendęs, kad tai šėtono liudijimas, užtrauksiantis ateities
Lietuvai dideles nelaimes, jis nutaręs
karalių Mindaugą nužudyti ir išgelbėti
šalį nuo velnio apžavų.
Barboros pranašystė
Kai karalius Žygimantas Augustas atvyko į Liublino seimą, jį apniko
įvairios neramios mintys ir abejonės.
Lietuvos didikų jis nemėgo, o saviškių vengė. Norėdamas pabėgti nuo
kankinančios graužaties, dienomis jis
skaitydavo Machiavellį ir gaudydavo
saulės zuikučius, o naktimis karštai
melsdavosi pilies koplyčioje. Vieną
naktį taip besimelsdamas jis staiga
išvydo Barboros šmėklą, kuri prabilo
į jį tokiais žodžiais:
– Šviesiausiasis mano valdove! Aš
nežinau, ką tu labiau mylėjai – mane
ar karūną, bet dabar turi atsiminti:
jeigu nori patirti Išganymo malonę ir
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mano amžiną meilę, privalai padalinti
savo pasaulį.
Nors ir šviesus žmogus buvo Žygimantas Augustas, išaugęs Renesanso
dvasioje, vis tik jis klaidingai perprato
savo mylimosios pranašystę. Manydamas, kad vykdo savo mirusios žmonos
valią, karalius atėmė iš Lietuvos pusę
jos žemių ir prijungė prie Lenkijos.
Taip įvyko pirmasis Lietuvos padalijimas.
O Barboros šmėkla po to jam niekada daugiau nepasirodė.
Radvilų šokiai
Žygimantas Augustas savo dvare labiausiai nemėgo Mikalojaus Radvilos
Juodojo ir Mikalojaus Radvilos Rudojo.
Kai tik šie atvykdavo į Vavelį, valdovas iškart prie jų pristodavo ir imdavo
priekaištauti:
– Vaikšto du Mikalojai, vienas – juodas, kitas – rudas. Ir visada tokie tamsūs, niūrūs – kaip kokia gotika.
Po to pridurdavo:
– O štai aš – Renesanso
žmogus. Skambus kaip pavasaris.
Taip taręs, Žygimantas
Augustas nusivesdavo abu
Radvilas į rūmų biblioteką,
paimdavo į rankas liutnią
ir užgrodavo. O Juodasis ir
Rudasis, skambant valdovo
liutniai, šokdavo mozūrų
liaudies šokius.

Mitas apie metalinį paukštį
Lituaniką
Du baltų pusdieviu, Darius ir Girėnas, pakilę į dangų su metaliniu
paukščiu Lituanika, įveikė graikų titaną Atlantą, bet krito nuo klastingo germanų dievo Soldino, kuris, susimokęs
su piktąja slavų dievybe Myslibožu,
pasiuntė prieš juos baisingą audrą.
Išminties obuolys
Kubilėlių kaime šutino pats vidurvasaris. Mažasis Jablonskių Jonukas
guviai įsiropštė į obelį, norėdamas pakedenti viršūnėje šnekantį varnėną,
bet nuslydo nuo šakos ir kūliais nusirito į žolę. Tai regėjęs kaimynas Vaičaitis mąsliai tarstelėjo: „Jablonskiukas
nuo obels netoli rieda“. Kai mažasis
Jonukas išaugo, išsimokslino ir Rygiškių Jonu patapo, prisiminė vaikystėje
nugirstą išmintį ir ją sulietuvino.
Mainai
Istorikai, ištyrę Aleksandro Gudaičio-Guzevičiaus „Violetinio
sąsiuvinio“ užrašus, nustatė, kad Antano Smetonos
režimo įrengtoms dujų kameroms dujas slapčia tiekė
„Gazprom“. Tautininkai už
tai su Sovietų Sąjungos atstovybe Kaune atsiskaitydavo sviestu, bekonais ir Žmuidzinavičiaus paveikslais. !
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