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Laiškas Redaktorei
Justinas V. Daugmaudis

Miela Redaktore,
Kai bendravau su bičiuliu iš užsienio apie dešinės/kairės skirtį jo universitete,
jis pastebėjo įdomų dalyką: klasikos studentai dažniausiai yra dešinieji, o štai ger
manistai sukrečiamai – dažnai net karikatūriškai – kairieji.
Pastebėjimas šis buvo lyg tarp kitko, greta visų kitų, bet jis stipriai rezonavo su
Melanie Phillips, buvusios Guardian autorės teze, kad ta kairė, kurią dabar ma
tome, iš esmės yra Antrojo pasaulinio karo intelektinės traumos produktas. Juk
turėjo rastis trauma, ir ne bet kokia, nuo karo baisybių pabėgusiems intelektua
lams, kai jie svarstė, kodėl jis kilo. Kaip čia susiklostė, kad Vakarai jį pagimdė?
Kas kaltas? Valstybė? Krikščionybė? Kapitalizmas? Kai kas fundamentaliai su
puvę Vakarų vertybių sistemos pamatuose?
O šalia dar kyla Sovietų Sąjunga kaip alternatyvus socialinis ir intelektinis
projektas Vakarams!
Ore tvyrojo nuojauta, kad turi būti kokia nors kitokia intelektinė prieiga, kuri
neleistų praeities blogybėms pasikartoti, kad reikia atmesti pačią nuodėmėje gi
musią ir nuodėmes gimdančią Vakarų kultūrą, – juk iš kur kitur vergovė, kolonia
lizmas, įvairios priespaudos formos ir kitoks blogis? Tokiame kontekste nestebina
ir universiteto sukairėjimas, nes koks gi mokytojas norės savo mokiniams perduoti
kultūrą, kuri gimdo blogį?
Čia labiau aiškėja ir užmojo „pasaulį seną išardyti“ patrauklumas. Nors mark
sistinė prieiga apie 1960-uosius jau pradėjo intelektualiai (o ir empiriškai) susi
kompromituoti, pats poreikis išardyti niekur neprapuolė. Išmušė postmodernizmo
filosofijos ir jos ankstyvųjų kūrėjų – Jeano Baudrillardo, Jeano-François Lyotardo
ir Jacques‘o Derrida – valanda. Prie jų dažnai priskiriamas ir Michelis Foucault,
nors pats jis tokios prieskyros kratėsi. Postmodernizmas suteikė instrumentus
analizuoti galios struktūras, ir jau tokio darbo akademinė kairė ėmėsi su užsi
degimu! Galios struktūros visuomet yra hierarchiškos ir opresyvios. Jas reikia
dekonstruoti! Reikia išryškinti ir aprašyti valią galiai, galią seksui, kalėjimą kaip
galią, ligoninę kaip kalėjimą, mokyklą kaip kalėjimą, galią stebėti, galią galėti,
hierarchiją kaip kalėjimą ir galią įgalinti negalinčius.
Pats prieštaravimo aktas tokiam pasaulėvaizdžiui dabar jau matomas kaip
neabejotinas įrodymas, kad nenorima atmesti status quo, kad prieštaraujantysis
geriausiu atveju yra anachronistinis ir klysta, o blogiausiu – yra paprasčiausiai
piktavalis ir turi asmeninį interesą išlaikyti opresyvią hierarchiją. Tiesa, pažymė
tina, kad dekonstrukcija ir ydų apnuoginimas galioja bene be išimčių Vakarams.
Taikymas to už Vakarų kultūros ribų reiškiąs kultūrinės ir intelektinės hegemo
nijos primetimą, o tai labai problemiškas veiksmas. Be to, nėra padoru apnuoginti
tas pačias (o gal ir didesnes) problemas kitur. Sukuriama situacija, kad jei manote,
jog Vakarų kultūra bent vienu aspektu geresnė už tą, kuri neleidžia moterims
vairuoti ir mėto gėjus nuo stogų, tai paprasčiausiai „nedaug žinote apie tą kultū
rą“. Jei žinotumėte pakankamai, tai suprastumėte, kaip baisiai klystate – jie yra
visaip geresni už jus. Įdomu stebėti, kaip Rawlso nežinomybės uždanga lengvai
pritaikoma Vakarams, bet nėra košer ją taikyti skirtingoms kultūroms.
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Vis kairėjant akademijai, vis platėja ir gilėja kritika Vakarams. Postmoderniosios filosofijos įrankiai
tampa kreivu veidrodžiu, į kurį besistebeilijant atrandama vis daugiau ydų. Vis gausiau, vis įvairesnių
ir vis gilesnių „sisteminių X“, kurių proliferacija – tiesiog nevaldoma. Paklausus, kaip konkretus „siste
minis X“ galėtų būti falsifikuotinas Karlo R. Popperio prasme, arba apsimetama klausimo nesupratus,
arba pradedama elgtis kaip plokščiažemininkui pamačius Žemės nuotraukas iš kosmoso („ai, aš tikiu
savo paradigma, ir viskas“).
Bertrandas Russellas savo Vakarų filosofijos istorijoje dar 1946 m. pastebėjo, kad marksistinė istorijos
aiškinimo schema visiškai mėgdžioja biblinę religiją. Šiandien sunku atsikratyti įtarimo, kad tai, kas
pretenduoja būti postmoderniąja filosofija, jau seniausiai yra postmodernioji ortodoksija, turinti visus
esminius kvazireligingumo bruožus:
Tikėjimas? Yra!
Šventraščiai? Yra!
Absoliučiai viską paaiškinanti hermeneutinė prieiga? Yra!
Prigimtinė nuodėmė? Yra!
Išpažinėjai? Yra!
Šventas pasipiktinimas erezija? Oi, yra, yra, yra!
Situacija šiandien yra tokia, kad kairė (išskyrus labai retus atvejus) nereflektuoja ir neturi motyvo ref
lektuoti nei savo kvazireligingumo, nei to, kokia intelektine karikatūra ji yra pavirtusi. Jūs kada nors gir
dėjote, kad gerbiamas Antikos tyrimų žurnalas būtų išspausdinęs nekompetentingą tekstą apie Platoną?
Ne? Ar kad matematikai priimtų publikuoti menkai su matematika susijusius dalykus? Ne? Ar girdėjote,
kad net tiksliųjų mokslų atstovai šaiposi iš kairiųjų ir jų žurnaluose spausdina susintetintus ideologinius
tekstus? Taip! Pradedant jau klasika tapusiu Alano D. Sokalo atveju (Sokal hoax – jo iš citatų ir klišių
suręstas parodinis straipsnis „Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of
Quantum Gravity“ buvo publikuotas 1996 m. Social Text) ir baigiant nesenomis, 2018 m. grupės moksli
ninkų „nuoskaudos studijomis“ (Grievance Studies affair – matematiko, medievistės ir filosofo sumanyta
20 kliedesinių straipsnių serija, daugiausia Gender studies žurnaluose, taip pat ir prestižiniuose, iki aferos
paaiškėjimo 4 spėta publikuoti ir dar 3 priimti spaudai; likę buvo atmesti arba liepta pataisyti). Ir taip yra
todėl, kad kvazireliginį (nepainioti su teologiniu!) tekstą nesunku padirbti. Kairei tai kažkodėl sukelia ne
autorefleksiją, o pasipiktinimą „nepadoriu elgesiu“, skambinimą pavojaus varpais: „Mus puola!“
O didžiausia bėda šiame pasakojime, miela Redaktore, yra ta, kad dešinė yra tyliai pasitraukusi iš
universiteto. Galima suprasti ir kodėl: po Antrojo pasaulinio karo, vėliau jau konstruojant ES politinį
projektą, dešinė buvo užsiėmusi valstybe. Bet drauge dėl savo užsiciklinimo valstybininkiškume ji apleido
akademiją ir kultūrą. Tik retorinis klausimas: kokį prisimenate paskutinį fundamentalų konservatyvų
akademinį veikalą? Autorius vis dar gyvas?
Dešinė pagaliau turi grįžti į universitetą. Juk valstybininkiška taip pat yra ir perduoti savo kultūrą,
o ir apskritai, universitete turi vykti idėjų apykaita ir kova. To reikia kairei, to reikia pačiai dešinei, to
reikia mums. Mes visi esam suinteresuoti aktyviomis ir vaisingomis akademinėmis diskusijomis, nes jei
kur nukrapėjimo (trickle-down) principas ir veikia, tai akademijoje.
Juolab kad esama klausimų, į kuriuos aiškaus atsakymo neturime. Vienas paprastesniųjų: kaip atrodys
visuomenės projektas, kaip atrodys bendruomenė, pats žmogus ketvirtosios pramonės revoliucijos kon
tekste? Sudėtingesnis: koks turėtų būti Didysis pasakojimas, kur mes einame? Kokia yra Žmogaus ambici
ja, aspiracija? 1960-aisiais didelis siekis buvo nukeliauti į Mėnulį. Ar mes turime didelį siekį 2020-aisiais?
Viena kairė atsakymų neras, nes kairė, be dešinės pagalbos, yra iš esmės užsiėmusi savimi ir naujų
istorinių skriaudų paieškomis. Viena dešinė, be akademinių diskusijų, skendi politinės technokratijos
pelkėje. Bet abi kartu, net ir nesutardamos, savo ginču gal padėtų mums atrasti didelį siekį ir naują Didįjį
pasakojimą. To, miela Redaktore, mums ir linkiu.

Vilnius, 2020 m. rugsėjo 9 d.
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Nustebimai

Laiko pasirodymai vasarai baigiantis
Guoda Azguridienė

Apie laiką, kaip objektą, kalba fizikai ir poetai. Koks
jis? Išlenktas, galingas, virpantis, tankus arba ažūri
nis, permatomas. Negailestingas visa apimantis pra
das. Esamą laiko trupinį, akimirką, gaudo tapytojai ir
meditacijos meistrai, įrėmina ją spalvomis ir potėpiais,
įkvėpimais ir iškvėpimais, – ir tiek to sulaikymo. Blyks
nis beribiame danguje. Istorikai mėgsta jau įvykusį lai
ką, jiems reikalingas nuotolis, idant galėtų apie įvykį
kalbėti. Kitaip gyvi liudytojai ir emocijos per daug judi
na laivą, tad neišeina juo naviguoti tarp povandeninių
uolų. Laikas kaip atminties klodai.
Politikai žada būsimąjį. Jei kažkas gero, tai bus atei
tyje dėl jų pastangų; jei reikia daryti nepopuliarius
sprendimus, įpareigoja būsimas vyriausybes. Praeityje
visada buvo jų negerieji oponentai, ateityje – gerieji jie.
Jiems laikas kaip daugtaškis – tuštuma, kurioje vyks
ta, kas pasakyta.
Ekonomistai laiko nemėgsta – jis trukdo skaičiuoti,
painioja ir taip sudėtingus dalykus. Be to, laiko ska
lę sunku įdėti į plokščius grafikus – ten du matmenys
jau užimti: pinigai ir žmonės. Jiems laikas lieka tarp
eilučių. Matematikai pakiša mintį: imkite tokias laiko
atkarpas, kad jo pokytis būtų nykstamai mažas ir vaiz
duokite tikrovę tuose pjūviuose. Mintis, gera matema
tikams, ekonomistų negelbsti, nes ekonomiką daro gyvi
žmonės, kai jau nebegyvi – nebedaro. Sukarpytas laikas
tampa skylėtas, o per tas skyles gali įslysti (ir įslysta)
nelaukti reiškiniai, kurių ekonomistai neaiškina (nes
nežino, kaip suskaičiuoti). Tuo tarpu žmonės gyvena
ir dirba visą laiką, skylėtą taip pat. Nenuostabu, kad
jiems pasaulis neatrodo toks nuoseklus, tvarkingas ir
paaiškinamas. Ypač, kai atsiduria ties skyle.
Jiems jis tiesiog (iš)gyvenamas arba ne.
Vasarą galvoju apie laiką, ir kitų apie jį gal
vojančių mintys susirenka į mano aplinką it
naktiniai drugiai prie lempos ant terasos. Po
etai, tapytojai, medituotojai, mokslininkai,
tyrėjai, skaičiuotojai siunčia apie laiką savo
žinią. Visi tą pačią – kad laikas yra svarbus,
gal net svarbiausias, norint bet ką suprasti,
pajusti, išgyventi. Galvoju, kodėl dabar, per
atostogas? Logiška: žmogaus protas operuo
ja laike ir erdvėje. Jei erdvę maksimaliai su

naujasis židinys-aidai 2020 / 6

mažini ir panaikini išorinius įvykius, tai laiko matmuo
sutirštėja ir tampa juntamesnis. Gamtoje be sociumo
laikas tvyro it rūkas karštą dieną po lietaus. Beveik
gali pačiupinėti.
Gyvename neapibrėžtumo sąlygomis ir neįvertiname
dinamikos – nuolat kartoja Nassimas N. Talebas savo
knygoje Skin in the Game. O štai mes reiškinius, ypač
sudėtingus, linkstame interpretuoti statiškai. To nepa
stebėti gali tik nestebintieji.
Mūsų viešo gyvenimo tvarkytojai, planuodami inter
vencijas, nevertina nei laiko matmens, nei tos „smulkme
nos“, kad procesai vyksta etapais ir visada po veiksmo
seka atoveiksmis. Todėl nieko keisto, kad padalijus pi
nigų nedirbantiems, dirbančiųjų sumažės, o valdžiai ne
siskaitant su gydytojais ir mokytojais, šios profesijos ne
galės tapti prestižinėmis. Padalinam pinigų dabar, kils
problemų ateityje. Valstybės skolai taip kaupiantis ir
biudžeto išlaidoms didėjant kažkada teks patirti pasek
mes: infliaciją, išaugusius skolos aptarnavimo kaštus ir
kitus garą nuleidžiančius reiškinius. Bet „kažkada“ ne
siskaito, ypač kai „dabar“ taip patrauklu, o „kažkada“
laike toks neapibrėžtas. Be to, jis toks nebaudžiamas:
priklausomybė nuo skolinimosi ir svetimų pinigų leidi
mo nė kiek nemažesnė nei nuo lošimo ir alkoholio. Tik
apie tai raudoni užrašai ant Seimo ir Vyriausybės rūmų
neįspėja. Dinamika ekonomikoje svarbi ne tik vertinant
pasirinkimus ar atoveiksmį. Ji vyksta visomis krypti
mis. NŽ-A esu ne kartą rašiusi apie skurdo matavimo
rodiklių klaidinančias išvadas, manant, kad jie rodo
skurdo būklę. Ne, jie rodo momentinę nuotrauką nuo
krypių nuo pajamų vidurkio. Realybėje gi žmonių pa
jamos nuolat kinta ir didesnis nuokrypis gali
būti tiek aukštesniojo kilimo, tiek žemesniojo
kritimo pasekmė. Mes fiksuojam vis kitų žmo
nių pajamas kaip mažas, o traktuojam kaip tų
pačių. Rodiklis yra tik vektoriaus modulis, ku
ris perspektyvai nėra esmingas. Esminga yra
daugybės vektorių aibės kryptis. Ar keliai, ve
dantys laike į didesnę gerovę, yra atviri? Ir ar
esama potencialo tuo keliu judėti?
Koronavirusas visų pirma apribojo judėji
mą. Taip pat įvedė atstumus, saugiais vadi
namus. Pridėjo baimės. Tai perkeitė erdvę
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Nustebimai

ir laiką, pagal kiekvieno situaciją. Beje, žmonių nusi
teikimas buvo laiko turėti daug. Ekonomistai progno
zavo gerokai didesnio masto „skylę“ vyksme (o dėl to ir
pajamose, darbo vietose bei biudžete), žmonės ruošėsi
perskaityti tas knygas, kurias laikė pensijai pasidėję.
Gal net pabendrauti daugiau su vaikais. Bet retam pa
vyko. Vaikai visai sulindo į virtualią erdvę: nuotolinis
mokymasis legalizavo buvimą online, taigi prasilen
kėm. Laikas įgavo kitą matmenį ir nušuoliavo, kaip
jam būdinga, nesileisdamas būti pagautas. Ypač tiems,
kurie turėjo priimti sprendimus: mažinti, perorientuoti
ar uždaryti verslus, stabdyti arba keisti projektus, iš
eiti iš vieno darbo, susitelkti į kitą, parvažiuoti iš kitos
šalies ar likti. Rizikuoti, prarasti ir iki ausų patirti ne
tikrumą. Plaukioti jame lyg jūroje per atostogas kartu
neatostogaujant. Netikrumas visada buvo ir liks, tiesiog
anksčiau dauguma galėjome jį ignoruoti pasislėpę už
rutinos ir stabilumo garantijų: darbovietės, mokyklos ar
poliklinikos. Labai gerai pasijuto, kad tai ne garantijos,
tik laikini susitarimai, it popieriniai namai, nes pūs
teli stipresnis vėjas, ir jie sugriūna. Tai nepavaldu nei
žmogui, nei institucijai, nei vyriausybei – laikas teka
srove. Keistas toks laikas, sako žmonės, iki šiol ir patys
nelabai supranta, ar turi jo daugiau, ar mažiau. Būtų
nuostabu, jei kuo daugiau nušluotumėm tų saugumo ir
užtikrintumo iliuzijų ir nustotumėm aukoti savo gali
mybes dėl garantijų. Bet vargu. Klausiam, kada grįšim
į normalų gyvenimą? O koks yra normalus?
Įvykiai Baltarusioje užgrobia visą laiką, nes apie juos
negalvoti negali. Jie perkelia epocha atgal, į XX a. pir
mos pusės nacistinę Vokietiją ir bolševikinę Rusiją, po
to SSRS. Autozakai žmones gaudo gatvėje ir išveža, –
kur? Į koncentracijos lagerius, tremtį ar Baltarusios
kalėjimus? Czesławas Miłoszas Pavergtame prote rašė
apie tuos dengtus sunkvežimius Varšuvoje prieš aštuo
niasdešimt metų, pasirodo, tai vyksta dabar, tik Mins
ke. Žmogaus amžiaus trukmės paklaidą palydi nedidelė
geografinė paklaida. Būnant labai to arti, mums užima
kvapą į tą tarpą nepakliuvus. Ar tai reiškia, kad jau
prasmukom, ar nereiškia nieko?
Po Niurnbergo proceso nacių nusikaltimai buvo įvar
dyti ir pasmerkti, aprašyti, ištirti ir nugulė sunkia naš
ta vokiečių tautai. Kad ir kiek Rytų Europa stengėsi,
bolševizmo ir stalinizmo nusikaltimai nebuvo taip pat
vienareikšmiai pasmerkti. Gal dėl to, kad tebėra gyvi?
Ar gyvi dėl to, kad jų nenuteisėm ir neatidavėm isto
rijai? Visą tą laiką buvo ir išlieka žmogaus proto ribas
peržengiančių prievartos atvejų prieš žmones, visų pir
ma Šiaurės Korėjoje ir Kinijoje. Jų stipriai neskaičiuo
jam, matyt, dėl to, kad esam labai nerasistai...
Ką po vaizdų ir liudijimų iš šiandienos Baltarusios galė
sim pasakyti apie žmogų kaip padarą ir apie jo progresą?
Manau, kad nieko. Galėtumėm apie tą žmogaus progre
są apskritai liautis kalbėti, nes nesimato jo visai. Nebent
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imtume tuos nykstamai mažus laiko tarpus, kai žmonės
progresuoja, o per tarp jų žiojėjančias skyles plūsta omo
nas ir kiti orkai. Nežinau, kas būtų universaliau visa tai
aprašęs nei J. R. R. Tolkienas Žiedų valdove. Jo blogio ir
gėrio perskyra telkia visų laikų ir kraštų laisvės kovoto
jus, nes nesudaro prielaidų lygintis, kada buvo baisiau.
Ir į hobitus man panašiausi šiandien gudai. Tokio masto
ir atvirumo beginklė kova maišo protą! Kaip jie ryžtasi
kasdien, kai žino, kas bus? Pamenu jausmą išėjus į gatvę
prieš 1991 m. sausio 13-ąją ir iš karto po jos. Viena, kai
bijai tikėdamasi, kad smurto nebus, realiai nežinodama
kaip jis atrodo ir veikia, ir visai kitaip, kai žinai. Supran
tu, kad ir pas mus žinantieji žinojo daugiau ir ilgiau, bet
man, kaip eilinei tada stovėjusiai minioje, dabar kaimy
nų stovimas laikas jaučiamas kaip iki begalybės ilgas.
O kas bus po to? Kada tai ateis, nespėliosiu, nes šiuo
kart „po to“ pasako pakankamai daug – kai pasitrauks iš
gatvių omonas, kariškiai ir autozakai, o iš kalėjimų bus
paleisti sulaikytieji. Tuomet jiems reikės sveikti. Daugy
bei žmonių reikės gydyti žaizdas ir pradėti rūpintis savo
reikalais. Jų neberodys per žinias ir jie nebeužims tiek
mūsų minčių. Tada turėsime progos parodyti kitokį soli
darumą ir įsileisti darbo ieškančius gudus (visus, ne tik
aukštos kvalifikacijos) pas mus dirbti legaliai. Ar zirsim,
kad jie gadina mūsų darbo rinką, nes verčia lietuvius pa
sitempti? Jei užsidarysim, pasmerksim juos ieškoti dar
bo galimybių paribiais, kur visų tautų (įskaitant ir mus)
apgavikai turės daugiau šansų juos apgaudinėti.
Laisvės kelias taip pat buvo kelias laike. 30 metų po
Baltijos kelio – matyt, gražiausio Lietuvos kelio per is
toriją. Prisiminti buvo nostalgiška. Bet šiame laiko taš
ke pakylėjimo nejaučiau. Kelyje galvojau apie tuos tris
pradus – drąsą, niekšybę ir abejingumą. Gudijos žmo
nės dabar demonstruoja drasą. Gudijos pavergėjai –
niekšybę. Mes, savo buvusią drąsą prisiminę, demonst
ruojam ją iš solidarumo. Bet mums patiems to reikia
ne ką mažiau, nes abejingumas – rutinos brolis, taip
meiliai gaubia ir stingdo. Nesakau, kad mes abejingi
kaimynų laisvės siekiui. Visai ne. Mes daug labiau abe
jingi savosios laisvės tyliam viduje glūdinčiam balsui.
Jei tik iškyla grėsmė prarasti gabalėlį saugumo (eko
nominio, visų pirma) ar pasislinkti iš komforto zonos,
tuoj puolam cituoti Maslow piramidę, kaip žmonėms
labiausiai rūpi maistas ir saugumas, o tik po to visokios
laisvės ir teisybės. Jei tai tiesa, tai ką veikia tie žmonės
Minsko gatvėse, griūvantys po omono lazdomis? Ir ką
mes veikėme Baltijos kelyje prieš 30 metų ir dar labiau
1991-ųjų sausį? Ieškojom saugumo? Geresnio maisto?
Istorijos tyrinėtojams reikalingas laikas jau praėjo, ir
pasirodo įvairūs tyrimai, įvairiai interpretuojantys to
laiko žmonių sprendimus. Bet kiek aš pati atsimenu,
ir ką dabar labai skausmingai primena kaimynai, kad
kovojome tada už laisvę ir tiesą. Už teisę gyventi savo
gyvenimus, o ne sekti kieno nors nurodymais.
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COVID-19 pamokos
Tomas Daugirdas

Koronaviruso pandemija jau dabar atnešė keletą labai
vertingų pamokų. Technologine pažanga vis dar pasi
tikime, tačiau drauge aiškiai suvokiame, kad ji labai
ribota ir toli gražu nesugeba pažaboti gamtos. Vis dar
tikime ekonominės gerovės progresu, tačiau ar, pasibai
gus krizei, neimsime šios gerovės suprasti visai kitaip?
Bevaldant viruso sukeltą krizę esam pasirengę staigiai
apriboti socialinius ryšius, siaurinti viešąją erdvę. Ta
čiau ar taip nesunaikiname paties žmogaus, visuome
nės ir valstybės gyvavimo pagrindo?
Pirma pamoka susijusi su technologine pažanga. Nuo
praėjusio amžiaus vidurio ji vis labiau buvo siejama
su žmogaus gerovės augimu. Gerėjo buities sąlygos,
medicinos apsauga, kosmetika, vystėsi grožio procedū
ros, neminint maisto, kino industrijos ir informacinių
technologijų. Gyventi darėsi tarsi vis patogiau ir sma
giau. Net Sovietų Sąjungoje septintame dešimtmetyje
buvo siekiama dalį gamybos susieti su žmonių buities
gerinimu. Technologijomis ir mokslu grįsta medicinos
apsauga leido tiek prailginti nemažos dalies gyventojų
gyvenimo trukmę, kaip iki šiol nėra buvę.
XX a. antroje pusėje buvo primiršti amžiaus pradžios
nuogąstavimai, kad technologijos nužmoginančios žmo
gų, jo santykį su pasauliu ir kitais žmonėmis verčian
čios instrumentiniu. Beveik pamirštas buvo ir faktas,
kad didžioji dalis technologinių atradimų tiesiogiai su
sijusi su militarizacija ir karo pramone. Per keletą de
šimtmečių intensyvios technologinės plėtros patikėjo
me, kad technologijos didina žmonių patogumą
ir saugumą, ilgina amžių, o nėra skirtos įmant
rioms žmonijos naikinimo priemonėms kurti ar
socialinei visuomenių inžinerijai.
Virusas atskleidė, kad technologijomis grįsto
pasaulio saugumas ir stabilumas tėra sąlyginis.
Daugybė stipriausių, geriausiai laboratoriškai
aprūpintų mokslininkų komandų dirba steng
damiesi sukurti vaistus ar vakciną. Likusi dalis
žmonijos tegali laukti fiksuodama užsikrėtusių
jų ir mirusiųjų statistiką bei mėgindama apribo
ti viruso plitimą.
Randasi rimtų abejonių, ar ligšiolinės gausios
investicijos į naujas technologijas ir inovacijas
yra to vertos, jei nesugebama greitai reaguoti
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į tokias krizes. Kalbama apie Silicio slėnio, pasaulinio
inovacijų variklio, fiasko. Kita vertus, atkreipiamas dė
mesys ir į investicijų nepakankamumą. Davidas Rot
manas rašė, kad technologijos viruso akivaizdoje nu
vylė, atsakas buvęs viduramžiškas: visuotinis žmonių
karantinavimas. Jis tai sieja su tendencija, kad bent
Jungtinėse Valstijose per keletą dešimtmečių investici
jos į technologijas stipriai mažėjo skaičiuojant nuo BVP.
Neturėtume abejoti, kad vakcina bus sukurta. Ta
čiau priklausomai nuo to, kaip greitai, kokia ji bus, kiek
prieinama, kiek turės falsifikuotų konkurentų, priklau
so ir ateities žmonių santykis su technologijomis. Ar vis
dar bus manoma, kad pakankamai investuojama į ino
vacijas? O gal pasirodys, kad tos investicijos visiškai ne
pateisina keliamų lūkesčių ir tėra pinigų švaistymas?
Antroji COVID-19 krizės pamoka yra susijusi su abe
jotina ekonominės gerovės progreso verte. Vakarų pa
saulyje, nepaisant krizių, valstybių logika rėmėsi tokio
progreso neišvengiamybe. Nepajudinamai ir šiandien
tikime, kad net įvykus krizei visuomenės atsistato, ima
daugiau vartoti, ir vėl įsisuka gerovės mechanizmas.
Juolab Lietuvoje galime vertinti, kad vis labiau panė
šėjame į Vakarus. Bendras gyvenimo lygis, lyginant su
tuo, kaip buvo prieš du dešimtmečius, yra nemažai iš
augęs. Galime įsigyti vis daugiau daiktų.
Ekonomikos raida buvo sąlygota vis naujų ekonominių
ryšių radimosi ir persipynimo. Susiformavo žmonių gy
venimo įpročiai, susikūrė gausybė paslaugų, kurios savo
ruožtu kildino žmonių poreikius. Net jei žmogus
ir menkai socialiai susisaistęs, jis yra įsijungęs į
gausybę ekonominių bei kitų ryšių, kurie pačią
visuomenę judina kaip sudėtingą gyvą mechaniz
mą, kuriame vieną išnykusią grandį pakeičia kita.
Virusas meta iššūkį tokiai visuomenei. Jis
plinta tais pačiais kanalais, ant kurių pastaty
ta ir visuomenės ekonominė gerovė. Virusui la
bai palankus gausus ir persipynęs ekonominių
ir socialinių ryšių tinklas. Užkirsdamos kelią
virusui, vyriausybės užkerta kelią ir ekonomi
kai. Gerai, jei vakcina nuo viruso bus išrasta
greitai. Tačiau jei jos turėsime laukti kelerius
metus? Tuomet marinant virusą, bus palengva
marinama ir ekonomika. Ar ir po viruso įvei
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kimo bus prasmingos atmirusios ekonomikos dalys?
Ar vis dar būsime linkę aktyviai keliauti po pasaulį,
ieškoti įspūdžių ir skonių kuo tolimesnėse šalyse? Jei
sunyks viešasis gyvenimas, nuolat ribosime socialinius
kontaktus, ar liks prasminga tokia išvystyta aprangos
industrija? Ar ekonomika ir toliau veiks kaip paklausos
kūrimo ekonomika? Kokia bus ekonomika, kad atitiktų
pasikeitusią visuomenę?
Trečioji COVID-19 krizės pamoka dar nematoma, ta
čiau neišvengiama. Tai yra socialiniai ryšiai ir jų ma
žėjimo pasekmės žmogaus, visuomenės ir valstybės ne
vien sveikatai, bet ir išgyvenimui.
Valdant viruso sukeltas grėsmes bent Lietuvoje buvo
aiškiai viešai deklaruota, kad įvairiomis priemonėmis
siekiama surasti balansą tarp ekonomikos ir sveikatos.
Ekonomika, kaip ir sveikata, čia suprasta primityviai:
išsaugotos darbo vietos ir nebankrutavusios įmonės iš
vienos pusės, neperkrautos poliklinikos ir ligoninės,
maži sergančiųjų COVID-19 skaičiai iš kitos. Prastas
viruso situacijos administravimas Lietuvoje lėmė, kad
balansas krypo ir krypsta ekonomikos pusėn. Žmonių
gyvybių ir sveikatos išsaugojimo siekis mažinant socia
linius kontaktus tapo savo priešingybe. Užkertant ke
lią viruso plitimui, medicinos paslaugos daugeliui tapo
neprieinamos. Metų pabaigoje galime tikėtis tikslesnės
statistikos nei ore sklandantis ir vis minimas 10 procen
tų mirtingumo išaugimas.
Tačiau ar iš tiesų ekonominis stabilumas yra dalykas,
su kuriuo vienu turi būti balansuojami susirgimo skai
čiai ir viruso užkardymo priemonės? Socialiniai ryšiai,
žmonių laisvės pojūtis, spontaniškumas yra dalykai,
kuriais galiausiai remiasi ir ekonominiai pasiekimai.
Suvaldant viruso situaciją Lietuvoje, jie pirmiausiai
buvo aukojami kaip menkiau reikšmingi.
Žmonės paprastai siekia kurti stabilų ir prognozuoja
mą gyvenimą. Virusas skatina nežinomybę ir neprogno
zuojamumą. Viruso situacija panaši į karo kuriamą si
tuaciją. Tačiau ne tuo aspektu, kad su virusu nuožmiai
„kovoja“ ministras ar ministras pirmininkas. Ji panaši
į karą nenuspėjamumu kiekvienam žmogui. O nenu
spėjamumą didina ir ministrų sprendimai. Užsienyje
leidžiamuose tyrimuose ir apžvalgose atkreipiamas dė
mesys, kad COVID-19 krizės sąlygomis už realius susir
gimus virusu nemažiau svarbūs yra nerimas ir baimė.
Nerimas gali kilti iš pačių įvairiausių šaltinių. Tai
gali būti baimė prarasti darbą ar jau praradus – ne
rasti kito; baimė susirgti užsikrėtus virusu ar, dar la
biau – kad juo susirgs artimi žmonės; sirgus ir pasvei
kus – baimė, kad visuomenė nusigręš ir šalinsis, savo
ruožtu bijodama užsikrėsti. Nerimas neleidžia žmo
nėms adekvačiai reaguoti į jų darbines situacijas. Net
gali paskatinti prarasti darbą. Jis gali iššaukti agresiją,
vesti į įvairiausią savidestrukciją, kaip gausus rūky
mas, alkoholizmas ar net savižudybė. Jis skatina tikėti
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įvairiausiomis sąmokslo teorijomis, kurios stiprina ne
pasitikėjimą savo šalies vyriausybėmis. Socialiniai ry
šiai, dalyvavimas parapijinėse ir kitose bendruomenėse
greta mėgstamos veiklos minimi kaip svarbiausias pa
grindas nerimui įveikti.
Lietuvoje apie nerimą kaip COVID-19 pavojų ar pa
sekmę kalbama ypač mažai. Beveik visai nekalbama ir
apie tai, kad įprastų socialinių ryšių išsaugojimas, erd
vės laisvei ir spontaniškumui yra galbūt net svarbesni
dalykai visuomenei ir valstybei išlikti nei darbo vietų
saugojimas ar susirgimo atvejų valdymas.
Per karantiną Lietuvoje daug žmonių turėjo persi
kelti iš darbo erdvės į namų erdvę. Visiškai pasikei
tė jų įprastinė socialinių ryšių struktūra. Nerimą gali
stiprinti ne vien nežinomybė dėl to, kiek ilgai tęsis gy
venimas su virusu, bet ir dėl Vyriausybės reakcijų ne
prognozuojamumo. Lietuvoje sprendimus priimantys
politikai aiškiai nekalba apie galimus ateities scenari
jus, su laisvių suvaržymais susijusius sprendimus pri
ima staiga, žmonėms nepasiruošus. Spontanikos gali
mybės traukiasi net ir iš banaliausių pasirinkimų.
Viruso situacija atskleidė, kad ne vien žmogaus gero
vei, bet ir išgyvenimui reikia spontaniškų socialinių ry
šių. Sudėtingais ryšiais susietos ekonomikos papildas yra
įvairialypių ryšių socialinis pasaulis. Virusas įvairiau
sius socialinius ryšius įspraudžia į griežtą organizacinę
tvarką. Tampa nesaugu „trintis“ po kavines ar renginius,
ten sutinkant daugiau ar mažiau pažįstamų žmonių, su
savo istorijomis ir įvairiausiais požiūriais. Darbinės zū
minės diskusijos nesudaro jokių galimybių užmegzti ry
šio su naujais panašių ar skirtingų interesų žmonėmis,
kas dažniausiai vykdavo per kavos pertraukas ar disku
sijoms pasibaigus. Kavą kiekvienas geria atskirai pats
sau. Viešosios diskusijos vis labiau traukiasi iš viešųjų
erdvių į elektronines griežtai reglamentuotas erdves.
Žmonės ima atprasti nuo viešo buvimo ir viešo dalyva
vimo spontanikos. Net ir šių metų rinkimų kampanija
vyksta taip, kad imi jaustis gyvenąs kažkokiame filme.
Galima manyti, kad nuotolinės konferencijos yra
konstruktyvesnės. Tačiau tai pasiekta socialinių ry
šių sąskaita. Tai ryšiai, kurie ikivirusiniame gyvenime
buvo naujų sumanymų, idėjų ir bendrų darbų pradžia.
Socialinis gyvenimas tapo įspraustas į gerai organizuotą
tvarką, kas nei stiprina visuomenės, nei turtina žmonių.
Nerimas, vien organizuoti socialiniai ryšiai yra di
delis pavojus, kuris naikina šeimos, socialinius ryšius,
pasitikėjimą politiniu gyvenimu, laisvės ir spontanikos
pojūtį. Baimė pažeisti kokią nors taisyklę joms nuolat
keičiantis gali būti daug destruktyvesnė nei pati CO
VID-19 liga. Galiausiai, socialinių ryšių mažėjimas nai
kina ir realybės pojūtį. Silpstantis gebėjimas skirti rea
lybę nuo fantazijų, nepasiduoti destruktyviam nerimui
visuomenę ir šalį gali nuvesti į daug rimtesnę krizę nei
perpildytos ligoninės ar susilpnėjusi ekonomika.
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Eilėraščiai
Tomas Venclova

ANGELO VYZDŽIUOSE
Už maumedžio lajos, šalia rusvokų tujų
atsiveria ruduo. Gyvenvietė tuščia.
Siauri paplūdimiai. Jų būta iš tikrųjų,
bet smėlį paglemžė putojanti erčia.
Ties pat akiračiu tamsuoja siluetas:
greičiausiai tankeris, nors jo neįmatai.
Salyno lėkštuma, toliau atšiaurios vietos –
Alandų akmenys ir Barenco ledai.
Po tiek dešimtmečių šešėliai liečia bangą.
Spygliai – lyg antklodė, nublukus ir skurdi.
Kavinė ilsisi, primerkus ankštą langą,
ištirpsta kontūrai, ir žingsnių negirdi.
Kur šiandien ta žolė, tas įdubimas kopoj,
pušyno spindesys, atošvaita versmėj?
Mes likome su jais – pradingusioj epochoj,
kurčioj ir nelinksmoj, tačiau paprastesnėj.
Joje, lyg ekrane, tebuvo balta, juoda.
Aklybė. Tuštumoj užgimusi šviesa.
Tiek težinojome: kažkas nepasiduoda
tikrovėje, kurią sukaustė netiesa.
Pamėgome kalbos ironiją ir rūstį,
jos ritmų samplaikas, garsoraščio vilnis.
Tas laikas auklėjo ir mokė nesiskųsti,
kol gyvas skiemenų ir kirčių audinys.
Suvirpa varpinė, ir šventnamis pelėkais
į naktį iriasi. Po skliautais statmena
dvilypė statula, kurios nemato niekas,
bet regi angelas, ir to turbūt gana.
Jis taip regėjo mus. Tenai, kur smiltys alma,
kur kūnus atmena nebesanti kalva,
mus grūdino tyla, kuri prilygo kalbai
ir nepasidavė tikrovei, kaip kalba.
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Ta priešiška era negrįžtamai pranyko,
išsisklaidydama lyg varpo gaudesys,
bet angelo vyzdžiuos, kaip įprasta, išliko
akmuo ir vanagas, svėrė ir debesis,
ir mes – gamtos dalis, kuri suvokia mirtį.
Ties pat akiračiu Charono eldija,
ir rankos prieblandoj nebando išsiskirti,
jau apsipratusios šešėlių draugėje.

JOBO KNYGA. EPILOGAS
Laimėjęs lažybas, Viešpats grąžino jam viską.
Sugrįžo broliai ir sesers, ir prašė atleisti,
kad neguodė tada, kai jis gramdės šuke pelenuos.
Jo kūnas vėl buvo nesuteptas, kaulai negėlė,
amžius neslėgė pečių. Sutvirtėjusio balso
klausėsi Uco šalis. Apie ją težinome tiek,
jog ten būta rūdos kasyklų, didžių statinių,
kapinynų. Jį šlovino miestai, bet jis
nepaliko savosios oazės. Pertekęs metų,
stebėjo, kaip nesuskaitomos bandos
taško drumstą latakų vandenį, trypia takus,
pasiduoda piemenio lazdai ir riksmui.
Visko buvo gausiau nei kadaise. Jahvės dosnumas
turtą padidino dukart. Kupranugariai
gabeno prekes į šebiečių kalvas ir chaldėjų
tarpupį. Jaučiai, purendami dirvą,
rengė derlių vaikaičiams. Spyriojosi ãsilės,
bet po palmėmis kilo namai. Jis žinojo,
kad jų kertės gali sugniužti, o Dievo ugnis
ištikti avį ir piemenį. Viešpaties priešas
ėjo sargybą toli dykumoj. Bet pralošęs
lažybas, aprimo. Ginčas nebuvo paaiškintas
žmogui, tačiau iškilmingos vaišės ir aukos
šį kartą stabdė nelaimę. Bent jis tuo tikėjo.
Ką reiškia buvusios ištarmės, net jei anuomet,
partrenktas dulkėsna, gėrei piktžolių sunką?
Viešpats, jeigu nusprendžia, savo veidą pridengia delnais,
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praeina pro šalį, esi jo strėlių taikinys,
tavo kūnas rūdija, vyriškumas užgęsta, žmona
suka girnas kitam ir gula į svetimą guolį,
kūdikių akys aptemsta nuo bado,
tautos glaudžias griuvėsiuos ir žemės urvuos,
ragauja varganą buzą, alsuoja išmatų smarve,
o neteisiuosius ragina džiaugtis žvangučiai ir fleitos,
bet Valdovo valia alsuoja priešybėm,
ir negandoj gelbsti du žodžiai – „tikėk“ ir „ištverk“.

jauna moteriškė anapus tvoros
nesiryžta pašaukti vardu šeimininko

Vynuogynas klegėjo. Vaikų buvo dešimt,
tiek pat, kiek tada. Tik jų nepadaugino Jahvė –
gal tam, kad manytum, jog liko senoji šeima.
Dukterys buvo gražiausios toj žemėj, o sūnūs
atkaklūs ir darbštūs. Bet gyslose slėpėsi skausmas,
nes jis nebematė tos dukros, kurią mažumėj
mokė vaikščioti; tos, kuri skųsdavos ties palapinės anga:
„Tėve, kodėl užtrukai, aš tavęs pasiilgau“;
to sūnaus, kurs buvo iškritęs iš lopšio; taip pat
to, kuris nesiryžo šauti į stirną pirmojoj
medžioklėj. Ne tie, nebe tie. Prisiminęs anuos,
jis juto, kad šukė ir pelenas – visa, kas esti.

dovanotas trumpam ir todėl
ankštas ir linksmas

Nukirstas medis atauga, sunaikintas žmogus
pasilieka Šeolo tamsoj. Po išbandymų liūties
stoja sausra, dovanos tampa beprasmės.
Netgi Tas, kurs pakeičia žemę kaip molį po antspaudu
ir išskleidžia skliautus kaip nuliedintą veidrodį,
netgi Viešpats, surišęs Sietyno grandinę
ir paženklinęs kelią Grįžulio Ratams,
nepajėgia atšaukti to, kas kartą įvyko.
Bet jo galios pakanka, idant jis dalytųs kančia.
Pažadu aidi sfera, nepaklūstanti laikui
ir pranokstanti erdvę: „Aš būsiu kaip tu –
atsigersiu tulžies, ištiesiu tau persmeigtą delną“.

imtuvas tratės bet pro triukšmą nugirsim
draudžiamą žinią
o kartais netgi eiles

AMFORA

M. K.

2
virš paparčių surizgusios šãkos
namas atkreipęs akis
į nematomą žvaigždę

tada mums atrodė
kad niekas nekinta
tėvai amžinai
gyvens netoliese
gers arbatą rašydami laiškus
visada tuo pačiu metu užsidegs
tulpės pavidalo lempa

tironai kels ne baimę o panieką
medinio staliuko paviršiumi šliauš
apskrita ir didelė sraigė
kirai vaikysis
savo sparnuotus šešėlius
vakaro smėlyje
mes sėdėsim ant laiptų kartodami
tai akrostichą tai palindromą

1

3

pagaliau ta kryžkelė
kelios minutės nuo centro

mus globojo vasaros deivės
neišpuikus Paladė nežiauri Afroditė

pro mašinos langą
atspėji apkaltą geltonom lentom

vyrai juokavo moterys bėrė ant lėkščių braškes
pilstė į dubenis pieną

stačiakampį
stogo trapecijas
sodo kvadratą

žvangėjo raktai
ilgėjo birželis ir liepa

vėjas aprimo bet jūros ošimas
girdėti net šičia
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naktį verandoj tavo galva
sunkino mano alkūnę
kuždėjom apsikabinę
perpratai ko neperpratau aš
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Eilėraščiai

tamsoj pranykstantis delnas
ligi šiandien moka atkurti
tavo tamsoj pranykusį kūną

o mudviem teko skirtingi
šuliniai skirtingas vanduo
palaistęs abejingumą

4

gyvenam užmarštyje
kartais paliečiam daiktus
tuos pačius kuriuos lietėm jaunatvėj

to namo svečių
mirtys buvo nelengvos
vienas pateko į miestą
kurio kalbos niekada nesuprato kaip dera
tenai jam vaidenos
apsimetę bičiuliais žudikai
atrodė kad šunys išmoko šnekėti
jis susmuko skaitykloj ant kopėčių
iš viršutinės lentynos
imdamas knygą
apie žvalgybos šifrus
kitas liko gimtinėj
jį partrenkė automobilis
gal buvo sugedę stabdžiai
gal pats paslydo ant ledo
ar netgi puolė po ratais
šiaip ar taip gyveno dar dešimt minučių
trečiojo irgi nėra
žmona pasakė nereikia
su juo matytis nes jis
nepažįsta net artimųjų
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5
lyg amforą būtum suradęs
po šimtmečio žvyro klodu
suskilusią į skeveldras
skaisčiai raudonam fone
juodų figūrų likučiai
kadais įbrėžtos į molį
aukos eisenos mūšiai
bet jau neatskirsi herojaus
tai Hektoras ar Polineikas
kas jo ateis apraudoti
Priamas ar Antigonė
betikslė ištikimybė
pabirę moliniai žodžiai
seniai nutilusios jūros
ošimas dar siekiantis klausą
langai į nematomą žvaigždę

!
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Šiandiena

Kas pažadės išsaugoti žodžio laisvę?
Dovydas Pancerovas

Įtariu, kad per šiuos Parlamento rinkimus nė viena po
litinė partija į savo programą nebus įtraukusi plano iš
saugoti ir stiprinti žodžio laisvę. Sakysite, šito ir žadėti
nereikia – juk Lietuvoje ją ir taip turime. Ir tai, žinoma,
tiesa, bet, žiūrint iš žurnalistinės perspektyvos, atėjo
laikas, kai politikai turėtų rinkėjams deklaruoti savo
poziciją dėl žodžio laisvės ateities. Kartais mūsų, žur
nalistų, darbas primena mechanikų: stovime palinkę
prie atidaryto valstybės mašinos kapoto ir, klausydami
įjungto variklio, stengiamės nustatyti, kas blogai. Iš
tokio žiūros kampo, problemos dėl žodžio laisvės mūsų
šalyje atrodo akivaizdžios.
Prieš ketverius metus, valstietiško Seimo kadencijos
pradžioje, politikai bandė susikurti teisinius įrankius,
kuriais galėtų nutildyti kritiką ir riboti žurnalistų dar
bą. Bemaž visi jų bandymai baigdavosi nesėkmėmis.
Tuo laiku galėjo pasirodyti, kad šitoks veikimas nėra
sistemingas – viso labo atsitiktinės, primityvios neišma
nėlių avantiūros. Tačiau būsimi parlamento rinkimai
parodys, ar iš tikrųjų Seimo valstiečiai tebuvo nuokry
pis nuo įprastos politinės tėkmės, ar visgi jų pastangos
pakeisti visuomenės informavimo taisykles yra dėsnin
ga pradžia proceso, kurį matome kaimyninėse šalyse ir
senosiose demokratijose. Baisu, kad tokios žodžio lais
vės, kaip ją suvokiame dabar, regis, mažai kam bereikia.
Labiau patyrę ir išprusę skaitytojai galėtų prieštarau
ti – anokia čia naujiena, juk ir Senovės Romos laikais
žmonės nusivildavo demokratija ir mesdavosi prie ti
ronijos, o vėliau, kai tironas užknisdavo, nuversdavo jį
ir vėl skelbdavo demokratiją. Antikines patirtis esame
pamiršę, o ir šis procesas, manau, visai kitoks. Susi
daro įspūdis, kad suinteresuoti politinės galios centrai
naudojasi savo įtaka ir jėga, kad pakeistų pačią tiesos
sampratą, o melą pakištų po žodžio laisvės apibrėžimu.
Juk šiandien tiesa ne visuomet yra tikrovės atspindys.
Tiesa vis dažniau tampa tikrovės interpretacija, kurių
kiekvienas gali turėti begalę.
Kaip žmogaus teisių aktyvistai užsipuolė rašyto
ją J. K. Rowling, kuri interviu pasisakė, kad gerbia
translyčių pasirinkimą, tačiau netiki biologinių lyčių
neigimu, taip pat ir tokie politikai kaip JAV prezidentas
Donaldas Trumpas reikalauja, kad jų tikrovės interpre
tacijos būtų laikomos lygiaverte tiesa. JAV dienraščio
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The New York Times advokatas Davidas McCraw kny
goje Tiesa mūsų laikais (Truth in Our Times: Inside the
Fight for Press Freedom in the Age of Alternative Facts)
išsamiai aprašė Trumpo komandos bandymus spausti
žurnalistus, tyrusius prezidento gyvenimą. Apskritai
amerikiečių žurnalistikos istorijoje pasitaikė įvairių
spaudimo atvejų, net ir labai negarbingų. Pavyzdžiui,
Richardo Nixono komanda, turėjusi rimtų problemų
dar iki Watergate’o, 1971 m. nurodė buvusiems slap
tųjų tarnybų darbuotojams įsilaužti į RAND Corporation analitiko Danielio Ellsbergo psichiatro kabinetą ir
pavogti jo bylą. Ellsbergas buvo įtariamas nukopijavęs
itin slaptą studiją apie padėtį Vietname ir nutekinęs ją
žurnalistams. Net ir tada, prieš penkiasdešimt metų,
šis Nixono aplinkos veiksmas buvo suprastas kaip ne
garbingas, šlykštus ir menkas – tai nėra įprasta prakti
ka. Incidentų buvo ir daugiau, pavyzdžiui, pakankamai
dažnai JAV politikai ir verslininkai, siekdami sustabdy
ti dar nepasirodžiusius nepalankius straipsnius, krei
piasi į teismus ir prašo vilkinti publikavimą iki ginčas
bus išspręstas. Nors tai irgi galima suvokti kaip žurna
listų spaudimą, bet toks spaudimas bent jau atitinka
žaidimo taisykles.
Tuo tarpu Trumpo komanda kovoje su žurnalistais tai
syklių nebesilaiko. Jie kuria naujas taisykles: teisiniuo
se ginčuose išgalvoja vienus faktus, manipuliuoja kitais,
sistemingai bando menkinti kritiškų žurnalistų reputa
ciją, taip pat, prisidengdami biurokratinėmis procedū
romis, slepia nuo piliečių svarbią informaciją. Sekant
JAV viešąją erdvę, susidaro įspūdis, kad Trumpas ir jo
komanda meluoja gerai suvokdami, jog melas bus iden
tifikuotas ir atskleistas. Tačiau vis tiek meluoja drąsiai,
nes supranta, kad tai nieko nereiškia jų rinkėjams. Sa
kyčiau, jie bando primesti pasaulėžiūrą, kad vienalytė
ir nedaloma tiesa neegzistuoja – esą yra daugybė skir
tingų tiesų, daugybė skirtingų būdų suprasti faktus.
Jų požiūriu tiesa, kaip jau rašiau, tėra interpretacija.
Nepavadinčiau tokios laikysenos politine mintimi ar
ideologija – man tai labiau primena Vladimiro Putino
atstovaujamų grupuočių dangstymąsi politiniais moty
vais, kai tikroji jų veiksmų prasmė yra kleptomanija.
Tačiau negalima nepaisyti svarbias pareigas užiman
čių politikų požiūrio į tiesą ir žodžio laisvę, nes tai daro
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įtaką demokratijos ir visuomenės raidai. Mano galva,
panašias tendencijas matome ir Lietuvoje. Prieš dve
jus metus rašiau apie Lietuvos politinio elito bandy
mus keisti visuomenės taisykles ir apriboti žurnalistų
teises (NŽ-A, 2018, nr. 7). Anuomet įvardijau devynis
konkrečius atvejus, kaip to siekiama. Cenzūra to nepa
vadinčiau, būtų perdėm dramatiška, tačiau jeigu mano
aprašytos įstatymų pataisos ir taisyklės būtų buvu
sios priimtos, žurnalistų ir piliečių galimybės rinkti bei
skelbti informaciją būtų apribotos. Per dvejus metus šis
tas pasikeitė, situacija šiek tiek pablogėjo ir vėl reika
lauja permąstymo. Šiandien išskirčiau tris svarbiausias
naujas tendencijas, kurios rodo politikų bandymą riboti
žodžio ir informacijos laisvę.
Pirma, Seimo valdantieji ir toliau bando įvesti įvai
rius su žodžio laisve susijusius apribojimus ir draudi
mus, tačiau dabar tai daro ne tiesiogiai, o per Sauliaus
Skvernelio vyriausybei pavaldžias įstaigas. Galima pa
minėti Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, Vadovybės
apsaugos departamentą, Krašto apsaugos ministeriją,
kurios per pastaruosius metus teikė siūlymus, susiju
sius su žodžio laisve. Siūlymų atskirai neaptarinėsiu,
nes jų visų esmė panaši – buvo siekiama įtvirtinti bau
das ar kitokias sankcijas tiems, kurie skatina nepasiti

kėjimą Lietuvos valstybe ir jos institucijomis, demokra
tija, krašto gynyba, silpnina tautinį identitetą ar bando
įskelti konfliktą tarp Lietuvoje gyvenančių tautų. Kai
girdžiu siūlytojų tvirtinimus, esą tokios pataisos, gink
Dieve, ne laisviems žurnalistams persekioti, o kovai su
Rusijos propaganda, netgi galiu patikėti jų nuoširdumu.
Tačiau mano patirtis kelia pagrįstų abejonių, ar tokie
teisės aktai vėliau nebūtų naudojami persekiojant kri
tikus. Jau dabar aš ir kiti žurnalistai, atlikę įvairius
tyrimus apie šią Vyriausybę, už valstybės pinigus buvo
me tampomi po teismus ir Vyriausybei pavaldžias įstai
gas, taip bandant sumenkinti mūsų reputaciją ir, mano
supratimu – tiesiog įbauginti, pamokyti, kad nekištu
me nosies. Antai rugsėjo pradžioje Vyriausybei pavaldi
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nuspren
dė, kad portalas 15min.lt pažeidė Reklamos įstatymą,
mat knygos Kabinetas 339 reklamoje be premjero suti
kimo nuskambėjo jo vardas. Tai puikus pavyzdys, kaip
tarsi nesusijęs teisės aktas – Reklamos įstatymas –
panaudojamas kritikams pridaryti nemalonumų. Juk
teoriškai net ir valstybės tarnautojai turėtų suvokti,
kad įstatymo nuostata, jog negalima žmogaus vardo
reklamoje naudoti be sutikimo, saugo eilinius piliečius,
o ne viešiausią asmenį valstybėje. Bemaž tuo pat metu

Žygimantas Augustinas. Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas savo miegamajame (Iš asmeninio archyvo #1). 2015. Drobė, aliejus
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Dovydas Pancerovas

Generalinė prokuratūra pradėjo baudžiamąjį persekio
jimą prieš vyrą, kuris ant šviežiai išasfaltuoto kelio,
vedančio premjero namų link, užrašė: „Vagies namas“.
Nors Skvernelio namas yra tolokai nuo užrašo, tačiau
prokurorai siekia vyrą nubausti už šmeižtą.
Antra tendencija – per šią Seimo kadenciją, pasitelkus
valstybines institucijas, buvo apribota prieiga prie da
lies duomenų, kurie demokratiškoje šalyje privalo būti
atviri. Net ir po skandalo dalis Registrų centro duomenų
liko neprieinami. Dar svarbiau: pakeitus įstatymą, po
litikai savo viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijose
dabar gali skelbti vien tai, kas jiems patiems atrodo de
klaruotina, o tai buvo labai svarbus šaltinis aiškinantis
įtartinus politikų ryšius, interesus, sandorius. Duome
nų užvėrimas Lietuvoje vykdomas prisidengiant nese
niai Europos Sąjungoje įsigaliojusiu Bendruoju duome
nų apsaugos reglamentu. Nors ten nedviprasmiškai
parašyta, kad politikų ir tarnautojų privatumo ribos yra
siauresnės, ir nedviprasmiškai nurodyta, kad žurnalis
tai ir mokslininkai privalo turėti išskirtinę prieigą prie
įvairių duomenų, tačiau Lietuvoje šis reglamentas buvo
panaudotas kurti naujiems draudimams ir ribojimams.
Pavyzdžiui, neseniai Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnyba įspėjo naujienų portalą AtviraKlaipeda.lt, nes
šis demaskuojančioje publikacijoje apie viešąjį pirki
mą laimėjusį politiko giminaitį paviešino to žmogaus
vardą, pavardę ir giminystės ryšį. Girdi, tai – asmens
duomenys, ir skaitytojui nėra reikalo žinoti, kad kon
kursą laimėjusios įmonės šeimininkas yra konkursą or
ganizavusio politiko giminė. Taip kuriami precedentai.
Trečia tendencija – per valstybinius informacijos ka
nalus platinama neteisinga informacija, kuri gali pa
kenkti kritikų reputacijai. Pavyzdžiui, Skvernelio vy
riausybė kelis kartus išplatino oficialius pranešimus,
kuriuose melagingai teigė, esą konkretūs žurnalistai
(15min.lt ir LRT) paskleidė klaidinančią informaciją.
Tikrovėje tokius vertinimus atlieka arba žiniasklaidos
priežiūros institucijos, arba teismai, tačiau Vyriausybė
nesirėmė nė viena šių institucijų, o išplatintų praneši
mų niekas nepasirašė. 15min.lt atveju, melagingi pra
nešimai buvo išversti į anglų kalbą.
Šias politines tendencijas – bandymus keisti įstaty
mus, taisykles, arba, pasitelkus pavaldžias įstaigas, pri
daryti kritikams bent jau šiokių tokių nemalonumų –
matome jau kelerius metus. Mano supratimu, tai rodo
sistemingą politikų bandymą kištis į žiniasklaidą ir ap
riboti žurnalistus. Todėl labai svarbu, kaip elgsis būsi
moji Vyriausybė: tęs duomenų užvėrimą ir kritikų per
sekiojimą, ar priešingai – ištaisys šias negeroves. Tam
tikra prasme Trumpo ir Skvernelio pavyzdžiai yra pap
rasti, nes, perpratus jų veikimo logiką, galima nuspėti
ir tolimesnius veiksmus. Kur kas sudėtingiau suprasti
reiškinį, kai pačios Vakarų šalių visuomenės atsisako
tokios žodžio laisvės, kaip ją suprantame dabar.
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Šiuo metu JAV ir kitose šalyse griaunami paminklai,
žinoma, tėra simbolis, tačiau jiems griūvant, burnoje
tarsi gipso dulkės lieka bjaurus ataskonis. Atrodo, kad
mes, šiuolaikiniai Vakarų piliečiai, atsisakome pripa
žinti kontekstų svarbą ir be proceso nuteisiame tuos,
kurie jau seniai nebegali nei pasiteisinti, nei pasikeisti.
Atrodo, jaučiamės neginčijamai atstovaujantys ateičiai,
todėl turintys teisę smerkti, gėdinti ir, kas svarbiausia
šio teksto rėmuose, – nutildyti tuos, kurių idėjos me
namoje ateityje nepageidaujamos. Tai atskira tema,
labai plati ir sudėtinga, o aš neturiu kompetencijų jos
nagrinėti. Vis dėlto svarbu apie tai bent užsiminti, nes,
mano supratimu, tokios nuotaikos visuomenėje rodo,
kad tampa visuotinai priimtina, netgi sveikintina ša
linti iš viešosios erdvės tuos, kurie neatitinka daugu
mos moralinių nuostatų. Tokioje aplinkoje žodžio lais
vę išsaugoti labai sudėtinga, nes, regis, mažai kam ji
berūpi – tik žurnalistams, pilietinėms organizacijoms
ir įvairaus plauko marginalams, kurie neretai jaučiasi
neva per prievartą tildomi.
Lengva būti žmogaus teisių gynėju, kai toji gynyba
tėra skelbimas žinučių, kurios, kaip iš anksto žinome,
sulauks bendraminčių pritarimo ir sveikinimų. Lengva
teisuoliškai aiškinti, kad kenkėjiškos propagandos pri
siklausiusio žmogaus nuomonė yra mažiau vertinga,
negu tikinčio mokslu. Tačiau vertėtų prisiminti, kad
žodžio laisvė kalba ne apie nuomonių vertes, o apie teisę
jas išsakyti ir dėl to nenukentėti. Įdomu, ar nusimintų
Voltaire‘as, jei sužinotų, kad nė vienas liberalus akty
vistas nesiryžtų mirti dėl Audriaus Bačiulio žodžio lais
vės? Įdomu, o pats Voltaire‘as, jeigu atgimtų šiandien,
ar ryžtųsi?
Štai iš tokios perspektyvos žiūriu į būsimus Parla
mento rinkimus. Politinė partija, kuri aiškiai deklaruo
tų, kad ne tik nesikėsins į žodžio laisvę, bet ir dės tikras
pastangas ištaisyti jau padarytas negeroves – štai ko
laukiu. Omenyje turiu ne tuščius lozungus, girdi, jei
mus išrinksit, tai kovosim su cenzūra. Tokių pažadų
gali pasakyti net Skvernelis ar kiti valstiečiai – juk
prieš rinkimus Ramūnas Karbauskis, turintis verslo
interesų Baltarusijoje, staiga prabilo tarsi baltarusių
opozicionierius. Kalbu apie tai, kad politinės partijos,
rašydamos savo rinkimines programas, turėtų pagalvo
ti apie konkrečius veiksmus, kaip išsaugoti žodžio lais
vę ir atitaisyti šio Seimo ir Vyriausybės padarytą žalą.
Pirmieji žingsniai galėtų būti tokie: grąžinti prieigą prie
Registrų centro duomenų; sugrąžinti ankstesnę tvarką
dėl politikų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų;
pasistengti, kad visa neslapta valstybės institucijų in
formacija būtų prieinama visuomenei ir žurnalistams.
Galiausiai – tie, kas formuos naująją Vyriausybę, turė
tų įsipareigoti nepersekioti kritikų ir žurnalistų. Deja,
šią akimirką, kai rašau tekstą, bijau, kad nė viena poli
tinė partija apie tai negalvoja.
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Atmintis

Istorinė atmintis tarp valstybės ir
politikavimo
Kazys Preikšas

Pastaruoju metu prabilti apie istorinę atmintį ir būti
išgirstam yra be galo sudėtinga: ši tema viešumoje aki
mirksniu virsta (arba yra paverčiama) eiliniu apsisvai
dymu iš anksto nuspėjamais ir visiškai sustabarėjusiais
tezių rinkinukais. Norint šį kalbėjimą padaryti pras
mingesnį, manyčiau, kad visų pirma istorinę atmintį –
jos stiprinimo, išsaugojimo klausimus – derėtų atskirti
nuo politikos ir politikavimo. Ypač – nuo politikų, besi
kraunančių iš šios temos įvairių formų kapitalą, ir nuo
partinio-partizaninio požiūrio, kai reaguojama ne į tai,
kas siūloma, o į tai, kas siūlo. Kalbant apie istorinę at
mintį, ir be šališkų, angažuotų dalyvių performansų pa
kanka subjektyvumo, vertinimo, emocijų, tema savaime
yra opi ir sudėtinga. Tad savanaudiškų proceso dalyvių
įtaką reikėtų stengtis diskvalifikuoti, eliminuoti arba
bent jau minimizuoti, pastebėti ir atskirti.
Tad bandykime sutarti, kad istorinė atmintis – tai
ne politikų ir ne partijų, o valstybės reikalas. Kaip pati
istorija kalba apie valstybę ir jos žmones, taip ir istori
nė atmintis. Suprantama, sąvoka „valstybės reikalas“
čia vartojama ne rusiškojo manipuliacinio priespaudos
aparato prasme, o klausimo reikšmės suvokimo ir įver
tinimo prasme. Tai sakydamas puikiai suprantu, kad
dabartinė lietuviška politinė kultūra teikia mažokai
vilčių tokio supratimo įgyvendinimui (tam tikra pras
me – gal ir gerai), tačiau turime ir pozityvių pavyzdžių –
stojimai į NATO ir ES rėmėsi būtent iš reikalo svarbos
supratimo kilusiu politinių jėgų konsensusu. Galiau
siai, prezidento, kaip nepartinės ar viršpartinės politi
nės institucijos, pozicija (vėlgi, dabar daugiau teoriškai
negu praktiškai) suteikia dėkingą tokios iniciatyvos
galimybę. Tai, kad trisdešimt metų kai kurie istorinės
atminties klausimai valstybėje vos ne vos kruta, mano
supratimu, yra būtent politinės, tarppartinės kovos re
Kazys Preikšas (g. 1968) – publicistas, visuomenininkas, Vilniaus universiteto Matematikos fakulteto absolventas. Pirmieji
tekstai pasirodė Atgimimo savaitraštyje Sąjūdžio laikais, dabar
daugiausia rašo Facebook paskyroje temomis nuo vidaus ir užsienio politikos iki istorinės atminties ir informacinių karų.
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zultatas. Todėl siūlau kalbėti(s) apie tam tikrą susita
rimą dėl konkrečių istorinės atminties gairių ir tik tada
imti veikti. Kitaip ir toliau stebėsime, kaip iš skirtingų
galios šaltinių kils vis naujos, neretai – viena kitą nei
giančios ar net užgniaužti bandančios iniciatyvos.
Kita rimta diskusijų apie istorinę atmintį problema –
labai dažnai išsakomos abejonės pačios atminties tvaru
mu. Galima pajusti kone iš pasąmonės kylančią baimę
dėl istorinės atminties gležnumo ir trapumo – rodos,
baiminamės, kad ji subyrės, išklyps ar išgaruos. Lyg
mėginant kompensuoti šį neužtikrintumą, stengiama
si tą atmintį sutvirtinti kokiais nors mūrais – iškalti
akmenyje, įpaminklinti, įbetonuoti. Vis dėlto abu šie
požiūrio taškai yra klaidingi.
Atmintis anaiptol nėra trapi – per penkiasdešimt oku
pacijos metų totalitarinės prigimties cenzūros ir propa
gandos mašina nesugebėjo ištrinti prisiminimų apie
Pirmąją respubliką. Natūralu, žinoma, kad sovietams
kažkiek pavyko tą atsiminimą nuslopinti ir iškraipyti,
tačiau žvelgiant į mestų išteklių ir pasiektų tikslų san
tykį – rezultatas labai menkas. Lygiai taip pat neefek
tyvus yra ir istorinės atminties įtvirtinimas paminklais
bei memorialais. Nesutinkantys su šiuo teiginiu gali
pasiklausti Jekaterinos II, Muravjovo, Piłsudskio, Sta
lino, Lenino, Černiachovskio paminklų Vilniuje. Tiek ir
teverti tie įmūrijimai – nė vienas jų Vilniuje neišstovėjo
nė keturiasdešimties metų (išimtis – Černiachovskis –
keturiasdešimt treji).
Ne skulptūromis, memorialais ar paminklais tvirti
nama istorinė atmintis, o istorinio naratyvo sklaida. Pa
minklas be istorinio naratyvo yra nieko vertas. Tai pa
tvirtintų ir vyresnės kartos vilniečiai, Lenino paminklą
traktavę tiesiog kaip kliūtį kirsti Lukiškių aikštę įstri
žai. Žaliojo tilto skulptūros „balvonais“ pramintos ne dėl
meninio neišraiškingumo, o dėl naratyvo neturėjimo –
jos tapo tiesiog tuščiaviduriais metalo gabalais. Todėl
pats pirmas istorinės atminties puoselėjimo uždavi
nys – būtent istorinio naratyvo stiprinimas. Pilietinis
ugdymas galėtų būti tokio naratyvo sklaidos priemonė
šalies viduje, o mūsų istorikų darbų sklaida užsienyje –
to naratyvo tvirtinimas ir pasakojimas išorėje.

13

Kazys Preikšas

Čia, deja, tenka grįžti prie ankstesnio teiginio, kad
istorinė atmintis turėtų būti ne politikų, o valstybės
reikalas. Paradoksalu, bet pilietinis ugdymas šalyje
tapo partiniu reikalu. Apie jį daugiausia kalba dešinieji,
o kitos partijos šią temą daugiau mažiau ignoruoja. Ži
noma, kalbant apie pilietinį ugdymą, privalu paminėti,
kad tai daug platesnė nei vien istorijos suvokimo sklai
dos tema. Vis dėlto vidurinį išsilavinimą įgijęs asmuo
turėtų ne tik orientuotis Mendelejevo lentelėje, bet ir
suvokti laisvo, atsakingo piliečio teises bei pareigas lais
voje šalyje, suprasti savo santykį su valstybe, esminius
jos istorijos lūžius. Kol kas, panašu, mokiniams papras
čiau įskiepyti Mendelejevo lentelę nei padėti užmegzti
santykį su valstybe.
Ne ką geresni reikalai su istorinio naratyvo sklaida
užsienyje. Retkarčiais suvaitojame, kai kokia entuzi
astė-aktyvistė parašo ir išleidžia, pavyzdžiui, užsieny
je, kokią tendencingais šaltiniais paremtą knygą apie
mūsų istoriją. Bet paklauskime savęs – ar mūsų pačių
pastangų bent kiek nors buvo įdėta, kad bent dviejųtrijų Lietuvos istorikų knygos pasiektų užsienyje pana
šią, ar bent sulyginamą, sklaidą? Ne. Paklausus, kodėl,
labiausiai tikėtinas atsakymas būtų paprastas – atitin
kamos institucijos neturi tam lėšų. Tačiau jeigu remtu
mėmės požiūriu, kad tai valstybės reikalas, klausimas
skambėtų kiek kitaip: ar tikrai valstybė neturi lėšų
finansuoti dviejų-trijų istorikų darbą, poros knygų iš
vertimą, išleidimą ir sklaidą užsienyje? Tokiu atveju
atsakyti neigiamai būtų pakankamai sunku – kai ko
kio nors kaimo Upės gatvelės, kuria naudojasi pusšim
tis žmonių, asfaltavimas kainuoja gerokai daugiau nei
reikėtų knygos išleidimui. Žinoma, su mūsų valdiškoms
institucijoms būdingomis tarpusavio kovomis, persona
lijų ambicijomis ir pan., valstybiniai užsakymai istori
nėms knygoms nevyktų taip švariai ir skaidriai, kaip
galėtų ar kaip norėtųsi. Bet klausimas (dabar) ne apie
įgyvendinimą, o apie viziją – pirmiausia reikia turėti
viziją, pripažinti, kad tai yra reikalinga ir prasminga.
Kol kas valstybei tai nerūpi.
O dabar grįžkime prie pradinio, labai paprasto klau
simo, iš esmės visas šias mintis ir išjudinusio: koks is
torinės atminties įdaiktinimas, įpaminklinimas yra rei
kalingas (ar atrodytų tinkamas) – žvelgiant valstybės
mastu? Apsiribokime kol kas tik valstybės sostine –
Vilniumi. Neturiu pretenzijų prabilti už valstybę – pa
vadinkime tai mintiniu eilinio piliečio eksperimentu.
Šiam eksperimentui atlikti visų pirma reikėtų susiin
ventorizuoti, kokius istorinės atminties objektus mes
apskritai turime Vilniuje. Pirmiausia, atrodytų, kad
centrinę ašį čia užimtų Viduramžių Lietuvos atmintis.
Tiesa, čia pat reiktų pastebėti, kad ta atmintis ne išli
kusi natūraliai (išskyrus daugiau mažiau tebestovinčią
Gedimino pilį), o atkūrinėta ir prikūrinėta. Bet tebūnie,
šalia Gedimino pilies – ir pats Gediminas, ir Mindau
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gas. Pagoniškoji-šapokinė LDK, kuriai kažkiek buvo
leista egzistuoti ir sovietmečiu – su aiškia pabaiga ties
Liublino unija. Čia jautresnė Viduramžiams siela ga
lėtų pabėdavoti, kad Vilniuje nėra atminimo ženklų
iš bendros valstybės su Lenkija laikotarpio, tačiau kai
eilinis pilietis vargiai skiria XIII nuo XIX a. – kol kas
apsieisime ir be šio bėdų.
Toliau kas keletą metų atsiranda vis nauji Pirmosios
respublikos tėvų-įkūrėjų atminimo objektai: Vincas Ku
dirka (jis, žinoma, tik simboliškai susijęs su tarpukario
Lietuva, bet vis tik susijęs), Jonas Basanavičius, pana
šu, kad atsiras ir Antanas Smetona. O XX a. atminties –
galbūt pasirodys paradoksalu – beveik nėra. Generolo
Jono Žemaičio-Vytauto paminklas prie Krašto apsaugos
ministerijos – vis dėlto labiau išimtis nei taisyklė. Pagal
vienodą šabloną sukaltas lenteles, prisukiotas ir prika
binėtas prie įvairių namų sienų, irgi vargu ar galima
laikyti vykusiais, prasmingais atminties ženklais. Oku
pacijos ir laisvės kovų muziejus, Tuskulėnų memoria
las – labai stiprūs emociškai, tačiau, visų pirma, susieti
su konkrečiomis vietomis, antra – tai veikiau muziejai,
ne atminties ženklai. XX a. istorijos permąstymo ir su
vokimo atminties objektų sostinėje beveik nėra. Tartum
nebūtų Lietuvos istorijoje to Pragaišties dešimtmečio,
per kurį valstybė neteko šviesuomenės, darbštuome
nės, kariuomenės, lenkų, žydų – valstybės netekčių są
rašas labai ilgas. Žinoma, galima rasti pavienių ženklų
konkrečiose (dažniausiai – nuo Vilniaus centro gerokai
nutolusiose) žudynes, tragedijas menančiose vietose, ta
čiau bendro XX a. permąstymo beveik nėra. Pavyzdžiui,
nekeliamas klausimas, ar 1939–1953 m. aukų atmi
nimą reikalinga pagerbti atskirais atminimo ženklais
kiekvienai grupei – tremtiniams, išvarytiesiems (ne
vien pabėgusiems nuo raudonojo maro į Vakarus, bet ir
raudonųjų priverstinai išvarytiems lenkams), partiza
nams, žydams, ar prasmingiau būtų ispanų Žuvusiųjų
slėnio pavyzdžiu sukurti vieną atminimo vietą. Vie
na vertus, ispanų socialistų surengtas generolo Franco
perlaidojimas rodo, kad net geriausi vienybės ketinimai
gali nueiti perniek, kita vertus – neįmanoma pasiekti
susitaikymo, nebandant jo siekti. Visiškai nesvarbu, ar
kiekvienu atveju reikalingas konkretus paminklas, me
morialas ar atminimo lenta – atminimas gali būti įpras
minamas kitaip, kur kas laisvesnėmis formomis. Pavyz
džiui, nors paminklo Sausio 13-osios aukoms nėra, bet
kasmetiniai renginiai (laužai) tose pačiose vietose prie
Seimo ir Televizijos bokšto yra labai stiprus atmini
mo ženklas. Kartais tradicija yra stipresnė ir tvirtesnė
už mūrą.
Labiausiai trūksta supratimo, kad XX a. jau yra pra
eitis ir istorija. Mes turime pradėti mąstyti, kaip jį suvo
kiame valstybės mastu. Niekas nepaneigs, kad tai buvo
ypatingų įvykių amžius – tačiau prieš ieškant įamžini
mo sprendimų, reikia susitarti, ką labiausiai XX a. mes
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Istorinė atmintis tarp valstybės ir politikavimo

Žygimantas Augustinas. LDK valdovų rūmų rekonstrukcija. 2017. Drobė, aliejus

akcentuojame. Ne paskirus faktus, asmenybes, įvykius,
o visumą. Ar XX a. yra netekčių amžius? Ar skaudžių,
dažnai, atrodytų, beviltiškų, kovų ir pralaimėjimų? Ar
tai amžius, per kurį atkaklumo, kovingumo, užsispy
rimo ir išminties dėka Lietuva iš Šiaurės Vakarų Ru
sijos provincijos, praradusios net savo raštiją, pavirto
sėkminga ir pažangia šalimi, pasiekė šimtmečius ne
turėtą sėkmės, gerovės ir saugumo lygį? Atsakymas į
šiuos klausimus padėtų geriau susidėlioti ir mūsų pačių
atminties akcentus.
Apmąsčius ir susitarus dėl bendrųjų gairių, tektų im
tis dar sudėtingesnio žingsnio – juvelyriško atminties
akcentų derinimo su architektūra, urbanistika, esteti
ka. To dabar nėra nei valstybiniu, nei partiniu, nei jo
kiu kitu lygmeniu – bet kuris balvonas savaime tampa
prasmingas vien dėl jo nešamos „žinios“ ar „prasmės“.
Kad kūrinys meniškai nevertingas, nedera su miesto
erdvėmis, kol kas mažai kam rūpi. Šis derinimas yra
tikrai svarbus ir atsakingas – tiek dėl nuomonių, in
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teresų, skonių įvairovės, tiek dėl sostinės urbanistinės
specifikos. Pavyzdžiui, dabar Vilniuje yra kone trys re
prezentacinės erdvės (Seimo, Prezidentūros ir Kated
ros aikštės) – bet nė viena iš jų nėra visiškai tinkama
šiai funkcijai. Dar vienos tokio pobūdžio dominantės
sukūrimas tik dar labiau silpnintų kiekvieną iš jų. Su
tuo susijęs ir kitas klausimas – ar reikia kurti naujas
erdves ir naujus ženklus, ar prasmingiau atkūrinėti se
nuosius. Geriausias to pavyzdys – nesibaigiantys ginčai
dėl Vyčio paminklo Lukiškėse, akivaizdžiai virtę politi
kavimu. Be politikavimo tuose ginčuose beveik nieko
nelieka – nekeliamas klausimas, ar naujas paminklas
naujoje erdvėje yra prasmingesnis nei Vyčių atstatymas
ant senųjų stulpų Savanorių prospekto pradžioje, taip
atkuriant Vilniaus istoriją ir Lietuvos valstybingumo
ženklus.
Užbaigti šį mintinį eksperimentą derėtų atsakant į
svarbiausią klausimą: kokius XX a. atminimo ženklus
laikyčiau būtinais Vilniuje? Visų pirma, Laisvės kovų
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atminimo. Tai gija, ėjusi per visą amžių ar net ilgiau –
pradėta Vilniuje ir pergalingai užbaigta čia pat. Ar tai
bus Lukiškių aikštėje, ar ne – nesvarbu, ar tai Vytis, ar
ne – tai jau antraeilis, meninis, estetinis, urbanistinis,
erdvės klausimas – o ne atminties. Antra, Pragaišties
dešimtmečio aukų pagerbimas yra būtinas – ne tiek
daug Lietuvos istorijoje buvo laikotarpių, kai šalis ne
tekdavo trečdalio gyventojų. Ir tik XX a. tokio masto
netektis sukėlė ne badas ir maras, o blogis – dviejų kru
viniausių ideologijų pavidalu. Tinkamiausia tam vieta
man atrodytų šalia Tuskulėnų memorialo – čia galėtų
būti įrengtas obeliskas, paminklas, visiškai atskira erd
vė. Ji yra ir miesto centre, ir šiek tiek nuošalėje – vieta,
kur galima rinktis tada, kai manoma, kad reikia rink
tis. Galimi ir kiti variantai – pavyzdžiui, Naujosios Vil
nios geležinkelio stotis, iš kurios vyko trėmimai. Atokiai
nutolusi vieta, tačiau proginės atminimo eitynės link
jos gana apčiuopiamai, kone fiziškai rėžtųsi į atmintį.
Čia pat paminėsiu, kad Lukiškių aikštė man neatrodo
tinkama vieta tragiškų įvykių įpaminklinimui – vien
iš urbanistinių, emocinių ar psichologinių argumentų:
nederėtų pačiame centre kurti neigiamų emocijų domi
nantę. Galbūt galima ieškoti ir visai naujų arba naujų-

senų erdvių – pavyzdžiui, Lukiškių kalėjimo teritorija,
turinti ilgą ir visa apimančią represijų istoriją. Toliau –
sunku rasti tinkamesnę vietą Lietuvoje įprasminti žydų
gelbėtojų – tiek žinomų ir identifikuotų, tiek ir užmirš
tų – atminimą nei Vilniuje, senajame Jerušaleim de
Lita. Galiausiai, Sąjūdžio įpaminklinimas – gal ir per
ankstyvas – tačiau vis dėlto tai yra Antrosios Respubli
kos lopšys, pribuvėja ir motina viename. Kartu Sąjūdžio
atminimo įamžinimas grakščiai uždarytų visą XX a. is
torinę atmintį.
Kiekvienas galėtume atlikti tokį eksperimentą. Ta
čiau pasiūlymų debesis būtų prasmingas tik tuo atve
ju, jei lygindami savo pasiūlymus ir tardamiesi dėl jų,
gebėtume nepamesti klausimų prioritetizavimo svarbos
ir eiliškumo: kas siūloma, kur siūloma, kaip siūloma –
ir tik paskutinėje eilėje – kas siūlo. Istorinės atminties
įamžinimo sėkmės garantu turėtų būti tai, nuo ko pra
dėjau šį tekstą – politikavimo eliminavimas. Svarbiau
sia dabar suvokti istorinio naratyvo svarbą ir pripažin
ti, kad tai – bendras, mums visiems rūpintis valstybinės
svarbos reikalas, kuris privalo būti laisvas nuo politika
vimo – kaip švietimas ar krašto apsauga.

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
sugražino ne stilizuotą, bet itin gražų istorijos kasdieniškumą.
Norbertas Černiauskas

Eligijui Railai pavyko atskleisti tiriamos figūros psichosocialinę
ir sociokultūrinę vienovę, kurios dėka Basanavičius iškyla ir kaip
profesionalus gydytojas, ir kaip preciziška medicinine savistaba
pasižymintis žmogus, o šios praktikos adekvačiai įrašytos į istorinį garsą nulėmusio nacionalizmo sklaidos lyderio paveikslą.
Paulius V. Subačius
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SOVIETIKA

JUOZAS BALTUŠIS KAIP LIETUVIŲ
NACIONALIZMO VEIDRODIS
Tomas Venclova

1989 m. lapkričio 22 d., trys su puse mėnesio prieš Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimą, Juozas Baltušis
dienoraštyje pasižymi:
Nemuno žurnalo 10 numeryje (pirkau atsitiktinai kios
ke): vieno nuožmiausių nacionalistinių žudikų Adolfo
Ramanausko-Vanago memuarų 30 spaudos puslapių.
[...] Pavadinti tie memuarai Partizanų gatvė. Įdėta ir
paties „Vanago“ nuotrauka, kartu su kitais panašiais,
tik menkesnio masto žudikais, stovi jis, „Vanagas“,
gana gražus vyras, asmeniškai išžudęs Lietuvos miš
kuose 500 žmonių (taip prisipažino ir teisme), o jo su
organizuoti būriai išžudė 8000 žmonių, tarp jų – daug
vaikų, moterų, senelių. Nūnai šis kruvinas nuo galvos
ligi kojų banditas šaukiamas didvyriu, kovojusiu už
Lietuvos atgimimą, nepriklausomybę. [...] Kai prisime
ni tuos pokario metus, kai važiuodavome per valsčius,
apskritis, banditų apšaudomi, kai kiekvienoje sodybo
je girdėjome žmonių verksmus ir aimanas... Dabar ką
gi? Reikia Sąjūdžiui didvyrių, kodėl gi jų nepasidaryti
iš tautos žudikų? Nūnai viskas galima. (1989. XI. 22)
Bent jau šiuo požiūriu Juozas Baltušis neturi nieko
bendro su dabartine viešąja, daugumos išpažįstama
Lietuvos ideologija, kuriai partizanai, taip pat jų vadas
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, yra neginčijami tei
giami herojai. Atvirkščiai, jis nė per colį nenukrypsta
nuo įprastos komunistinės linijos, nesvyruodamas var
toja jos tradicinį žodyną ir retorines klišes. Tai visiškai
tas pats Juozas Baltušis, kuris 1945 m. birželio mėnesį
drauge su keliais kitais pervažiavo Ukmergės apskri
tį – jo žodžiais tariant, su paskaitom ir instruktažu.
Kelionė buvo rizikinga, nors sakyti, kad paskaitininkai
buvo „banditų apšaudomi“, tikriausiai netikslu: išliku
sioje Baltušio ataskaitoje rašoma, jog „apsauga buvo
duodama itin stipri ir sumaniai organizuota“. Minimas
Straipsnis parengtas pagal 2020 m. rugpjūčio 30 d. SantarosŠviesos suvažiavime Vilniaus universiteto Teatro salėje skaitytą pranešimą.
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ir kitas kiek netikėtas faktas: „Daugelyje vietų pasitai
kė taip pat, kad į mitingus ateidavo iš miško banditai
ir atidžiai išklausydavo pranešimo, o po to vėl dingdavo
arba ateidavo pasiduoti. Taip buvo Kovarske, Vepriuo
se ir kitur“. Ataskaitoje Baltušis nekalba apie „žmonių
verksmus ir aimanas“ dėl partizanų veiksmų: sako tik,
kad jais piktinasi naujakuriai ir kaimo biednuomenė –
kartais net kaltina vyriausybę už minkštumą (tokių da
lykų tikrai būdavo). Toliau rašoma: „Inteligentija, savo
daugumoje, laikosi nuošaliai arba net palaiko banditų
pusę. Daugelis mokytojų, atrodo, turi tiesioginius ryšius
su miškiniais“. Ką gi, teisybė.
Dienoraščiuose rasime ir daugiau panašių vietų. Bal
tušis piktinasi, kad išleista emigranto Kęstučio Gir
niaus knyga apie partizanų, atseit, „nacionalistinių žu
dikų“, kovas, o vis nepajėgiama išleisti Vilniaus miesto
telefono abonentų knygos (1990. XII. 8); smerkia, gal
ne be tam tikro pagrindo, bet tuo pačiu suakmenėju
siu komunistiniu žodynu, partizanų kovos metodus
(1978. IV. 10); užtat suranda gerą žodį vadinamiesiems
liaudies gynėjams („stribams“), kuriuos be reikalo ap
juodinęs Romas Gudaitis: „Kaip bet kokie gyventojų
sluoksniai, taip ir liaudies gynėjai nebuvo monolitinis
sluoksnis, tarp jų pasitaikydavo ir nedorų žmonių, bet
vis dėlto buvo ir idealistų, šventai tikėjusių Komunistų
partijos reikalo teisingumu, pavojingiausiomis situaci
jomis, kiekviename žingsnyje rizikuojant gyvybe, gy
nusių valstiečius nuo žudymų. Daug jų žuvo kovoje su
miškiniais, daugiausia romantiškai nusiteikusio jauni
mo, 19, 20, 21 metų“ (1988. VI. 12). Buvo ir šešiolikme
čių, anot kadaise populiaraus ir populiarinto eilėraščių
ciklo. Tiesa, šis dienoraščio įrašas kiek prieštarauja
1945 m. ataskaitai („Ukmergės apskrityje labai blogą
įspūdį daro naikinamieji batalionai“).
Aišku viena: Baltušio įsitikinimas, kad partizanai
yra blogis, o jų priešininkai – gėris, yra principiškas ir
nepajudinamas. Šiuo atžvilgiu rašytojas liko nepasikei
tęs nuo ankstyvojo pokario – jokie nauji apmąstymai ar
nauji faktai neprivers jo peržiūrėti savo pozicijos. Kieta
ištikimybė savo principams, kokie tie principai bebūtų,
dažnai sukelia tam tikrą pagarbą, ir šiuo atveju taip pat
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gali ją sukelti, nors toks sustabarėjimas drauge liudija,
švelniai kalbant, ribotumą.
Kad Baltušis – oficialus sovietmečio rašytojas ir vei
kėjas, ilgametis komunistų partijos narys – nebuvo ir
nėra partizanų pusėje, anaiptol nenuostabu. Nuostabu
kas kita. Kai Rūta Vanagaitė nepalankiai atsiliepė apie
Adolfą Ramanauską-Vanagą, ją užgriuvo tokia pasipik
tinimo lavina, kokios nė sovietai nebūtų įstengę sureži
suoti. Visos jos knygos, netgi nekalčiausios, buvo paša
lintos iš apyvartos, spaudoje ir kitose viešose tribūnose
apie ją savaitėmis buvo kalbama kaip apie sąmoningą,
antilietuviškų jėgų palaikomą (ir išlaikomą) šmeižikę,
savosios tautos išdavikę, „Dušanskienę“, kuriai geriau
sia būtų nusižudyti. O juk jos tvirtinimai apie Rama
nauską-Vanagą nė iš tolo neprilygo Baltušio tvirtini
mams. Ji tik sakė – tarkime, klaidingai, – kad jis buvo
ne tiek mitinis herojus, kuriam daryti mažiausią prie
kaištą yra šventvagystė, kiek žmogus, įsiveldavęs į žai
dimus su priešu ir pagaliau priešo palaužtas. Gerai, tegu
Vanagaitė sako netiesą, bet ar ji už tai nusipelnė tokių
negailestingų epitetų ir tokios putojančios neapykantos?
Baltušis, skirtingai negu Vanagaitė, ne šiaip sau klys
ta kalbėdamas apie Ramanauską-Vanagą, o jį vadina
„kruvinu nuo galvos ligi kojų banditu“, kaltina naikinus
vaikus, moteris ir senelius. Žodžiu, kaip sakoma, nieko

nevynioja į pakulas. O jo dienoraščiai pastaruoju metu
yra viena skaitomiausių Lietuvoje knygų. Nei vienas
patriotiškai nusiteikęs seimūnas ar žurnalistas netarė
nė žodžio, užtikęs populiariame tekste tokį partizanų
vado paniekinimą. Nei vienas nepareikalavo nurašyti
knygos į makulatūrą, nei vienas neapkaltino leidėjų,
nei vienas paprasčiausiai nepasipiktino, kad vėl, dargi
dideliu tiražu, skleidžiami „dušanskiški“ šmeižtai. Ma
rius Ivaškevičius gavo savąją pjudymo porciją už nepa
lyginti švelnesnį „bronzos nugramdymą“ nuo partizanų
ir jų vado Jono Žemaičio. Apie Baltušį – nė šnipšt. Prie
šingai, netgi dešiniojo nusiteikimo žmonės pusbalsiu
šneka, kad dienoraščių paskelbimas jį savaip reabili
tuoja. Kur čia paslaptis?
Žinoma, Vanagaitė ir Ivaškevičius – gyvi žmonės
(gyvą smagiau pjudyti, mirusieji teikia mažiau malo
numo, nors pastaruoju metu labai padaugėjo mėgstan
čių apšaukti, tarkime, Petrą Cvirką „stukačiumi“ ir
„šunsnukiu“). Be to, Baltušis jau gavo savąją pjudymo
porciją prieš trisdešimt su viršum metų. Įtariu, kad esa
ma tiesos Andriaus Jakučiūno hipotezėje: „naujos atei
ties statybininkai“ knygų šiaip jau neskaito, juo labiau
neskaito atidžiai, ir Baltušio tekstus – bent kol kas –
pražiopsojo. Baltušis taip pat neparašė Mūsiškių ir ne
organizavo Molėtų „Atminties maršo“ – o, manau, kad
Vanagaitės ir Ivaškevičiaus pjudy
mas kilo ne tiek dėl jų bandymų pa
žeisti kanonišką partizanų įvaizdį,
kiek dėl troškimo ištrinti iš tautos
atminties nepatogią knygą ir nepa
togias eitynes, kurių tiesiogiai pulti
nelabai išeina. Šiuo atžvilgiu Baltu
šis nepalyginti „savesnis“.
Bet svarbiausia turbūt yra tai,
kad Baltušio atsiliepimai apie parti
zanus dienoraštyje neužima didelės
vietos, o daugybė kitų jo nuomonių
idealiai atitinka lietuviškojo nacio
nalizmo stereotipus. Sakyčiau, jis
yra svarbios ir įtakingos to nacio
nalizmo atmainos – sovietizuoto
tautiškumo atstovas. Parodijuoda
mi žinomą Lenino formulę, galėtu
me jį pavadinti tokio nacionalizmo
veidrodžiu, taip pat „aritmetiniu
vidurkiu“. Konformistiškai nusi
teikęs, bet bandąs atrodyti – ir gei
džiąs jaustis – ištikimu tautinėms
vertybėms lietuvis (vis vien ar jis
būtų vakarykštis komunistas, ar
šiandieninis super-antibolševikas,
ar, kaip neretai pasitaiko, viena ir
kita drauge) atpažįsta jame save
Žygimantas Augustinas. Atsiskyrėlis. 1996. Ofortas. Iš MO muziejaus kolekcijos
patį. Apie tai kritikų jau kalbėta.
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JUOZAS BALTUŠIS KAIP LIETUVIŲ NACIONALIZMO VEIDRODIS

„Baltušis tiesiog pernelyg panašus į tuos, kurie teoriš
kai norėtų ir galėtų būti jo atminimo duobkasiais“, – tei
singai sako Jakučiūnas.
Pati populiariausia klišė, kalbant apie sovietmetį,
yra ta, kad Kremlius (kitaip sakant, rusai) negailestin
gai rovė ir naikino lietuvių bei kitų tautų tapatybę ir
prievarta diegė internacionalizmą, t. y. rusiškumą. Ne
mažiau populiaru tvirtinti, kad šiandieniniai globalistai
(kitaip tariant, neomarksistai, eurokomunistai ir pana
šūs, užvaldę dabartinius Vakarus) tęsia tą pragaištingą
darbą. Tiesa, jie skatina nebe rusiškumą, o angliškumą
ar iš viso neaiškią betautę ir bešaknę būseną, bet tai
yra dar blogiau. Internacionalizmas ir kosmopolitizmas
paversti neginčijamais keiksmažodžiais. Nors, tiesą sa
kant, kas čia baisaus – naudotis kitų tautų patirtimi,
domėtis ne vien savo pašaliu, bet visu pasauliu? Man
bent atrodytų, kad tautos egzistencija be internaciona
lizmo yra nevisavertė, stumia į neįdomų, beviltišką pro
vincialumą, o dabartinėmis sąlygomis paprasčiausiai
neįmanoma. Kosmopolitizmas anaiptol nereiškia, kad
atsisakoma gimtųjų šaknų. Tačiau čia dera atsiminti
taiklius amerikiečių eseisto Leono Wieseltiero žodžius:
„Žmonės turi šaknis, bet jie nėra augalai“.
Vis vien kokie būtų sovietų valdžios oficialūs šūkiai,
ji iš tikrųjų kiek įmanydama skatino ne internaciona
lizmą, o būtent provincialumą, užsidarymą savajame
kiaute, nes tada valdinius žymiai lengviau pajungti.
Kosmopolitizmas buvo toks pat keiksmažodis Josifui
Stalinui, kaip ir dabartiniams lietuviškiems patrio
tams. Daugelis mūsų istorikų ir sociologų ima suprasti,
kad sovietai ne tiek naikino tautiškumą, kiek stengėsi
jį prisijaukinti, panaudoti savo reikalui – žinoma, ne
peržengiant tam tikrų ribų. Rusifikacija, bent jau vė
lyvuoju sovietų valdžios periodu, nebuvo toks mirtinas
pavojus, kaip daugeliui atrodė – akivaizdus įrodymas
yra tai, kad praktiškai nė vienas lietuvis neatsisakė
savo kalbos ir nepakeitė tapatybės. Tačiau dramatizuo
ti „rusų spaudimą“ buvo paranku – tai leido konformis
tams ir ypač valdžios žmonėms dėvėti lietuvybės gynėjų
togą, atseit, palaikyti savo autoritetą. Provincializacija,
manding, buvo grėsmingesnė nekaip rusifikacija – bent
jau paliko visuomenės mentalitete gilesnį ir žalingesnį
pėdsaką. Baltušio dienoraštis čia yra vienas iš klasiki
nių pavyzdžių – šiuo metu jis neturi sau lygių.
Pabandysiu panagrinėti to dienoraščio ideologiją. Bet
iš pradžių stabtelėsiu ties kitais jo bruožais, kurių dėka
jis įgavo bestselerio statusą. Kas – išskyrus specifišką
tautiškumą – lemia nedirbtinį skaitytojų susidomėjimą
Baltušio užrašų tomais? Kodėl manoma, kad jie naujai
nušviečia netolimą, vieniems atmintiną, kitiems jau mi
tinę sovietinę praeitį ir paties autoriaus asmenį?
Juozo Baltušio biografija yra viena iš savotiškiausių,
įdomiausių, kai kuriais atžvilgiais tragiškiausių bio
grafijų XX a. Lietuvoje. Jis kilo iš varguomenės ir jau
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nystėje palinko į kairę: buvo nusiteikęs prieš Smetonos
režimą prosovietinis darbininkas ir pradedantis rašyto
jas – tatai dienoraštyje ne kartą prisimenama su pasidi
džiavimu. Beje, tai rodo, kad komunizmas tuometinėje
Lietuvoje nebuvo šiaip sau „svetimųjų užkratas“, prie
varta primesta pasaulėžiūra. Sovietizuotoje Lietuvoje
Baltušis tapo pastebima ir mėgiama figūra. Neabejo
jama charizma, žvitraus, apdairaus ir kritiško liaudies
žmogaus įvaizdis leido su juo tapatintis beveik kiekvie
nam, kas tada iškilo „iš apačių“, o tokių buvo labai daug.
Prisidėjo prozininko talentas, nors dėl jo masto leistina
ginčytis (Alfonsas Nyka-Niliūnas piktokai rašė, kad ša
lis, kurioje Baltušis laikomas didžiu rašytoju, nėra ver
ta nepriklausomybės). Vienu tarpu Baltušis, kaip da
bar pasakytume, įgijo neeilinį reitingą – spaudoje buvo
paskelbtas populiariausiu Lietuvos žmogumi: tatai pa
našėjo į tiesą (iš dienoraščio matyti, kad pripažinimas
jam suteikė daug džiaugsmo, nors jis ir kuklinosi prieš
būsimąjį skaitytoją). Tačiau kada Baltušis pasuko prieš
srovę Sąjūdžio metais, jį garbinusi minia – kaip miniai,
beje, būdinga – atsikreipė prieš jį itin žiauriai: ko gero,
pikčiau negu šiandien prieš Vanagaitę ir Ivaškevičių.
Pacituosiu dienoraščio įrašą: „Šiandien rytą kėlęs, iš
vydau sunkiai patikėtiną dalyką; prie mūsų buto durų,
ant laiptų, pridergta žmogaus išmatų krūva [...]. Taigi
šitaip“ (1990. VI. 12). Tuo metu būdamas emigracijoje
girdėdavau, kad išmatos prie Baltušio durų atsiradusios
ne kartą. Ką gi, norvegai su Knutu Hamsunu dorojosi
civilizuotai – grąžindavo jam knygas (tą Baltušis, beje,
irgi patyrė), o lietuviai tvodavo iš peties – nors žodžiai
„iš peties“ čia turbūt ne visai vietoje. Per trumpą laiką
griuvęs iš aukštybių į paniekos duobę rašytojas netru
kus mirė. Paskutiniosiomis gyvenimo dienomis teisinosi
nesąs tautos priešas. Beje, tas dienas kiek praskaidrino
internacionalinis ir kosmopolitinis momentas – pripa
žinimas Prancūzijoje: nė vienas mūsų sąjūdiečio ar ne
sąjūdiečio veikalas tada nė iš tolo nepatyrė tokio pasi
sekimo, kaip pusiau autobiografinė Sakmė apie Juzą.
Tokių dramatiškų peripetijų gana, kad Baltušio dieno
raščiai būtų savaime įdomūs. Yra ir papildomų momen
tų, suteikiančių knygai sensacijos prieskonį. Stebina net
jos mastas – trys gigantiški tomai. Apskaičiuota, kad
paimti drauge jie sveria šešis kilogramus, juos sudaro
beveik keturi tūkstančiai puslapių ir daugiau kaip mili
jonas žodžių, asmenvardžių rodyklėje yra daugiau negu
3700 pavardžių – vien tik Monika Mironaitė minima
1622 kartus. Žodžiu, tai knyga banginis, knyga rekordi
ninkė. Ji apima dvidešimt vienerius labai svarbius me
tus (nuo 1970 m. sausio ligi 1990 m. gruodžio, vos pora
mėnesių prieš rašytojo mirtį), ir kone kiekviena tų metų
diena fiksuojama smulkmeniškai, su neįprastu atviru
mu. Nedaug surasime lietuvių literatūroje veikalų, kur
autorius būtų tiek apsinuoginęs. Rašo – pavartosime pa
ties Baltušio terminus – nepraustaburniškai, nevalyvai,
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nesiskaito su žodžiais, su mandagumo taisyklėmis. Apie
moteris stengiasi kalbėti sąmojingai, nors ir prasti tie
berniški (kosmopolitų žodynu, male chauvinist) sąmo
jai – žėlėk Dieve, anot Donelaičio. Vis dėlto dažną skai
tytoją tai vilioja („Ot, varo! Norėčiau šitaip ir aš, nors vie
šumoje, deja, nesiryžtu“). Antra vertus, toks primityvus
rašymo būdas (dažniausiai be humoro jausmo) vargu ar
liudija Baltušio prozininko naudai. Pabosta pertarai, ku
riais labai dažnai baigiasi dienos įrašas: „žiūrėsim“, „kas
toliau, kas gi toliau?“, „o dienos bėga, bėga, bėga“, „taigi,
brolau Baltuši“, „taigi šitaip, drauge liaudies rašytojau“,
„pats laikas, draugas Baltuši“, „ramiau, ramiau, drau
gas Baltuši“ – ir panašiai, ad nauseam.
Bestseleriui reikalingi – ar bent labai praverčia – in
tymūs, paprastai neviešinami prisipažinimai. Jų die
noraščiuose irgi yra – per visus tris tomus, nuo pirmo
jo įrašo beveik ligi knygos pabaigos, minimi santykiai
su Dalia. Jie plėtojasi, palaipsniui užgęsta (nors ilgus
metus negali visiškai užgesti) ir pagaliau tampa tele
fono pokalbiais. Baltušio garbei reikia pasakyti, kad
tas, kuris tikisi drastiškų ir detalių pasipasakojimų,
čia labai nusivils: viskas dėstoma su džentelmenišku
santūrumu, nors, tiesą sakant, labai vienodai, nuolat
atsikartojančiais žodžiais. Bestselerių skaitytojas taip
pat mėgsta pro rakto skylutę pasižiūrėti į šeimos san
tykius, ypač jeigu jų dalyviai plačiai žinomi. Apie šeimą
kalbama kur kas plačiau ir anaiptol ne taip santūriai.
Į tą knygos plotmę nedera ir nesinori gilintis – aišku
tiek, kad Baltušio šeima buvo, anglišku pasakymu, toxic. Ką gi, tokios šeimos – anaiptol ne retenybė.
Dar viena atsikartojanti dienoraščiuose tema – me
dicinos reikalai. Autoriaus sveikata šlubavo, jis naudo
jo tai „miestiškus“ gydytojų siūlomus vaistus, kuriais
nepasitikėjo, tai kokį bičių pikį ar šiaip žiniuoniškas
priemones („Žmogus privalo eiti arčiau gamtos, gydytis
natūraliais vaistais, žolelėmis, šaknimis, o ne grūsti į
venas visokiausius chemikalus“, 1970. X. 31). Visa tai
būdinga ano meto (na, ne tik ano meto) lietuviškajam
mentalitetui – be to, liudija prastą sovietinės terapijos
lygmenį. Nuo pirmųjų ligi paskutiniųjų dienoraščio pus
lapių nestinga ir tokių įrašų: „Skyla galva nuo pagirių,
nebežinau, ko griebtis, lieka vien gulėti“ (1970. IV. 26),
„Ne alkoholikas aš, bet jeigu atkemši...“ (1979. VI. 23),
„Iš to apmaudo nuvykau po minėjimo į karčemą, nusi
gėriau visiškai alkoholiškai, grįžau vėlai, apgailestau
damas tą savo nuslinkimą „į šoną““ (1984. IV. 20). Be al
koholio, dargi gausaus, neišsiverčia jokios iškilmės, joks
viešas pobūvis, juo labiau išvyka į provinciją, o jų tuo
metinio populiaraus rašytojo gyvenime pilna. Kitokių
bendravimo būdų paprasčiausiai nėra. Šiuo požiūriu
Lietuvos papročiai nepriklausomybės metais atrodo pa
gerėję, bent jau paįvairėję – sakyčiau, tapo kosmopoli
tiškesni. Nesunku suvokti du dalykus: pirmiausia, kaip
tik išgėrimai prisideda prie Baltušio sveikatos prob
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lemų, antra, alkoholio poveikis bent iš dalies paaiškina
nesantūrų daugelio jo pasisakymų stilių.
Šis stilius bene labiausiai krinta į akis, kai pradeda
ma kalbėti apie kolegas rašytojus ir jų sąjungos vidinį
gyvenimą. Tai dar vienas Baltušio dienoraščių sluoks
nis, kuris, be abejonės, žadina specifišką dažno skaity
tojo susidomėjimą. Ypač tokio skaitytojo, kuris dar pri
simena garsius ano meto vardus. Baltušio dienoraščiai
puikiausiai atitinka bulvarinius kriterijus. Juose fik
suojamas rašytojų gyvenimas, sklidinas savitarpio pre
tenzijų, intrigų, pavydo, pasipūtimo, slepiamos, o dažnai
ir neslepiamos neapykantos, yra daugmaž nuskendusi
Atlantida. Blogieji žmonių bruožai prasimuša bet kokios
bendruomenės vidiniuose santykiuose, turbūt ir dabarti
nių literatų draugėje, bet Baltušio laikais jie turėjo kitokį
svorį. Literatūra buvo laikoma ne šiaip sau užsiėmimu,
o valdiška, ideologine sritimi. Ji reiškė privilegijas, įtaką,
aukštesnius buities standartus, „paprastai liaudžiai“ ne
prieinamą galimybę lankytis ir apsipirkti užsienyje; pre
mijos ženklino gyvenimo būdo kokybinį šuolį, o skundai
ir paprasčiausios paskalos galėjo virsti rimtu pavojumi.
Klanų ir grupių kova įgydavo mafijinių bruožų – ji buvo
nevieša, kaip „buldogų peštynės po kilimu“ iš angliš
ko priežodžio, bet juo aršesnė. Šiandien tokie papročiai
vyrauja verslo, bet turbūt jau ne literatūros pasaulyje.
Baltušis savo dienoraščiuose nesigaili kolegų, su ku
riais jam tenka dalytis privilegijomis ir garbe. Bene la
biausiai užkliūva du asmenys – Eduardas Mieželaitis
ir Vytautas Petkevičius. Apie Mieželaitį nuo pirmųjų
knygos puslapių atsiliepiama ne itin parlamentiškais
žodžiais: „Tegu sau eina ir pila toliau savo taip vadina
mos poezijos skiedalą, nuo kurio verčia vemti visus!“
(1970. I. 9), „šarlatanas, ir gana“ (1970. III. 10), „Drai
kalas neįmanomas, pamišėliški kliedėjimai. [...] Visai
pamišo šis vyras, pats nebežino, ką daro“ (1973. IX. 28),
arba ir visai tiesmukai: „Reto niekšiškumo žmogelis tas
Mieželaitis“ (1972. I. 2). Reikia pripažinti, paties Mie
želaičio pasisakymai, užfiksuoti dienoraštyje (1970. IV.
6) nekelia jam simpatijų, bet tiek jau to. Petkevičius
esąs „melagis, sukčius, intrigantas, kerštingas tipas.
Ir be jokių literatūrinių duomenų“ (1970. II. 7), „provo
katorius“ (1970. IV. 7) ir taip toliau. Nuolat tvirtinama,
kad Petkevičius skleidžiąs apie Baltušį šmeižtus – čia,
matyt, turima galvoje ne itin graži, archyviniuose fon
duose išlikusi istorija: Baltušis parašęs skundą partinei
vadovybei apie Kazį Borutą, o Borutai bandęs įrodyti,
kad tai padaręs Petkevičius, bet jo manevras buvęs
to paties Petkevičiaus iškeltas į šviesą. Tarkime, ne
apykantą galima suprasti: Mieželaitis, svarbiausias
Baltušio konkurentas oficiozinio pripažinimo ir įtakos
sferoje, ką besakysi, nuslysdavo į grafomaniją, o Pet
kevičius nebuvo aukštos moralės žmogus – tai neginči
jamai įrodo jo knyga Durnių laivas. Bet panašiai užsi
puolami ir asmenys, kurie šiandien tebėra populiarūs,
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netgi neliečiami: „Negaliu, beje, nesigėrėti
Miltiniu: ketvirtį šimtmečio blefuoja šitas
moraliai perpuvęs žmogelis, mulkina visą
respubliką, pradedant mažai tenusimanan
čiais žiūrovais ir baigiant respublikos parti
niais bei tarybiniais vadovais! Jeigu kalbėti
apie išbaigtumą, tai Miltinis – išbaigčiausias
puvėsis ir tuo pat metu išbaigčiausias gu
druolis“ (1978. X. 6). Justinas Marcinkevi
čius apibūdinamas kaip „suktas, nuožmus,
giliai klastingas žmogus, turįs didelį litera
tūrinį talentą“ (1972. VIII. 21), o kai jis spa
lio parade prabyla rusiškai, Baltušis pareiš
kia: „Visai jau sukekšėjo šitas vyras!“ (1972.
XI. 7). Ar nusipelnė Marcinkevičius tokių
epitetų, ar ne – atviras klausimas, tačiau ši
tokiu tonu apie jį nėra kalbėję net didžiausi
jo priešininkai. Bet ko gi norėti, jeigu vieno
žinomo rašytojo žmoną Baltušis be ceremoni
jų vadina „kurvelka“ (1982. V. 18)?
Vardan objektyvumo dera pasakyti, kad ko
legų ir priešininkų charakteristikos Baltušio
knygoje įvairuoja. Pavyzdžiui, Marcinkevi
čius vietomis vertinamas labai aukštai, nors
ne be pagrindo užsimenama, kad jis nutyli
svarbius ir skausmingus Lietuvai klausimus
(1980. IX. 17). Į pabaigą autorius susitaiko su
Petkevičiumi (1990. VIII. 22), iš dalies net su
Mieželaičiu (1989. X. 19, 1990. I. 1). Mat abu
jie, ne visai pritapę prie sąjūdiečių, taigi atsi
dūrę panašioje į Baltušį padėtyje, jį šiek tiek
palaikė. Asmeninio palankumo elementas
dienoraščio autoriui itin svarbus. Šiuo požiū
Žygimantas Augustinas. Laid. 1996. Ofortas. Iš MO muziejaus kolekcijos
riu komiškas Kazio Ambraso atvejis. Iš pra
džių Ambrasas apibrėžiamas kaip „niekšas ir
Baltušis nė kiek ne prasčiau už daugumą disidentų
karjeristas“ (1970. VII. 29), bet parašęs giriamą knygą
nusimano apie sovietinės sistemos esmę. Sakyčiau, ją
apie Baltušį susilaukia sakinio: „Tepalaimina likimas
vertina pikčiau negu dažnas atviras antikomunistas –
šitą šviesų žmogų – Kazimierą Ambrasą!“ (1986. IV. 1).
gal dėl to, kad yra labiau su sistema sutapęs, pažįsta
Krinta į akis dešimtys nusiskundimų, kad dienoraščio
ją iš vidaus. Jau pačiame pirmajame dienoraščio pus
autorius nepaminėtas, nutylėtas, nurašytas, nubruktas
lapyje parašyta: „Visus metus buvo jaučiama veržimas
į pašalius, kad jo pavardė iškrito iš kažkokio straipsnio,
visų teisių, apribojimas visų galimybių, įvairiausio ofi
kad jis diskriminuojamas ir dėl to rašysiąs pareiškimą
cialaus melo stiprėjimas, informacijos užgniaužimas“
Lionginui Šepečiui (1985. IV. 29), kalti esą „žydeliokas
(1970. I. 1). Geidžiamieji apsilankymai Vakaruose aki
M. Sluckis, grafomanas A. Bieliauskas“ (1977. IX. 23) ir
vaizdžiai rodo, kad „supuviškiausio kapitalizmo valsty
panašūs. Labai daug vietos skiriama vyresniųjų ir jau
bėlės gyvena milijoną kartų šviesiau ir sočiau už mus“
nesniųjų prozininkų konkurencijai dėl vietos po literatū
(1974. XI. 5). Toliau įrašai dar drąsesni ir tikslesni – pa
rine saule, kitaip sakant, dėl valdžios dėmesio, premijų
cituosime porą: „Žmonės atleidžia daug ką, bet negali
ir honorarų; čia sukuriamos ištisos sąmokslo teorijos. Ką
pakęsti melo, atviro ir ciniško, koks dabar skleidžiamas
gi, liūdni ir neskanūs dalykai, bet toks jau buvo sovietinis
per spaudą, radiją, televiziją“ (1976. XI. 4); „Žmonės,
literatūrinis procesas. Laimingas, kas jame nedalyvavo.
kiek patyriau, nebetiki ne tiktai šitais pliauškalais, bet
Bet pereikime nuo rašytojiškų nesantaikų ir skan
ir komunistinėmis idėjomis, jų sąmonėje susiformavęs
daliukų, kurie iš inercijos kartais pristatomi kaip „tra
įsitikinimas, kad socializmas – tai ne kas kita, o vargas,
dicionalistų“ ir „novatorių“ kova sovietinės literatūros
skurdas, beteisiškumas, nuolatinis nerimas dėl pasto
rėmuose, prie esmingesnių problemų.
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viai gresiančių represijų, persekiojimų visiškai nežinant
už ką“ (1978. X. 19); „Kur bolševikas stojo, ten rauda
kultūra“ (1983. VIII. 15). Leninas vadinamas „fanatiš
ku pamišėliu“ (1980. II. 27), nekalbant jau apie Staliną.
Galutinė išvada formuluojama be užuolankų: „Faktiš
kai Rusija, kadai buvusi caro imperija, nūnai tapo fašis
tine imperija pilna to žodžio prasme. Nieko kito, tik fa
šistinė imperija. Ir ji daug blogo žada pasauliui, naujus
karus, sunaikinimus, nelaimes“ (1984. VI. 10); „Atvirai
prisipažįstu pats sau: netikiu ir nelaukiu didesnio pa
gerėjimo. Jis galėtų ateiti tik panaikinus tarybinę san
tvarką, tik nušalinus Komunistų partiją nuo valstybės
tvarkymo reikalų“ (1987. VI. 29); „Bendras įspūdis toks,
tarytum gyvename artėjančią valstybinės santvarkos
pabaigą. Tikrai taip“ (1983. XI. 3). Visa tai šventa tei
sybė, ir visa tai nesiskiria nuo Aleksandro Solženicyno,
Andrejaus Sacharovo, Vladimiro Bukovskio ar lietuvių
pogrindžio spaudos diagnozių, nebent išsakyta dar la
biau tiesmukai. Prisipažinsiu, nesitikėjau, kad mūsų

nomenklatūros sluoksniuose būta tokios verdančios,
tegu ir slepiamos neapykantos komunizmui – nors ma
niau, kad tos nomenklatūros psichologiją šiek tiek pa
žįstu. Pagal Aleksandro Štromo klasifikaciją, Baltušis
yra neabejotinas intrastruktūrinis disidentas, dargi vie
nas iš toliausiai nuėjusių. Bent jau mintyse.
Jeigu laikaisi tokių pažiūrų – padoriam žmogui lie
ka kone vienintelė išeitis: viešai nutraukti ryšius su
savo ankstesnėmis pozicijomis, garsiai pasakyti tai,
kas esti dienoraščio puslapiuose, atseit įsijungti į di
sidentų sąjūdį. Be abejonės, tatai pavojinga – net jei
esi populiarus rašytojas, prarasi patogumus, o vėliau
gal pateksi į kalėjimą ar psichiatrinę ligoninę (antra
vertus, populiarumas gali nuo panašių malonumų ap
saugoti, bent kurį laiką). Tačiau, sakysime, rusų ar
ukrainiečių inteligentų tarpe tokių rizikuojančių žmo
nių esama – akademikas Andrejus Sacharovas, garsus
muzikas Mstislavas Rostropovičius, generolas Piotras
Grigorenka yra panašios visuomeninės padėties asme
nys kaip Baltušis, tačiau protestuoja atvirai.
Dienoraščio autorius tai žino ir apie juos ne
retai su simpatija atsiliepia. Simpatizuoja,
tarkime, ir Viktorui Petkui, nors šio biogra
fija ir socialinė padėtis yra kitokios. Jeigu
būtų pasekęs jų pavyzdžiu, Lietuvos visuo
menės plėtotėje tai būtų buvęs istorinis įvy
kis. Na, bet negalima iš žmogaus reikalauti
heroizmo. Yra kita, lengvesnė išeitis – tiesiog
pasitraukti į pašalį, liautis dalyvavus nomen
klatūros žaidimuose, „gyventi nemeluojant“,
kaip siūlo Solženicynas, Baltušio irgi gerbia
mas ir vertinamas rašytojas. Ta išeitis irgi
reiškia privilegijų praradimą, bet ne ką dau
giau. Dienoraštyje apie tai kartkartėmis su
simąstoma. Čia ir prasideda savotiška šizo
frenija, kitaip sakant, asmenybės skilimas.
Baltušis ne kartą prasitaria, kad negeidžia
atžymėjimų, apdovanojimų, jubiliejinių mi
nėjimų, gink Dieve, nenori gauti Lenino pre
mijos už Sakmę apie Juzą. Tikrosios priežas
ties neminįs vyresnybei, bet ji esanti aiški:
„dabar gėda būtų gauti atžymėjimus iš „aukš
čiau“, tolygu būtų susitaikymui su visuotinu
melu, sklindančiu iš Kremliaus po visą šalį“
(1978. IV. 26). Tačiau netrukus po šio teisin
go sakinio atsiranda diametraliai priešingi –
jie, deja, verčia manyti, kad pirmasis sakinys
buvo koketavimo vaisius: „O ordinas iki šiol
man dar neįteiktas. Kas gi čia dabar? Negi
vėl žydų ir saugumo darbas? Žiūrėsim“ (1979.
V. 3); „Keista, kad iki šiol man dar neįteikia
mas Spalio revoliucijos ordinas. Bene būsiu
teisingai nujautęs: ne veltui žydai taip sveiki
Žygimantas Augustinas. Judantys II. 1998. Ofortas. Iš MO muziejaus kolekcijos
no mane, tikriausiai ruošia kažkokią šunybę.
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Įtakos jie dar turi“ (1979. V. 16). Net kai Monikai Miro
naitei jubiliejaus proga suteikiamas per menkas apdo
vanojimas – tik Garbės raštas, – dienoraštyje randama
reikalo pasakyti: „Daugelio kiaulysčių laukiau iš dabar
tinių respublikos vadovų, o šitokios vis dėlto nesitikė
jau. Nė iš tolo“ (1983. IV. 23). Rodos, reikėtų džiaugtis,
jei tave ir tavo artimuosius aplenkia gėdingos valdžios
skiriami atžymėjimai – bet ne... Kas be ko, tie atžymė
jimai ir apdovanojimai dažniausiai nėra tik prestižo
reikalas, o neša ir apčiuopiamesnės naudos. „Pinigas
visada gerai. Taip bent pastebėjau“ (1980. IV. 8).
Negražu, gal nešvanku pajuokti silpnybes, kurios yra
žmogiškos ir būdingos anaiptol ne vienam Baltušiui.
Jis neretai sėkmingai analizuoja ir smerkia pats save.
„Jeigu antikomunistas, tai kodėl iki šiol tebesu partijo
je, neišeinu iš jos, neatsisakau to, kas mane atgrasina
nuo partijos? [...] Kas kliudo? Gera, palyginti, buitis?
Patogios gyvenimo sąlygos, kurių nepajėgiu atsisakyti?
Ar baimė prieš netikrą rytojų, prieš galimą ištrėmimą,
kur aš nepajėgčiau savo metuose susirasti bent minima
linį egzistavimo būdą? Ir baimė nesurasti niekur tokią
ideologiją ir tokius principus, kuriuos galėčiau priimti
visa širdim?“ (1977. VIII. 1–12); „Kai gyveni dvigubą,
suskaldytą gyvenimą, nebesusikalbi pats su savimi, ne
berandi vietos iš gėdos dėl daromų kompromisų, tai ką
gero beparašysi?“ (1980. IV. 22); „Įvyko rašytojų parti
nis aktyvas. [...] Kalbėjau ir aš. Meluodamas pats sau.
Dabar kitaip negalima“ (1980. VI. 3). Na jau, ar iš tikrų
jų negalima? Kaip bebūtų, Baltušis, giliai neapkęsda
mas sovietinės sistemos, dalyvauja jos mechanizmuose:
posėdžiauja Aukščiausiojoje Taryboje, Taikos gynimo
komitete, visasąjunginiame rašytojų suvažiavime, Lie
tuvos rašytojų partiniame ataskaitiniame susirinkime,
susitinka su žiūrovais, skaitytojais ir šiaip visokiais ko
lektyvais, kalba apie liaudies laimėjimus ir komunistinę
moralę per visokias sukaktis, sėdi prezidiumuose ir stovi
demonstracijų tribūnose, redakcijų prašomas skaito ir
vertina Aleksandro Slavino bei panašių veikėjų atsimi
nimus, prireikus pagarbina ir Brežnevą. Visa tai – dide
lė, gal didžiausia jo gyvenimo dalis, nes rašo jis palyginti
retai ir tuo nuolatos nusiskundžia. Sakosi, kad yra, kaip
kiekvienas, „įsuktas į prakeiktu gudrumu sugalvotą ver
petą“ (pirmasis, nedatuotas 1979 m. įrašas), bet sunku
atsikratyti minties, kad be to verpeto jaustųsi šiaip sau:
iškeltas kandidatu į deputatus, džiaugiasi, „kad dar ne
nurašytas“ (1979. XII. 31), o Algirdo Brazausko prašo
mas pasisakyti per televiziją, ne be pasididžiavimo pa
reiškia: „esu pirmiausia komunistas, pareigos žmogus,
viską išpildysiu“ (1989. IV. 17). Kas be ko, ištikimybė
sistemai padeda įsigyti daiktų, o Baltušio psichika yra
labai valstietiška, taigi daiktiška. Ne vienas kritikas pa
stebėjo, kiek vietos dienoraščiuose užima deficitinių gė
rybių medžiojimas sau ir plačiai šeimynai – visi tie džin
sai, „basketkės“, „pagerinti“ maisto produktai Šeškinės
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parduotuvėje, kurių pirkti Baltušis vyksta su Justinu
Marcinkevičiumi, taip pat mašinos, butai, sodybos... Są
jūdžio metais jaudinamasi, kad bus prarastas geresnis
medicininis aptarnavimas specialioje klinikoje. Žinoma,
kone kiekvienam Lietuvoje tokie dalykai rūpi ir dabar,
bet už juos nebereikia mokėti lojalumu kompartijai.
Šitokį liūdnoką, netgi tragišką susidvejinimą psicho
logiškai svarbu pateisinti prieš save patį – kitaip ne
sinorėtų gyventi. Dienoraštyje tų pasiteisinimų gau
su, jie labai būdingi Baltušio sluoksnio žmonėms ir jo
laikmečio mentalitetui. Rašytojas prisimena jaunystės
socialistinius idealus – juos atmesti ne taip jau lengva.
Guodžiasi, kad komunistai vis dėlto atnešė Lietuvon
pažangą, „gyvenimas nuėjo toli į priekį“ (1984. I. 31), –
su tuo galima sutikti, jei ne tai, kad be komunistų tik
riausiai būtų nuėjęs į priekį greičiau, su mažesnėmis
bėdomis ir nuostoliais. Padeda nedirbtinis žavėjimasis
Lietuvos „šeimininku“ – pirmuoju partijos sekretoriu
mi: „Kas gali prilygti A. Sniečkui? Tokių žmonių pasi
taiko gal vienas per šimtą metų“ (1978. V. 1). Egoistinis
atsargumas teisinamas tautos interesais: „Jeigu mes
čionai, Lietuvoje, ir imtumėm kalbėti arba rašyti, ką
diktuoja sąžinė, nuo to niekas nepasikeistų, vien dides
nius sunkumus užsitrauktume sau ir Lietuvai“ (1982.
XII. 31). (Na, gal ir taip, jei kalba eitų tik apie Lietuvą.
Bet jei visos tautos prabiltų kartu... O taip galų gale ir
atsitiko, ir tam derėjo rengtis.) Pagaliau atsiranda gry
nai paranojiškų motyvų: „Bijau suklysti, tačiau negaliu
atsikratyti minties, kad visa tai [atseit, disidentų sąjū
dis] pasaulinio sionizmo darbas“ (1978. VII. 12).
Tačiau esmingiausia pažiūra vienodai būdinga ir Bal
tušiui, ir kiek kitokio raugo tautiniams ideologams: lais
vė, tiesa ir demokratija nėra svarbiausias daiktas, gal
tai iš viso abejotinas vakarietiškas užkratas. Svarbiau
sia yra saugoti ir stiprinti lietuvybę. Vardan tos lietuvy
bės leistini ir atleistini moraliniai kompromisai (o pri
reikus, ir ekscesai).
Lietuvybė šioje ideologijoje nėra aiškiai apibrėžiama,
bet tai pirmoji, nekritikuotina vertybė. Lietuviai, aps
kritai paėmus – tobula tauta: „Mes, lietuviai, niekuomet
nebuvome nei šovinistai, nei nacionalistai, nei nacionali
niai pasipūtėliai, o visuomet tolerantiški kitoms tautoms,
draugiški, mažų mažiausiai – pakantūs. Bet mes trokš
tame, kad ir į mus būtų žiūrima taip, kaip mes žiūrime į
kitas tautas, kad būtų branginama ir tausojama viskas,
ką mes turime savito, brangaus kiekvieno lietuvio šir
džiai, kas sudaro mūsų nacionalinį orumą, įgalina jaus
tis pilnaverčiais žmonėmis. Ir tais atvejais, kai šito ne
būna, mes daromės ryžtingi, net žiaurūs“ (1970. IV. 28).
Kas gi savita ir brangu kiekvieno lietuvio širdžiai,
kas sudaro jo nacionalinį orumą? Įsiskaičius į Baltu
šio dienoraštį, nesunku sudaryti tų tautinių vertybių
sąrašą. Pirmiausia tai kalba – geriausiai tarmiška, ku
piškėniška, neužteršta. Antra, tai gamta, nostalgiški
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sodžiaus kraštovaizdžiai, senkapiai, prisiminimai apie
buvusią šalies didybę: „Anksti rytą vykome į Vilnių.
Pavasaris, šviežia berželių žaluma jaudina iki ašarų.
Nežinia, kodėl taip yra, kad Lietuvos gamtos grožis
toks graudus... [...] O čia dar pakeliui Perlojoj susto
jom, nusilenkiau Vytauto Didžiojo paminklui – vienin
teliam Vytauto paminklui, belikusiam visoje Lietuvoje.
Ir graudžios ašaros pabiro iš akių“ (1970. V. 7). Trečia,
tai lietuviškų klasikų – Žemaitės, Maironio, Čiurlionio
paveldas. Bet gal mielesnis yra to paveldo pirmavaizdis,
ištaka – etnografija ir tautosaka: „prasidėjo dainų šven
tės dalyvių eisena nuo Lenino aikštės iki Vingio parko.
Nieko spalvingesnio, šviesesnio, šventadieniškesnio dar
neteko matyti“ (1985. VII. 20). Nuolatinis Baltušio su
sižavėjimo šaltinis – spektaklis „Senovinės kupiškėnų
vestuvės“, kurio rengėjams ir dalyviams stengiama
si išrūpinti apdovanojimų. Žodžiu, turime reikalo su
įprastiniu XIX a. ir pirmosios nepriklausomybės etno
kultūriniu patriotizmu. Be abejonės, jame yra nemažai
vertingo ir patrauklaus. Paveldą dera saugoti, bet ar jo
vieno Lietuvai užtenka? Ar išsilaikytų Lietuva, pavir
tusi amžinomis kupiškėnų vestuvėmis, dainorių eiseno
mis, Juzos Kairabale, kurios archajiška buitimi pran
cūzas gali domėtis, bet visada žvelgs į ją iš aukšto, nes
nematys tokioje šalyje nei partnerės, nei konkurentės?
Sovietams, žinoma, etnokultūrinis patriotizmas nėra
labai parankus, nes sistema stengiasi viską suvieno
dinti, kad galėtų lengviau kontroliuoti. Bet jis nėra ir
toks pavojingas, kaip vakarietiškos transnacionalinės
vertybės – asmeninio orumo, žodžio ir sąmonės laisvės,
neatimamų žmogaus teisių samprata. Jis reikalauja ne
demokratijos, o veikiau klusnumo, ne asmeninio pasi
rinkimo, o susiliejimo su kolektyvu. Taigi jam galima
numatyti tam tikrą vietą sistemoje – ir po Stalino laikų
partija tai daryti neblogai pramoko. Baltušį piktina,
kad Dariaus ir Girėno piliakalnį turi atsverti piliakalnis
sovietinių partizanų garbei (1980. III. 21), o dainų šven
tė turi būti praskiesta rusiško ansamblio pasirodymu
(1985. V. 19). Bet vis dėlto neužmiršti nei Darius ir Gi
rėnas, nei lietuviškos dainos, nei kupiškėnų papročiai.
Nedraudžiamas Mindaugas, Mažvydas, juolab šven
tasis žodis „Lietuva“. Todėl ir dera, užgniaužus sieloje
netikėjimą ir pasipriešinimą, paklusti sistemai – nie
kas kita nepadės. „Savi turime dirbti. Savi saviesiems“
(1980. II. 22). Kitaip sakant, patys turime sovietizuoti
kraštą, tik ta sovietizacija turi būti – kiek leidžiama ir
įmanoma – su lietuvišku padažu.
Tipiški anuometinio žmogaus mentalitetui kiti atsi
kartojantys dienoraščio motyvai. Baltušis palyginti ne
blogai nusimano apie ideologinius skirtumus tarp rusų
inteligentų – papeikia „niūrų retrogradą“ Vsevolodą Ko
četovą (1972. III. 4), laiko nelaime liberalo Aleksandro
Tvardovskio mirtį (1971. XII. 18), Anos Achmatovos,
Marinos Cvetajevos, Dmitrijaus Šostakovičiaus likimą
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nusako lygiai taip, kaip rusų disidentai (1977. VIII.
1–12). Artimiausia jam vadinamoji „derevenščikų“ arba
kaimo rašytojų grupė – Viktoras Astafjevas, Vasilijus
Belovas, Valentinas Rasputinas; jie laikosi maždaug
tų pačių principų, kaip Sakmės apie Juzą autorius, tik
vaizduoja ne Lietuvos, o Rusijos provinciją ir skatina ne
lietuvišką, o rusišką etnokultūrinį patriotizmą. Pana
šus į juos – jų vadovas ir mokytojas – yra Solženicynas,
jis dienoraštyje kelis kartus didžiai vertinamas (1970.
VII. 20 ir kt.). Šiaip jau rusų kultūra Baltušiui artima
ir miela, o susidūręs su eiliniais rusais – pavyzdžiui,
Pavolgyje, kurį prisimena iš karo metų, – jis neslepia
simpatijos. Tačiau kai kyla bendresnė kalba apie rusų
tautą, pasipila negailestingi tvirtinimai, paplitę lietu
viškoje visuomenėje ir vargu ar liudiją didelę mūsų to
leranciją: „Rusai lieka rusais. Visur jie šitaip. Ne tau
sojimo, ne kūrimo realių vertybių, o vien naudojimo bei
griovimo aistros apimti“ (1980. V. 23); „Pridėkime čionai
dar būdingą rusų nepaslankumą, jų prigimtą tingu
mą, nenugalimą polinkį į alkoholizmą ir aklą vergišku
mą. Rusas nieko taip nebijo kaip laisvės, savarankiško
mąstymo, ir būtent todėl pats savo rankomis smaugia,
triuškina kiekvieną, kas kelia tokias mintis ar idėjas.
Rusas trokšta vien vergijos, kad turėtų garbinti ran
ką, kuri pliekia jį bizūnais, šaudo, karia, verčia kentė
ti“ (1982. XII. 31); „O reikalas jų daugiau negu aiškus:
pavergti visas tautas, paversti jas paklusniomis rusų
valios vykdytojomis, būti padėties viešpačiais“ (1983.
II. 17); „Rusas visur rusas. Degtinė ir mergų tarpukojis
jam – pirmoj vietoj“ (1984. III. 29). Sovietų valdžia būtų
ne tokia jau bloga, jeigu ne tie rusai: „mes atsidavę ta
rybinei santvarkai, bet mes negalime pakęsti neregėto
rusų chamizmo, išpuikimo, nenoro mokytis ko nors iš
kitų ir fantastiško troškimo mokyti kitus“ (1971. VI. 26).
Nesinori ginčytis su šiomis klišėmis, jos yra pernelyg
primityvios (nebent norėtųsi paklausti – na, o lietuviui
alkoholis ir „mergų tarpukojis“ taip jau visiškai nesvar
būs?). Rusas paprasčiausiai tampa atpirkimo ožiu, jam
suverčiamos ir saviškių nuodėmės. Beje, Baltušis, kaip
ir kiti jo amžininkai, perdeda „rusų antplūdžio“ ir rusifi
kacijos pavojų: pavyzdžiui, tvirtina, kad Vidurinėje Azi
joje rusai jau sudarą daug didesnį gyventojų nuošimtį,
negu vietinės tautos (1972. VI. 7), o tai paprasčiausia
netiesa. Pasakysiu tiek, kad antirusiški stereotipai gali
lemti netikslius politinius sprendimus. Štai kad ir toks
tvirtinimas: „Didžiarusiškas šovinistas šitas Jelcinas,
nieko gero nesulauktumėm mes, lietuviai, jeigu jis at
sidurtų aukštame poste“ (1989. III. 19). Priminsiu, kad
kaip tik Jelcinas, atsidūręs aukštame poste, likvidavo
komunistų partiją ir demontavo Sovietų Sąjungą.
Etninė lietuvybė, bent jau Baltušio dienoraštyje, turi
ir daugiau mirtinų priešų. Juo didesni jos gynėjų bei
mylėtojų, taigi ir dienoraščio autoriaus nuopelnai. „Vie
šai, žinoma, nesistengiu reklamuotis, tačiau širdies gi
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lumoje juk žinau, kad nemyliu kai kurių tautų žmonių,
sakysim, lenkų, sakysim, ir vokiečių“ (1987. VII. 22).
Dėl lenkų daugmaž aišku: „bematant pareikalaus „is
torinio lenkų miesto“ Vilniaus ir viso jo krašto, puls
naikinti viską, kas lietuviška, šimtą kartų nuožmiau,
negu šitai darė ir daro rusai“ (1979. VI. 3). Laimė, so
vietai lenkams neduoda valios, bet kas būtų, jeigu jie
išsivaduotų? „[T]ik ir galanda dantis į Vilnių ir į visą
Lietuvą, o jiems besąlygiškai pritaria jų šventas Romos
popiežius lenkas Povilas Jonas II, iš tikrųjų gi Krokuvos
lenkelis Vojtyla. Tai šitaip“ (1988. VII. 9). Šios baisios
pranašystės, kaip žinia, neišsipildė – jos liudija įstrigi
mą prieškariniuose stereotipuose ir visišką nenusima
nymą apie realią padėtį, bet po jomis tada būtų pasira
šęs dažnas lietuvis. Ne geriau orientuojamasi vokiečių
problemoje: „Pasikeis nors kiek sąlygos, atsiras vėl koks
jefreitorius Šiklgruberis-Hitleris, duos komandą, ir vėl
pasipils lietuvių kraujas iš po vokiečių peilio. Amžiais
taip buvo, amžiams ir liks“ (1984. V. 22). Sąlygos pasi
keitė, ir net labai, o kur tas vokiečių peilis?
Yra dar vienas, ypač klastingas lietuvių, jų kultūros
priešininkas – žydai. Čia reikia iš karto pasakyti du da
lykus. Pirma, kaip ir su rusais, Baltušis nėra nuoseklus:
kartais blaiviai ir padoriai kalba, kad nedera naikinti
žydų kapų (1982. IV. 3), kad žydai be reikalo juodinami
rusų antisemitų (1990. VII. 4) ir taip toliau. Susitikęs su
konkrečiais žydais, jiems neretai simpatizuoja – mėgs
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ta dantų techniką Šlomovičių (jam net padeda), pagiria
meistrelį Angelovičių, nusiskundžia, kad žydams iš
vykus Izraelin, Vilniuje neliko gerų siuvėjų. Bet tokie
simpatijos pareiškimai atsitinka dažniausiai tada, kai
žydas, kaip sakoma, „žino savo vietą“ – lieka amatinin
kas, o ne kultūrininkas ar, gink Dieve, valdžios žmo
gus. Antra, Baltušis pergyvena asmeninį konfliktą su
Genriku Zimanu – tas konfliktas yra virtęs neuroze ar
net psichoze. Zimanas – svarbiausias viso dienoraščio
bête noire. Jis tolydžio apibūdinamas kaip „susmirdęs
sionistinis rasistas“: tai tampa tiesiog nuolatiniu epite
tu, tarsi Homero „aušra rausvapirštė“ arba „greitakojis
Achilas“. Be abejo, Zimanas – asmuo, apie kurį sunku
ką nors gero pasakyti: ne tik komunistas, bet ir stali
nistas ortodoksas, šia linkme nuėjęs toliau už Antaną
Sniečkų. Tačiau kodėl sionistas? Jis buvo Lietuvos an
tisionistinio komiteto pirmininkas – pagal seną komu
nistinę tradiciją, priešinosi sionizmo idėjai, kad žydai
turi susikurti savo tautinę valstybę. Šit, dantų techni
kas Šlomovičius, kurį Baltušis mėgsta, yra neabejotinas
sionistas, nes vyksta Izraelin.
Įtariu, kad Baltušis nelabai suvokia žodžio „sionistas“
prasmę. „Sionistas“ jam yra tiesiog niekinamas žydo
pavadinimas. Arba, kaip daugelis tuometinėje Sovietų
Sąjungoje, jis painioja sionistus su vadinamaisiais Siono
išminčiais – mitine slapta organizacija, kuri pagal kons
pirologų teorijas bando pajungti žydams pasaulį. Taip pat
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neaišku, kodėl Zimanas – rasistas. Kiek žinau, jam ir į jį
panašiems rūpėjo ne rasinė kilmė, o politiniai įsitikinimai:
vis viena, ar tu žydas, ar lietuvis, ar kinas, ar juodaodis
– jeigu nusidedi komunizmo idėjai, esi priešas, ir baigta.
Pats Baltušis, deja, rasinius kriterijus taiko dažnai.
Kilmės argumentas jam yra neginčijamas. „Sniečkaus
našlė Mira Bordonaitė – gudri, nuožmi moterėlė, aklai
remianti visas Genriko Zimano niekšybes. Kraujo gimi
nystė, nieko nepadarysi“ (1978. I. 6); „sionistinių rasis
tų vyriausiasis rabinas Genrikas Zimanas [dėjo] visas
pastangas sunaikinti šį didį kūrinį [Balio Sruogos Dievų
mišką], o jam energingai talkininkavo Mira Bordonaitė,
kiti to paties kraujo žmonės“ (1986. II. 4); „Sužinojau
netikėtą ir gana nemalonią naujieną: taigi, pasirodo,
Lietuvos valst. kino reikalų komiteto pirmininkas Bra
zaitis – pusžydis. Dabar iš karto daug kas paaiškėjo,
tegu velniai griebia mano žioplumą: nežinojau šito tiek
metų!“ (1988. V. 2). Nėra ko slėpti: tai šimtu procentų
sutampa su nacistiniu Niurnbergo įstatymų požiūriu –
net dalį žydiško kraujo turįs žmogus automatiškai yra
priešas ar bent įtartinas. Pavyzdžių Baltušio dienoraš
tyje būtų galima prirankioti tiek ir tiek, bet šitų gal už
teks. „Iki šiol buvau laikomas Lietuvos TSR antisemitu
Nr. 1“ (1979. IV. 16), – su ironija rašo autorius, duoda
mas suprasti, kad tai piktybiškas Zimano ir kitų žydų
šmeižtas; o gal ne toks jau ir šmeižtas?
Iš dienoraščio atrodo, kad konflikto su Zimanu pra
džia – tai, kad jis užsipuolė ne visai ortodoksišką Bal
tušio knygą Tėvų ir brolių takais (1973. VII. 19). Yra ir
kitas konfliktas: Monika Mironaitė palaikė vienoje bylo
je ne Grigorijų Kanovičių, o jį užgavusį lietuvį, nors Ka
novičius, kiek galima spręsti, buvo teisus – dėl to ji su
silaukė priekaištų (1973. VII. 19). Čia daromos stačiai
paranojiškos išvados apie „žydų terorą“ (1973. II. 7), pa
sibaisėtiną visų kitų tautų niekinimą ir engimą (1975.
VII. 1), žydiškąją mafiją ir taip toliau. „Žydeliai užbloka
vo man kelius ir takelius“ (1985. II. 22); „Reikia susitai
kyti su mintim: kur stovi žydas, ten lietuvis nepraeis. [...]
Yra, beje, viena išeitis: atsisakyti savo tautos nacionali
nių reikalų, padlaižiauti ir šunuodegauti žydeliams. Bet
ar tokia išeitis man? Taigi kad ne“ (1987. V. 10). Iccho
kas Meras ir Mykolas Sluckis esą svetimkūniai lietuvių
kultūroje vien dėl savo kilmės. Marksizmo svarbi yda
esanti ta, kad jį sukūrė „Vokietijos žydelis“ (1983. V. 7).
Žodžiai „žydeliokas“, „žydpalaikis“ ar „žydeliūkštė“ po
Baltušio plunksna atsiranda natūraliai – ką jau čia kal
bėti apie kokį nors taktą ar empatiją! Nestinga absur
diškų, nors, beje, populiarių teiginių: „Daugiau kaip 99
procentus disidentų sudaro žydai“ (1978. VII. 12), „nuo
pat Spalio revoliucijos visa rusų ir kitų Tarybų Sąjun
goje gyvenančių tautų kultūra buvo išimtinai žydų ran
kose“ (1989. XI. 10). Žydu apskelbiamas net poetas And
rejus Voznesenskis, neabejotinas rusas, kilęs iš šeimos
tipinga stačiatikiška pavarde (1982. IV. 27, 1987. XI. 8).
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Kiek čia tautinio visavertiškumo ir nacionalinio oru
mo, kurio gynėju ir stiprintoju Baltušis skelbiasi esąs –
aiškintis netenka. Liūdniausia yra tai, kad ši primityvi,
obskurantiška, stačiai laukinė pasaulėžiūra Lietuvoje
nėra išimtis. Labai panašių svarstymų, dėstomų be
veik tuo pačiu žodynu, tik su toliau einančiomis išvado
mis, buvo pilna 1941 m. birželio ar liepos, kartais kiek
ankstesnėje ar vėlesnėje spaudoje. Gal santūriau, bet
iš esmės tą patį sakė Jonas Mikelinskas, o dabar bando
teigti publicistai, anot kurių pagarba, reiškiama antise
mitiniams veikėjams, vienintelė įgalina grumtis su Pu
tino kėslais, o nepagarba suveikia Putino naudai. Deja,
žinau, kad ne vienas, perskaitęs Baltušio dienoraštį,
pareikš ar bent pamanys: „Na ir kas čia tokio? Kodėl tų
žydų negalima liesti, kuo jie geresni už kitus?“ Žydai ne
geresni už kitus, bet kai devyniasdešimt procentų Lie
tuvos žydų guli duobėse su kulkomis pakaušyje, o tas
kulkas paleido daugiausia mūsų tautiečių rankos, ne
valia negirdomis praeiti pro rasistinius įžeidinėjimus jų
adresu. Patikslinsiu: nevalia negirdomis praeiti pro bet
kokius rasistinius įžeidinėjimus, bet pro šituos – ypač.
Dera pasakyti – ir ne kartą sakyta, – kad antisemi
tizmas artimai susijęs su troškimu „stabdyti dabartį“.
Žydai dėl savotiškai susiklosčiusio likimo yra labiausiai
globalizuota tauta, ir nemaža jų dalis yra svarbus da
barties variklis. O dabartis – paini ir daugelį gąsdinan
ti sfera, kurios pasekmės nėra aiškios ir garantuotos.
Ji reikalauja ne vieną kartą visiems laikams, o nuolat
rinktis, prisiimti atsakomybę, ir tatai nelengva. Komu
nistinė valdžia daug kalbėjo apie tai, kad veržiasi į ateitį,
bet iš tikrųjų beviltiškai bandė sustingdyti laiką. Dabar
jį – iš esmės labai panašiai – bando sustingdyti „antiglo
balistai“, „tradicinių vertybių gynėjai“ ir „tautos mylėto
jai“ (beje, Vladimiras Putinas tarp jų yra ryškiausias).
Baltušis, kaip jau matėme, yra etninės lietuvybės gynė
jas, etnokultūrinis patriotas, taigi su jais galėtų lengvai
rasti bendrą kalbą. Dabarties baimė jo dienoraščiuose
labai ryški. Be ko kito, ji prasikiša jo požiūryje į literatū
ros novatorius: Jonas Juškaitis esąs šarlatanas arba be
protis (1970. VIII. 3), Sigitas Geda ir tas pats Juškaitis
„pakaruokliškai rašo“ ir „atrodo psichiniai nenormalūs“
(1972. VII. 27), Saulius Kondrotas apibūdinamas kaip
„perpuvęs žmogeliūkštis“, „tikras bekilmis kosmopoli
tas“ (1986. IX. 15), Jurga Ivanauskaitė kaip „mažaraštė
literatūros reikaluose“ (1987. V. 4), Ričardo Gavelio Vilniaus pokeris kaip „nešvankybių maišas“ (1990. I. 23),
nekalbant jau apie Jacką Kerouacą ar Vladimiro Nabo
kovo Lolitą. Nesunku įsivaizduoti, ką Baltušis pasakytų
apie tokius šiandienius baubus kaip homoseksualizmo
įteisinimas ar „genderizmas“. Visi tie ir panašūs bau
bai – dabarties požymiai, o toji dabartis naikina Ju
zos Kairabalę, kuri Baltušiui, ir ne tik jam, yra grožio,
gėrio ir neginčijamos patriarchalinės etikos šaltinis.
Čia prieiname paskutinįjį ir galbūt svarbiausiąjį
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klausimą: jeigu Baltušis mažai tesiskiria nuo šios die
nos tautinių ideologų – kodėl gi jis susipyko su Sąjūdžiu
arba, kaip įprasta sakyti, antruoju tautiniu atgimimu?
Kodėl jis atsidūrė duobėje, iš kurios šiandien jį bando
ma ištraukti, kooptuoti į „dorų lietuvių“ gretas?
Pradėkime nuo to, kad Sąjūdžiui, šiaip ar taip, rūpėjo
ne vien tautinės vertybės. Jam rūpėjo ir žmogaus tei
sės, ir demokratija, ir posūkis į Vakarus. Kaip tik todėl
Sąjūdis, bent ankstyvasis, yra įžymus mūsų istorijos
faktas. O Baltušiui, nepaisant jo liaudiško įvaizdžio,
demokratija buvo gana tolimas daiktas. Vakarų – vėlgi
nepaisant susižavėjimo jų tvarka ir materialinėmis gė
rybėmis – jis paprasčiausiai bijojo: manė, kad jo myli
mai tradicinei Lietuvai Vakarai žalingesni už Rusiją.
Pridursiu: pradžioje čia būta tiesiog nesusipratimų.
Kaip dera jo aplinkos, charakterio ir ilgametės patir
ties žmogui, Baltušis buvo atsargus: „Dar nematau jo
kios garantijos, kad, viešumui [...] nuskambėjus, vis
kas nepasisuks atgal šimto aštuoniasdešimties laipsnių
kampu“ (1987. VII. 21). Dėl viso pikto pasisakė prieš
pirmąją disidentų demonstraciją prie Adomo Mickevi
čiaus paminklo: „O ką gi kito galėjau atsakyti? Kaipmat
atsidurčiau tarp rugpjūčio 23 dienos demonstracijos da
lyvių, nūnai sugrūstų į kalėjimą, tardomų ir daužomų
iki šonkaulių sulaužymo? O ar šitai geriau? Kam iš to
nauda kokia?“ (1987. X. 6). Čia galima pasiginčyti: pir
ma, garsaus rašytojo nebūtų iš karto grūdę į kalėjimą,
antra, kad ir keista, demonstracijos dalyviams šonkau
lių nelaužė ir net bylų neiškėlė (na, baimės akys dide
lės), trečia, nauda iš drąsesnio Baltušio pasisakymo,
be abejo, būtų buvusi. Bet tą akimirką jis dar nebuvo
užkirtęs sau kelio į sąjūdiečius – ir, manau, Sąjūdyje
būtų užėmęs ne menkesnę vietą negu Vytautas Petke
vičius ar net Justinas Marcinkevičius. Lūžis įvyko tur
būt 1988 m. vasario 15 d., kai Baltušis apsiskaičiavo –
sutiko pasmerkti „ekstremistinius išpuolius“ ir Ronaldą
Reaganą pačiose Nepriklausomybės šventės išvakarė
se (kiti rašytojai, anot jo, tada išsisuko – galėjo ir jis).
Žmonių nuotaikos jau buvo naujoviškos – dienorašty
je užfiksuota, kad prasidėjo smerkiantys skambučiai,
anoniminiai ir ne tik anoniminiai laiškai, pasipiktino
artimi pažįstami, net giminės. Baltušis nebuvo pakvies
tas į Sąjūdį, ir nuo tada – iš dalies ir dėl jo užgaulaus
charakterio – priešiškumas tarp jo ir didžiosios lietuvių
inteligentijos dalies tik gilėjo. Jam pradėjo atrodyti,
kad Sąjūdis „iš tolo trenkia fašistine smarve“ (1990. II.
14), kad jo tikslas – Baltušio manymu, grynai iliuzi
nis – yra „restauruoti senąją Nepriklausomą Lietuvą,
be Vilniaus, Klaipėdos, duonos kąsnio, valstybinės ne
priklausomybės garantijų“ (1989. VI. 21). Kuo tas prie
šiškumas baigėsi, žinome.
Tačiau dera pabrėžti, kad suveikė ne vien atsitiktiniai
momentai ar Baltušio psichologiniai bruožai – suveikė
jo esminės nuostatos. Pirma, tai provinciškas patriotiz
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mas, kurį visada lydi savo šalies beviltiško silpnumo ir
pažeidžiamumo pojūtis; antra, tai gilus nepasitikėjimas
pasauliu. Šios nuostatos – ir tada, ir dabar, deja, perne
lyg populiarios – dienoraštyje prasimuša nuo pat pra
džių: „Mažosios valstybėlės visuomet yra tik žaisliniai
kauliukai didžiųjų valstybių rankose diplomatiniame
jų žaidime“ (1973. II. 16); „Kas mums iš to nepripažini
mo? Patys juk pardavė Lietuvą derybose II-jam pasau
liniam karui baigiantis. O jeigu ir būtų nepardavę? Ar
išsilaikytų Lietuva nepriklausoma šitokiose didžiųjų
valstybių grumtynėse, kokios vyksta dabar?“ (1980. II.
16); „Reiganas meluoja ne mažiau už mūsiškį Andropo
vą. Šitai aišku iš pirmo žvilgsnio“ (1983. IX. 4). Tokioje
mentalinėje atmosferoje atsikartoja nuomonė: „Klausi
mas tiktai vienas: kuriai didžiųjų paklusti? Ir atsaky
mas tiktai vienas: neabejotinai, rusams, Rusijai. Pasta
roji tiek atsilikusi, tiek joje betvarkės, jog tiktai šitokios
imperijos sudėtyje mes kaip lietuviai ir tegalime išsilai
kyti kaip tauta. Vokiečiai arba anglai, kaip aukštesnės
už mus kultūros tautos, iš karto nualintų visų mūsų
tautiškumą, kitaip tarus, nutautintų visiškai“ (1974.
VII. 2); „atsiskyrimas būtų tikra nelaimė Lietuvai ir
lietuvių tautai“ (1977. IX. 3); „Ar galime būti tikri, kad,
per jėgą atsiplėšę nuo Rusijos, nuo TSRS, mes nepatek
sime į nagus šiai naujai galybei – Vokietijai? O jeigu
pateksime, tai ko galime tikėtis? Tiktai išnykimo, nie
ko kito“ (1990. XI. 7). Kas be ko, tai atitinka dabartinių
patriotų gąsdinimus, kad Lietuva jau nykstanti ir tikrai
išnyksianti – na, ne Vokietijos naguose, o suvienytoje
neomarksistinėje Europoje, kurioje pirmuoju smuiku
grojanti vakarykštė komjaunuolė Angela Merkel.
Praris, nutautins, sunaikins!
Štai vienas iš paskutiniųjų dienoraščio įrašų: „bus ar
nebus nūnai Lietuvoje santarvė tarp žmonių, o Lietu
vos nepriklausomybės vis tiek nepasieksime“ (1990. IX.
20). Tai parašyta jau po nepriklausomybės paskelbimo
ir mažiau negu vienuolika mėnesių ligi jos tarptautinio
pripažinimo, kurio dienoraščio autorius nesulaukė.
Nenoriu smerkti Juozo Baltušio. Apie mirusius dera
kalbėti gerai ar bent jau santūriai. Niekas nežino, kaip
būtų elgęsis jo vietoje, jei būtų jo epochos ir jo patirties
žmogus – nors nėra abejonės, kad net ir tuo atveju buvo
galima elgtis gražiau. Be to, kaip jau pasakyta, savo
smerkimo dozę jis yra gavęs su kaupu. Sovietizuoto
tautinio mentaliteto „aritmetinis vidurkis“, ką besaky
si, neatrodo patraukliai: Baltušio dienoraštis bet kurioje
civilizuotoje visuomenėje būtų laikomas gėdinga knyga.
Bet ne tik gėdinga. Ji yra įdomi, unikali – nors vėliau
gal rasis kitų panašių dokumentų – ir labai pamokoma.
Ji akivaizdžiai demonstruoja faktą, kuris šiaip jau ne
kiekvienam yra akivaizdus: neapsišvietęs primityvus
tautiškumas žalingas pačiai tautai – kliudo siekti jos
svarbiausių tikslų ir galų gale sužlugdo asmenį, kuris
tokį tautiškumą praktikuoja.
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KITONIŠKUMAS IR INTERDISCIPLINIŠKUMAS
ldk LITERATŪROJE, ARBA APIE
MELUOJANTĮ HUSOVIANĄ
Jakubą Niedźwiedźių kalbina Eleonora Buožytė

Daugiau nei prieš penkerius metus pusmečiui atvykusi
į Krokuvos Jogailaičių universitetą, turėjau garbės susipažinti su LDK literatūros tyrinėtoju Jakubu Niedźwiedźiu. Susitikimas ryškiai įsirėžė į atmintį – ne tik dėl
savo šiltumo ir neformalumo, bet ir mokslininko užsidegimo, kurį pajutau. Jo darbai išsiskiria plačiu, interdisciplininiu žvilgsniu į literatūrą ir drąsa ją interpretuojant. Seniai puoselėtą idėją šiam pokalbiui tikėjausi
įgyvendinti šių metų pavasarį ar vasarą, viešėdama
Lenkijoje. Karantinui ir pandemijai sujaukus visus planus, ieškant naujo gyvenimo ritmo ir tikintis, „kad jau
tuoj tuoj“ viskas grįš į savo vėžes, pokalbiui skirti klausimai pasikeitė – atsirado poreikis pandemijos kontekste
iš naujo, iš distancijos bendriau permąstyti visa tai, dėl
ko dirbame, ką tiriame ir ko ieškome.
Pradėsiu nuo kiek banalokos provokacijos, nuo kurios pokalbį pradėtų ir bene kiekvienas nuo humanitarinio lauko kiek nutolęs žmogus – kam mums literatūros,
ypač dar senosios, studijos? Kai vis dažniau ir aiškiau
leidžiama suprasti, kad humanitariniai mokslai nesukuria pakankamos „pridėtinės“ vertės, pasigendama
praktinio jų pritaikymo, tarsi lieka vienintelė išvada,
kad literatūrologų darbas yra sau ir dėl savęs. Negi visuomenei šiandien ką nors vertingo gali suteikti Petro
Skargos pamokslai ar Jano Kochanowskio trenai?

pažįstamą, kurios vyras Marekas kažkokioje didelėje
korporacijoje dirba informatiku. Kai pasakiau, kur ir
kodėl keliauju, jis į mane pasižiūrėjo kiek ironiškai,
bet labiau nepatikimai: „Kur? Į Vilnių? Tyrinėti senųjų
rankraščių?“ Jam viskas – Vilnius, universiteto biblio
teka, senoji lietuvių literatūra – skambėjo kaip koks
absurdiškas ir neįtikimas pokštas. Kaip galima rūpintis
tokiais abstrakčiais dalykais kaip literatūra ir dargi iš
tokios mažos, nelabai tereikšmingos šalies?
Iš Mareko ir jo paprasto socialinio pragmatiškumo
perspektyvos, humanitarika neturi prasmės. Huma
nitarai negamina naudingų daiktų, kurie būtų lengvai
matomi. Mes nekuriame kompiuterinių programų, pa
sitarnaujančių epidemijos metu, negalime išrasti vak
cinos nuo siaučiančio viruso, negaminame kaukių, ne
pristatome prekių iš internetinių parduotuvių. Vis dėlto
humanitarinių mokslų, įtraukiant ir literatūros istoriją,
socialinė nauda yra nepaneigiama. Be tokių humani
tarų kaip tu ir aš, be literatūros ir kultūros istorikų,
nebūtų kas pasako, kad tai, ką Marekas galvoja apie
Lietuvą, yra netiesa. Kad tai yra šalis su didžia, ilgai
besitęsiančia ir sudėtinga kultūra. Kad tai šalis, kuri
svarbi ne tik dėl savo šiandieninės geopolitinės vietos,
bet ir dėl to, kad ilga jos istorija padarė įtaką tam, kas
esame – net ir jam pačiam, tegul jis to ir nesuvokia.

Atsakysiu irgi provokatyviai. Prieš keletą metų vykau
iš Krokuvos į Vilnių ir pakeliui sustojau Varšuvoje, pas

Man taip pat ne kartą yra tekę su tokiais marekais
kalbėtis. Ką turite omenyje, kalbėdamas apie socialinę
humanitarikos naudą?

Jakub Niedźwiedź – Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorius, Senosios lenkų literatūros katedros vedėjas, senosios Lietuvos ir Lenkijos raštijos tyrėjas, vyriausiasis žurnalo Terminus
redaktorius. Svarbiausios publikacijos: Poeta i mapa: Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku (2019), Kultura literacka Wilna
(1323–1655): Retoryczna organizacja miasta (2012), Mikołaj
Mieleszko, Emblematy (parengė Radosław Grześkowiak, Jakub
Niedźwiedź, 2010), Nieśmiertelne teatra sławy: Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w. (2003).

Marekas nėra tikras varšuvietis, jis kilęs iš Palenkės.
Tai išduoda jo kalba – akcentas, melodika, gramatinės
konstrukcijos. Marekas niekada nekalbės ir nemąs
tys taip, kaip žmonės iš Krokuvos ar Poznanės, tik jo
vaikai arba vaikų vaikai bus vietiniai, Varšuvos gy
ventojai. Tikriausiai Mareko protėviai kažkokiu būdu
yra susiję su LDK, kitaip tariant, su tais absurdiškais
XVII a. rankraščiais iš Vilniaus. Mano pašnekovas to
nežino ir žinoti nenori. Iš esmės nenori žinoti, kas jis
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yra. Humanitarika, kaip ir literatūros istorija, svarbi
tuo, kad leidžia mums aiškiau apibrėžti, kas esame.
Humanitarinių mokslų pagalba vystome savo tapatybę.
Be praeities, literatūros istorijos, nėra identiteto, o tai
de facto reiškia, kad nėra mūsų. Tad Kochanowskio ir
Skargos veikalų skaitymas turi tapatybės aspektą, bent
jau šalyse, kurios jaučia ATR paveldą – tai reiškia, ne
vien Lenkijoje.
Tačiau yra dar trys galimi atsakymai. Pirmiausia,
humanitariniai mokslai yra pamatiniai, fundamenta
lūs ir nesiorientuojantys į praktinius tikslus. Ir šiuo at
žvilgiu, beje, jie nesiskiria nuo kitų mokslinių tyrimų,
pavyzdžiui, siekių ištirti Marso paviršių. Mūsų civiliza
cija yra pastatyta ant šių (kartu su eksperimentinių ar
taikomųjų mokslų) pamatų.
Antra, šiuolaikiniam skaitytojui XVI a. gyvenę rašy
tojai, tarp jų Skarga ir Kochanowskis, gali suteikti ga
limybę užmegzti ryšį su kitoniškumu. Šiandien susidu
riame su kitoniškumu, kurio iki šiol nepatyrėme, ir tai
ne vien pandemija – kitoniškas gali būti ir Marso kraš
tovaizdis, kito Europos regiono kultūra, ar tiesiog – vi
sas pasaulis. Šiandien tik atrodo, kad Skarga ir kiti yra
šalia mūsų, kad jie artimi ir suprantami. Nors dešimt
mečius tyrinėju senąją raštiją, tačiau jos kūrėjai man
iki šiol pirmiausia yra „kiti“, ateiviai. Tai irgi žavi jų
darbuose, nes ši skirtinga perspektyva, su kuria turiu
susidurti, mane verčia žvelgti į pasaulį kitomis akimis.
Galiausiai – didelė senosios literatūros dalis yra gra
žios ir jaudinančios istorijos. Kad ir anoniminė 1571 m.
Istorija apie Grizelą (Boccaccio novelės adaptacija), Lu
dovico Ariosto Pasiutęs Orlandas (žymus Kochanowskio
lenkiškas vertimas atliktas dar XVII a. pr.) arba Sta
nisławo Herakliuszo Lubomirskio Išlaisvintasis Tobitas
(1683). Šie tekstai paliečia esmines problemas, kurios
taip pat domina ir mus, XXI a. žmones. Tokie tekstai
kaip Szymono Szymonowiciaus Bukolikos, parašyti dai
lia kalba ir pasakojantys apie meilę, mirtį, žmogaus gy
venimo prasmę, poezijos kūrybą ir žmonių tarpusavio
santykius. Kochanowskis tragedijoje Graikų pasiuntinių išsiuntimas (1578) kelia esminius klausimus apie
demokratijos paradoksą: kaip susidoroti su situacija,
kai parlamentinė dauguma priima sprendimą, kuris
reiškia katastrofą valstybei? Ką daryti, kai demokra
tija griauna valstybę ir pačią save? Šie klausimai yra
net labai šiuolaikiški, ypač stebint, kaip pastaraisiais
metais piliečių dauguma priėmė pragaištingus spren
dimus Lenkijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Di
džiojoje Britanijoje.
Esate ATR literatūros tyrinėtojas, į jūsų akiratį patenka tiek Lenkijos, tiek Lietuvos senoji raštija. Vieną
monografiją skyrėte XIV–XVII a. literatūrinio Vilniaus
tyrimui, kitoje tyrinėjote Lietuvos XVII–XVIII a. panegirikos žanrą. Kas paskatino žvilgsnį nukreipti į LDK?
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Galbūt tai nebuvo apgalvotas sprendimas, nes kai
pasirinkau daktaro disertacijos temą apie panegirikas,
niekad nebuvau buvęs nei Lietuvoje, nei Baltarusijo
je. Tačiau dar paauglys lankiausi vakarinėse buvusios
LDK žemėse – Balstogėje, Suvalkuose, Bielske ir Sei
nuose. Ten turiu daug draugų. Be lenkų tuose mies
tuose girdėjau baltarusių ir lietuvių kalbas. Tai buvo
nepaprasta kitoniškumo patirtis, mat buvau tarsi ir
Lenkijoje, bet ji buvo visiškai kitokia negu ta, kurią pa
žinau kiekvieną dieną. Tokį kitoniškumo įspūdį buvau

Jakub Niedźwiedź

patyręs dar tada, kai jaunystėje skaičiau Poną Tadą.
Man ne viskas buvo suprantama toje knygoje todėl, kad
Mickiewicziaus aprašytas pasaulis buvo nutolęs ne tik
laike, bet ir erdvėje. Tikriausiai taip buvo todėl, kad
esu kilęs iš centrinės Lenkijos – ten visuomet gyveno
mano šeima.
Lietuva ir buvusi LDK buvo – ir tebėra – kažkas ne
iki galo suprasta, tad ir patrauklu. LDK pavelde yra ir
savitumo, ir svetimumo. Kaip tyrėją ši šalis mane trau
kia savo eksperimentiniu charakteriu, kuris ją iš kitų
europinių valstybių išskyrė vėlyvaisiais Viduramžiais
ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais. Iš tikrųjų, LDK
nuo pat pradžių buvo nepaprastas ir unikalus eksperi
mentas. Didelė, daugiatautė, daugiakonfesinė valstybė
ir tuo pačiu tolerantiška – net jei ir ta tolerancija buvo
pragmatinė, o ne ideologinė.
LDK elitas – taip pat daugybė imigrantų iš kaimy
ninės Lenkijos ir kitų Europos kraštų, nusprendusių,
kad bus lietuviais – XVI a. iš naujo permąstė šią šalį.
Sukūrė nūdienos teisę (Lietuvos Statutą), savitą istori
jos viziją (Motiejaus Stryjkovskio Kroniką), mokyklos
sistemą (vedamą Vilniaus Akademijos), pagaliau – li
teratūrą. Pastaroji buvo simbiozėje su lenkų literatūra,
tad dažnai neįmanoma tarp jų nubrėžti griežtos ribos.
Vis dėlto, galima ir reikia pabrėžti, kad šalia ATR raš
tijos egzistavo abiejų tos valstybės sudedamųjų dalių –
Karūnos ir Lietuvos – literatūros. Dar daugiau, LDK
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raštija ir kultūra yra labai įvairi. Įvairios kalbos, reli
gijos ir papročiai. Tas įvairumas mane traukia – jis ir
tolimas, ir kartu nepaprastai šiandieniškas. Juk didieji
europiniai XXI a. metropoliai demografijos požiūriu yra
tokie pat margi kaip Vilnius ar Gardinas XVII a.

chyvinę medžiagą, bet ir teisinius dokumentus, monetas,
monumentų įrašus, daug dėmesio skiriate kartografijai.
Štai naujausioje knygoje analizuojate jos santykį ir įtaką Kochanowskio poezijai, kuri, atrodo, dar iki Jūsų tyrimo buvo visaip skaityta ir perskaityta.

O kokį įspūdį Jums paliko (ir palieka) Vilnius – ne
tas, kurį pažinote iš literatūros istorijos, o tas, kuriame
lankėtės?

Literatūra yra kitų kultūros sričių dalis. Dar dau
giau, visas pasaulis, kuriame gyvename, yra tam tikra
prasme tarpdisciplininis – internetas, kuriame viskas
sujungta. Užrašytas žodis, atvaizdas, garsas, judesys ir
erdvė koegzistuoja – ir tai yra normalus būdas pažinti
pasaulį. Renesanso laikotarpiu irgi buvo toks pasaulio
suvokimas. Neatsitiktinai asmenį, turintį visapusiškų
interesų, vadiname Renesanso žmogumi. Tai kilo iš iki
modernaus būdo praktikuoti žinias. Mokslo disciplinos
nebuvo taip griežtai viena nuo kitos atskirtos, kaip kad
šiandien. Pasaulis buvo suvokiamas kaip harmoninga
visuma. Kochanowskis apie šią harmoniją ir vienį rašo
savo garsiajame Himne ir lotyniškoje elegijoje (IV, 3),
nes renesansiškas būdas pažinti pasaulį ir jame egzis
tuoti buvo tarpdisciplininis. Humanistas žinių gauda
vo ne tik iš literatūros (t. y. retorikos ir gramatikos),
bet taip pat ir laisvųjų menų: astronomijos-astrologijos,
geometrijos, dialektikos ir t. t. Jei studijas tęsdavo, kaip
Kochanowskis, įgaudavo filosofijos, medicinos ar teisės
žinių. Kochanowskio draugai, Petras Roizijus ir Augus
tinas Rotundas, kurie XVI a. gyveno Vilniuje, buvo ne
tik talentingi rašytojai. Roizijus buvo aukštos kvalifika
cijos advokatas, Antrojo Lietuvos Statuto bendraauto
rius. Rotundas turėjo gilų filosofinį ir istorinį išsilavini
mą, buvo organizuotas, galų gale, šiandienos terminais
kalbant, buvo talentingas vadybininkas – daug metų
ėjo vaito (šiandien – mero) pareigas.
Tad jei mes norime suprasti jų literatūrinį darbą, ne
turime kitos išeities, kaip tik imtis tarpdiscipliniškumo.
XIX–XX a. pirmoje pusėje, kai mokslinės disciplinos
galiausiai buvo viena nuo kitos atskirtos, literatūros
istorikai pirmiausia susitelkė į literatūrą, ją iš esmės
atskirdami nuo kitų mokslo šakų. Šiandien mes tuo
sekti jau nebeprivalome – mums padeda tarpdiscipli
ninis pasaulis.

Kai pirmą kartą atvykau į Vilnių 90-ųjų pabaigoje,
buvo gruodis. Šviežiai iškritęs sniegas, miestas buvo
ištuštėjęs ir tylus. Įspūdis – jaučiausi atsidūręs tarsi
provincialiame Rytų Europos mieste, su didžiųjų kuni
gaikščių prabangos bei ilgo priklausymo Rusijos impe
rijai pėdsakais. Dabar, po trisdešimties metų, Vilnius
tapo metropoliu, viena iš Europos Sąjungos sostinių.
Ir nors minėtieji bruožai vis dar matomi, į pirmąjį pla
ną iškeltas europietiškumas ir sostiniškumas. Tai justi
visame mieste, ne vien centre: matyti iš miestiečių gy
venimo būdo, aprangos, laisvalaikio. Praėjusių metų
vasarą kelias dienas praleidau Vilniuje ir su dideliu
susidomėjimu stebėjau žmones. Priešingai nei prieš
trisdešimt metų, Vilnius gyvas visą parą, mieste aiškiai
matyti ir kapitalas – pinigų turi ir valdžia, ir gyventojai
(ar bent jau didelė jų dalis).
Ar šie pokyčiai Jums atrodo vien teigiami?
Miestas vis dar gražus ir gražiai atnaujintas. Nujau
čiu, kad tai vienas iš teigiamų Lietuvos prisijungimo
prie Europos Sąjungos rezultatų. Man patinka drąsa –
kaip antai naujoje, geroje architektūroje Senamiesčio
prieigose, Užupyje ar Šnipiškėse. Patinka nauji rajonai
ir paminklų atnaujinimo būdas. Tačiau dėl kai kurių
dalykų gaila. Miesto centras didele dalimi tapo turistų
arba pramogų erdve. Vilnius primena daug kitų vidu
tinio dydžio turistinių miestų, į kuriuos galima pigiai
nuskristi – Rygą, Krokuvą, Dubrovniką ar Bergamą.
Reikia įdėti kiek pastangų, kad pajaustum tokio mies
to atmosferą, jo genius loci. Tai padaryti buvo šiek tiek
lengviau prieš masinio turizmo epochą.
Kitas neigiamų pokyčių pavyzdys yra senojo miesto
audinio destrukcija – kitaip ir nepavadinsi. Tarp buvu
sio Misionierių vienuolyno ir sodo bei Barbakano stovi
nauji blokai. Kaip ir Lenkijoje, supirkėjai ir pinigai lai
mi prieš žalumą ir ilgalaikius miesto interesus. Nepai
sant tokio nelaimingo kišimosi, Vilnius išsaugojo savo
charakterio bruožą – gamtos ir urbanistikos sambūvį.
Nežinau kito miesto, kurio centre būtų miškas, besitę
siantis ir už jo ribų.
Grįžkime dar kiek prie literatūros. Tyrimuose neapsiribojate tekstais siaurąja prasme. Įtraukiate ne tik ar-
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Toks drąsus Jūsų žvilgsnis galėtų susilaukti konservatyvesnių mokslininkų priekaištų. Ką literatūros interpretacijose tarpdiscipliniškumas leidžia pamatyti kitaip?
Kai kurie mano kolegos yra skeptiškai nusiteikę dėl
labai plačių tarpdisciplininių tyrimų Renesanso litera
tūroje. Argumentuodami jie remiasi disciplinos integra
lumu, literatūros mokslu. Jų teigimu, kadangi esame
literatūros tyrėjai, turime koncentruotis į literatūrą.
Kiti poezijos ir prozos aspektai turėtų būti tiriami kitų
disciplinų: astronomijos – astronomų, filosofijos – filoso
fų, ir t. t. Aš laikausi kitos nuomonės. Tarpdisciplinišku
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mas yra pagrindinis mūsų literatūrinio tyrimo aspektas,
žinoma, pabrėžiant faktą, kad vis tik dirbame su poezi
ja arba menine proza. Visų pirma esu filologas, tačiau
neapsiriboju tradiciniu literatūros studijų supratimu.
Grįžtant dar prie Kochanowskio, verta paminėti, kad
šis poetas nepaprastai domėjosi astronomija ir astrolo
gija. Tai akivaizdu iš jo poemos Fenomena, lenkiškos
astronomo Arato iš Solų (IV–III a. prieš Kr.) kūrinio pa
rafrazės, prie leidinio pridėto žemėlapio. Tad kai kalba
me apie tikras ir įsivaizduojamas Kochanowskio poemų
erdves, turime atsižvelgti į jo astronomijos, astrologijos
ir kartografijos žinias. Tai svarbu, nes erdvė – šalia lai
ko – yra viena iš esminių kategorijų, apie kurias rašyto
jai kalba nuo senovės laikų iki šiandien. Laiko tyrimai
literatūroje turi ilgą istoriją, bet jau dvidešimt metų
paraleliai vykdomi erdvės tyrimai. Erdvė, kaip minė
jau pradžioje, yra tai, kas mus griežtai apibrėžia, kas
nurodo mūsų tapatybę. Identifikuojame save su vieta,
ypač – su mūsų kilmės vieta. Kadangi identitetas – as
mens ar grupės, pavyzdžiui, tautinis ar europinis, yra
taip pat šiuolaikinių humanitarinių mokslų centre, ne
keista, kad erdvė įtraukiama į susidomėjimo lauką. To
kia yra geopoetikos genezė. Manau, kad ši humanitari
nių mokslų dalis turi dar daug ką pasiūlyti, juolab kad
šiuolaikinė literatūra naudoja itin daug topografijos ar
tiesiog erdvinių nuorodų: Kristina Sabaliauskaitė, Olga
Tokarczuk, Michelis Houellebecqas ir kiti.
Bet ar tikrai visuomet senoji literatūra yra patikima
kultūrinė ir istorinė saugykla? Skaitydami tarsi ir iškart įtariame, kad Mikalojaus Husoviano poemoje aprašyto stumbro tarpuragėj kaži ar galėdavo susėsti net
trys vyrai, nors ir yra tyrimų, bandančių tai pagrįsti.
Tačiau, pavyzdžiui, panegirinėje literatūroje, kuri sudaro didelę raštijos dalį, riba tarp oratorinių gražbylysčių
ir asmeninės pozicijos daug plonesnė. Ištraukus iš konteksto kelias eilutes, nesunku pagrįsti bet kokią idėją.
Tad ar yra kriterijai, kuriais vadovaujantis galima būtų
apsisaugoti nuo klaidingų teksto interpretacijų?
Juk Husovianas melavo! Jis meluoja nuo pat savo
poemos pradžios, kai rašo, kad yra paprastas, nemoky
tas žmogus iš tolimos šiaurės, ir greičiau yra stumbrų
medžioklės, o ne literatūros ekspertas. Mes neturime
jokių duomenų apie tai, kiek stumbrų jis sumedžiojo, ta
čiau žinome, kad pajėgė sukurti epinę poemą daktiliniu
hegzametru ir interaktyviai skaitė lotyniškąją poeziją.
Tokių žinių suteikia jam priklausęs romėniškųjų elegi
jų rinkinys, kuriame išlikusios jo asmeninės pastabos.
Tačiau net ir meluodamas Husovianas sako tiesą, tik
reikia žinoti, kaip ją ištraukti. Tam ir esame mes, litera
tūros istorikai, turintys tinkamus įgūdžius ir dirbtuves,
kurių dėka galime suprasti tai, ką poetai-melagiai rašė
prieš kelis šimtus metų.
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Galime pradėti nuo literatūrinių schemų arba topų.
Jie suveikdavo praeityje, suveikia ir šiandien. Tačiau
tam, kad juos suprastume, turime turėti žinių. Pateik
siu kitą pavyzdį. Kai Jamesas Bondas atsiduria po ledu,
po juo nužudo banditą ir saugiai pasiekia krantą, mes to
nelaikome melu, nors mūsų kasdienė patirtis ir verčia
laikyti tokius įvykius neįtikimais. Tačiau filme Skyfall
melas įgauna kitą prasmę – situacija būtų melaginga,
jei Bondas būtų nuskendęs arba pasigavęs plaučių už
degimą, ir iki filmo pabaigos gydytųsi ligoninėje, kol jį
pavaduos kitas agentas. Tokiu atveju mes, žiūrovai,
nepripažintume tokios agento 007 nuotykių fabulos ato
mazgos kaip įtikėtinos.
Panašią situaciją turime ir Husoviano atveju, panegi
rikose ar meilės sonetuose. Kai Danielius Naborowskis,
rašydamas apie anglų princesės akis, nurodo, kad jos
primena žibintus, žvaigždes ir saules, viskas pateikta
teisingai. O kad iš eilučių neišpešame, kokia buvo jų
spalva?.. Ar tai svarbu? XVII a. petrarkiška panegirinė
poema, šlovinanti moterį, turi savitas taisykles, ir to
kio tipo palyginimai turėtų būti joje identifikuojami.
Kaip ir stebukliniai įvykiai, skelbiantys Jėzaus gimi
mą. Betliejaus žvaigždė turėjo būti įterpta į Evangeliją,
nes vienas iš biografinio žanro elementų (o Evangelija
yra Jėzaus biografija) yra stebuklingi ženklai, prana
šaujantys protagonisto gimimą. Pažinimas taisyklių,
kurios toje epochoje vadovauja tekstui – ar kalbėtume
apie Bondą, Elžbietą Stiuart, lietuvišką stumbrą ar
Jėzų – yra pirmas raktas į įtikinamos teksto interpre
tacijos sukūrimą. Tuo ir užsiima literatūros – ypač se
nosios – istorikai.
Kitaip tariant, literatūra yra istorinis šaltinis, kurį
prakalbinti padeda kiti istoriniai šaltiniai?
Man, kaip literatūros istorikui, bet kokių tyrimų pa
grindas yra ryšys su tekstų šaltiniais. Prieš tai kalbė
jomės apie interdiscipliniškumą – tokiame tarpdiscipli
niniame tyrime pradinis taškas yra literatūros tekstas,
lydimas kitų kultūrinių ženklų, kaip antai vario rai
žinių, partitūrų, pastatų ir kitų artefaktų. Kiekvieną
kartą siekiu dirbti su šaltiniais. Vienas iš didžiausių
malonumų yra turėti galimybę sėdėti bibliotekose, ar
chyvuose ir pažinti originalus, kurie, tiesa, šiandien gali
būti pakeisti skaitmeninių bibliotekų skenografijomis.
Tačiau pirminė literatūros istoriko pareiga yra sąži
ningai prieiti prie analizuojamo teksto. Tai reikalauja
daug žinių ir ilgų studijų. Sakei, kad lengva iš konteksto
ištraukti kelias eilutes ir pridėti laisvą interpretaciją.
Taip, tai irgi yra interpretacija, tik ji yra ne tiek klai
dinga, kiek nepatikima.
Vienas garsiausių XVII a. lenkų raštijos pavyzdžių –
Samuelio Twardowskio poema Dailioji Paskvalina, tik
ras XVII a. europinės literatūros šedevras. Paskvalina
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iš Lisabonos palieka pasaulietinį gyvenimą ir leidžiasi
į kelionę, kad galiausiai taptų vienuole Dianos šven
tykloje. Tradicinė interpretacija kalbės apie alegorinį
žmogaus kelią ieškant tobulumo arba potridentinį reli
gingumo modelį. Galima į poemą žiūrėti kaip į barokinį
intertekstualumo pavyzdį. O man atrodo, kad poema
yra apie XVII a. gyvenusių žmonių seksualines obsesi
jas. Visos šios interpretacijos gali egzistuoti viena šalia
kitos, gali viena kitą neigti arba papildyti. Mėgstu su
studentais skaityti senuosius tekstus, naudodamasis
postkolonialistinės ar feministinės kritikos metodais.
Mano tyrimuose yra nuorodų į geopoetiką ir raštingu

mo istoriją. O kartais paprasčiausiai skaitau šaltinį ir
aiškinu, ką jame perskaitau, t. y. taikau tradicinį filolo
ginį metodą, naudotą dar XVI a. Toks būdas sukelia dar
naujesnių interpretacijų. Tačiau kiekviena interpretaci
ja kalba apie kažkokius seniai gyvenusių žmonių huma
nistinius aspektus. Mes, šiandieniai skaitytojai, galime
palyginti save ir juos šiuo aspektu. Žvelgti į anų laikų
humanizmą kaip į kažkokį keistą, neadekvatų veidrodį,
kuriame galima pastebėti tokį savo atvaizdą, kurio jo
kiu kitu būdu nepamatytume. Tai yra literatūros esmė,
šiuolaikinės ar senosios – pasakyti kažką apie mus, ko
jokiu kitu būdu nesužinotume.
!

Nerija Putinaitė

SKAMBANTIS MOLIs
Dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus
trilogija kaip sovietinio lietuviškumo
ramsčiai
Nei hitleriška kulka, peilis, nuodai, nei fašizmo apsvaigintų
tautos atskilėlių ir išdavikų – lietuviškai vokiškųjų buržuazinių
nacionalistų – kliedėjimai bei priešiški veiksmai nesulaikė ir nesulaikys lietuvių tautos žengti didžiuoju tarybiniu keliu.
Tiesos leidinys „Dainų šventės stovykloje“, 1946
Pavadinimas Skambantis molis ir pasirinktas kaip geriausiai atitinkantis sovietinį patriotizmą ir
knygos temą. Molis kaip tam tikra žemė, iš kurios galima sulipdyti daiktą ir kuris vis dėlto lieka
gana nepatvarus. Sakoma, milžinas molinėmis kojomis. Tačiau molinis daiktas dažniausiai yra
naudingas, kaip lėkštė ar pečius.
Nerija Putinaitė

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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Res variaE

„Griežčiau stebėti šias tamsiąsias
įstaigas“
Apie pirmuosius kinematografus

Juozapas Blažiūnas

je, Indijoje, Aigypte ir aplankyti visą platųjį pasaulį;
Nors atrodo, kad apie kinematografą tekstų prirašy
galime prisistebėti gyvenimui jūrių ir sausžemio, gi
ta begalybė, išnagrinėti iš pagrindų įvairūs šaltiniai,
išdiskutuotos kino meno kilmės teorijos, išnarstyti iki
rių ir tyrų, pamatyti šarvuočius ir anglių kasyklas,
smulkmeniškumų ankstyvieji kino aparatai, išsiaiškin
didžiausias prekyvietes ir bažnyčias, pastarųjų iš
radimų orlaivius, povandenines valtis ir net gyvius,
ti technologiniai dalykai, perrašytos ir vėl papildytos
pirmųjų kino pionierių biogra
fijos, o ir pats kinas tapęs ne
atsiejama kasdienio gyvenimo
dalimi, tačiau tekstai apie kine
matografą ir toliau rašomi, ban
dant į visą šį reikalą pažvelg
ti vis kitais pjūviais. Tikrai yra
tęsiami tyrinėjimai archyvų
dokumentuose, tikslinami pa
vieniai biografiniai duomenys,
detaliai nagrinėjami atsivėrę
pasaulio informaciniai aruodai,
dar kartą peržiūrinėjami išli
kę kino kadrai ir rašoma daug
tekstų vis tikintis atrasti ką
nors nauja. Tad ir šis tekstas
taip pat nėra išimtis. Čia rašo
ma apie viltį ir lūkesčius, apie
pasipriešinimą ir abejones, apie
tikėjimą ir draudimus. Nes ki
Dovydo ir Deboros Švarcų namo, buvusio Nikolajaus pr. ir Novobazarnajos g.
(dab. Laisvės al. ir Daukanto g.) kampe, projektas. Namo fasadas iš Laisvės al. pusės
nematografui, kaip „XIX a.
(civilinis inžinierius A.Skrynnikovas, Kaunas, 1914). Nuo 1909 m. šiame name veikė
stebuklui“, buvo prognozuoja
„kinematografas“ Triumf. KRVA, f. I-473, ap. 1, b. 5077, l. 167
ma ateitis, kurioje „bus galima
stebėti tuščioje salėje ant balto
susispietusius vandens laše, – vienu žodžiu, tūks
audinio rodomus garsiausius teatro vaidinimus (ope
tančius kuo įvairiausių gamtos, žmonių, pramonės,
ras ir dramas) be gyvai atliekančių vaidmenis garsiau
meno, mokslo ir kit-ko paveikslų, kurių kitokiu būdu,
sių pasaulio aktorių bei girdėti jų balsus be suflerio
gal niekados būtų neprisiėję pamatyti. Vis tai, jei tai
žodžių, matyti madingiausius drabužius ir įvairiausią
tiksliai išrodoma, gali suteikti tikrą malonumą, kar
gyvenimo buitį bei klausytis ypatingai gerai grojančio
tais net aistetišką pasigėrėjimą.2
orkestro“1.
XX a. pradžios Lietuvoje buvo rašoma, kad
Kinematografas visagalis. Jis duoda mums išgales
pamatyti Niagaros vandenkritį, prisiveizėti snieguo
toms Alpių viršūnėms, pabuvoti Šveicarijoje, Anglijo
naujasis židinys-aidai 2020 / 6

„Obrazy widowisk“, in: Dziennik Polski, 1897-08-07, nr. 217, p. 3.
Kaz. Š-tis, „Šis tas apie kinematografą“, in: Draugija, 1909, t. VIII,
nr. 29, p. 53.
1

2
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Tačiau kaip ir bet koks naujas plačiai pritaikytas ir
labai greitai išplitęs technikos išradimas, kuris įnešė
naujus ryškius pakitimus kaip kultūros reiškinys bei
apėmė įvairias mokslo ir meno sritis, kuriam taip pat
neegzistavo nei kultūrinės, nei ideologinės ar juo la
biau religinės ribos, XX a. pradžioje kinematografas
neišvengė pasipriešinimo, kritikos ir net baisių kaltini
mų. 1909 m. Lietuvoje buvo susirūpinta, nes „[k]aip-gi
čia iškęsti nepasipelnius, ir kaip-gi kinematografams
nesidauginti stačiai su pasibaisėtinu greitumu! Sakau
„pasibaisėtinu“, nes iš to, ką kinematografai suteikia
žiūrovams, sieloje žmogaus turinčio rimtą sąmonę ir
aistetiškąjį skonį, dažnai kilsta abejonė, pasipiktinimas
ir tiesiog baimė „dėlei žmogaus“3.
Antai net Rusijos caras Nikolajus II ant 1908 m. ge
gužės 3 d. Kijevo policijos ataskaitos apie kino teatre už
fiksuotus pažeidimus yra užrašęs: „Faktai liūdinantys.
Aš ne kartą nurodydavau, kad šitie kinematografiniai
balaganai – pavojingos vietos. Ten niekingi žmonės gali
padaryti velniai žino ką lankytojams, kurie miniomis
plūsta į ten pamatyti visokį šlamštą. Net nežinau, ką

li būti. Jie apskritai daro žalingą įtaką pripratindami
publiką prie durnų įpročių. Reikia į kiekvieną kino te
atrą paskirti po žandarą, kurie turėtų sekti kiekvieną
įtartiną asmenį“5. Nuleidęs garą ir persigalvojęs dėl per
didelio žodžių aštrumo, Nikolajus II užrašė papildomai:
„[n]eskirti specialių pareigūnų, o tiesiog griežčiau ste
bėti šias tamsiąsias įstaigas“6. Tačiau vėliau ir vėl grįž
damas prie „tamsiųjų įstaigų“ darbo subtilybių, o kartu
ir nevalingai prisijungdamas prie diskusijų apie kino
kaip meno rūšį, 1913 m. vasarą Nikolajus II užrašė re
zoliuciją ant pateiktos policijos ataskaitos apie kinema
tografo padėtį Rusijos Imperijoje pareikšdamas, „kad
kinematografija yra tuščia, niekam nereikalinga ir net
kenksminga pramoga. Tik nenormalus žmogus gali pri
lyginti šitą balagano pramonę menui. Tai yra nesąmonė
ir nereikia kreipti į tokias tuštybes dėmesio“7.
Viena iš pagrindinių priežasčių kliudyti kinemato
grafui buvo ta, kad per labai trumpą laikotarpį kinas
nukonkuravo inteligentų ir caro šeimos itin mėgstamą
teatrą. Buvo mėginama net stabdyti kinematografų
plėtrą. Apie tai 1912 m. rašė Krokuvos miesto burmist
ras, kad „įteikia Caro paskirtam
valdininkui prašymą sustabdyti
kino filmų demonstravimo apa
ratų įsigijimo leidimų išdavimą
Krokuvoje. Šis prašymas yra
svarbus ir ginantis Krokuvos
miesto interesus, nes kinemato
grafų plėtra grasina sužlugdyti
visus miesto teatrus“8. Garsus
Krokuvos teatro kritikas Wil
helmas Feldmanas paantrino,
nes „kinas sutraukia minias,
atitraukdamas nuo teatro [...].
Teatrai būna tušti, kai tuo tar
pu kinematografai perpildyti.
Asmenys iš „inteligentijos“, ku
rie niekada nėra buvę teatre,
reguliariai vaikšto į kiekvie
ną naują kino filmą. Padoraus
ir vertingo kino filmo mes dar
Kaunas. Laisvės alėja. (Vaizdas į Laisvės alėjos – Maironio g. kampą, priekyje – Palas
neturime. Todėl tai gresia visos
kino teatro fasadas.) Apie 1919 m. Spalvotas atvirukas. Iš Algimanto Miškinio kolekcijos. LNM
kultūros sužlugdymu“9.
4
reikėtų sugalvoti prieš tokius balaganus“ . Dar vėliau,
Dėl plintančio pasipriešinimo ir susirūpinimo „ža
1909 m. spalio mėnesio rezoliucijoje dėl sulaikytų as
lingu poveikiu“ žiūrėti kinematografą buvo uždraus
menų Rygos kino teatre Nikolajus II pyktelėjo, kad „[i]r
ta ir kunigams (kažkodėl dar anksčiau papildomai
vėl kinematografas! Kiek bėdų jie atneša, kai tampa
jiems uždrausta važinėti dviračiais): „Ką tik išleis
nusikaltėlių susitikimo vieta. Naudos iš jų jokios nega
tas kunigams paliepimas, anot kurio, uždrausta ku
Ibid., p. 50–51.
Илья Зильберштейн, „Николай II о кино“, in: Советский экран, 1927,
nr. 15, p. 10.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
Ibid.
3
4
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8
Barbara Gierszewska, „Teatr a kino w świetle polskiej prasy filmowej do roku 1939“, in: Kieleckie studia bibliologiczne, 1993, t. 1,
p. 148.
9
Andrzej Urbańczyk, Kinematograf na scenie: Pierwsze pokazy filmowe w Krakowie X–XII 1896, Kraków: Krakowski dom kultury, 1986,
p. 111–112.
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nigams vaikščioti į teatrą, žiūrėti kinematografus,
kiek anksčiau buvo uždrausta ant ratelių (velosipėdų)
važinėties“10. Susirūpinus ne tik sielomis, bet ir fizi
ne žmogaus sveikata, buvo išplatinta informacija, kad
„[k]inematografai net ir teatrai silpnanerviams irgi ne
pervirš tinka“11.
Dešiniosios pakraipos spaudoje kinematografas buvo
siejamas su pornografija, įvairiausiais geiduliais ir dide
liais nuodais dorumui. Štai kas apie tai rašyta 1914 m.:

vime buvo pasiūlyta... įsigyti mobilų kinematografą,
nes „Kaune per 2 savaites [„Saulės“ kinematografas]
pelnęs 2000 rub., o per Šidlavos atlaidus žmonės dar
žinę sulaužę, bepuldami paveikslų žiūrėti, todėl pata
ria Blaivybei būtinai įsigyti kinematografą“14. Tačiau
nors „[k]aimiečio protiškos jėgos labiau aprybotos, jo
estetiškas jausmas dar nėra taip išlavintas, kad ma
tyti grožę ir rasti pasidžiaugimo, pasigėrėjimo šalti
nį ten, kur jį randa inteligentas“15, o didmiesčiuose,
pirmiausia Vilniuje, žiūrovų sielos jau yra pražuvu
sios16, visuotiniame Blaivybės narių suvažiavime už
kinematografo įsigijimą balsuota buvo teigiamai, tikin
tis, kad kino programą kontroliuos „rimtesni“ miestelė

Pavojingesnis kinematografas. Kadangi jis galima
daug pigiau, daug lengviau įsteigti ir užlaikyti, negu
teatras, užtat jau ir dabar pradeda atsirasti po Lietu
vą, net ir mažesniuose mies
tuose, taip vadinamųjų teat
rų-kinematografų. Jie musų
žmonėms – naujiena ir tai dar
toki navatni; o neperbrangus
įėjimas; kaip gi čia iškęsi ne
pažiūrėjęs tų judančių stebuk
lų. Ir lanko kinematografus
miestelėnai ir kaimiečiai, ap
lankantieji musų „miestus“; gi
kinematografe neretai randa
pakankamai nuodų savo dro
vumo dorybei; juk kinemato
grafų laikytojai žino, kas ypač
gali patikti palinkusiai į kū
niškuosius geidulius miniai;
ir jie išnaudoja tą palinkimą;
ypatingai jaunuomenė puola į
tokiuos nešvarius vaidinimus;
į jų jautrią ir lakią vaidentu
vę, lygiai ir į palankią, nesu
Helios kino teatro afiša, reklamuojanti nebyliojo kino filmo Madame DuBarry
sistovėjusią valią padaro tie
(Vokietija, 1919) premjerą Vilniuje. 1920. LLMA, f. 702, ap. 1, b. 47, l. 10
nešvarumai dideliausį įspudį;
nai, parapijos kunigai ir mokytojai, kurie gali paveikti
užteršia vaidentuvę, nuima pančius nuo laukinių, ne
kaimiečius.
suvaldomųjų geidulių, susilpnina – sugadina valią.12
Toliau plečiantis pasipriešinimui prieš sparčiai plin
tantį kinematografų tinklą, atsižvelgiant į įvairius pa
XX a. pradžios spaudoje pasirodydavo pageidavimų ir
sisakymus ir nusiskundimus, 1914 m. „Švietimo mi
net reikalavimų kontroliuoti kino repertuarą, ypač pro
nisteris uždraudė mokiniams lankyti kinematografus
vincijoje, kad „neskleistų sodiečių tarpe nesveikų, jiems
po 8 val. vak., beto reikalauja, kad mokyklų valdžios
nesuprantamo didžiamiesčių gyvenimo sensacijų“13.
neleistų mokiniams lankyti tokių kinematografo vai
Suprantant, kad pasipriešinimas yra bergždžias ir
dinimų, kurie galėtų į jaunuomenę turėti negeistinos
bandydami išnaudoti technologinius išradimus nau
intakos“17.
dingai, 1915 m. Lietuvos blaivybės draugijos suvažia
10
„Iš kunigo nori padaryti ne žmogų“, in: Lietuvos žinios, 1909-0729 (08-11), nr. 16, p. 1.
11
Kazys Grinius, „Kaip apsisaugot nuo nervų apsilpimo“, in: Sveikata,
(Lietuvos ūkininko priedas prie Nr. 5), 1913-01-31 (02-13), nr. 1, p. 1.
12
V., „Vienas iš didžiausių pavojų krikščioniškajai dorai“, in: Bažnytinė apžvalga, 1914, nr. 3, p. 35.
13
Utena (Ukmerg. apskr.), in: Lietuvos žinios, 1914-01-03, nr. 2, p. 3.
14
[Matas Untulis] M. Unt., „Blaivininkų suvažiavimas“, in: Lietuvos
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ūkininkas, 1915-02-26, nr. 8, p. 79.
15
[Dominykas Tumėnas?] Pr. Dailytė, „Mųsų scena ir liaudies apšvietimas“, in: Vilniaus žinios, 1908-04-01 (14), nr. 74, p. 1.
16
Juozapas Paškauskas, Laisvalaikio kultūra didžiuosiuose Lietuvos
miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, Daktaro
disertacija, Vilniaus universitetas, 2017, p. 272–273.
17
„Jaunuomenė ir kinematografai“, in: Lietuvos žinios, 1914-01-09
(22), nr. 6, p. 2.
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Juozapas Blažiūnas

Svarstymai apie „pražūstančias sielas“ buvo aptaria
mi ir Amerikos lietuvių spaudoje:
Kuomet jankis turi liuosą vakarą, jis eina į kinema
tografą bei į krutamųjų paveikslų teatrą. Tą pati daro

Kino teatro Palladium interjeras. Ryga. 1913. Iš rigacv.lv

ir lietuvis ateivis, ir čekas ateivis, ir kiti. Šiuo žvilgs
niu tie ateiviai pilnai suamerikėjo. Ypač pastaraisiais
laikais tarp lietuvių plačiai prasiplatino paprotys pra
leisti savo brangus vakarus krutamujų paveikslų dul
kėtose svetainėse.
Bet dabartinis kinematografas šioje šalyj beveik jo
kios naudos neatneša žmogaus sielai. Dailės ten nera
si nei ant nago juodnagio, o technikos – ištisos jūrės.
O kiek ten bjauriausių pavyzdžių žmonių sugyveni
mo, kiek žemų jausmų! [...]
Bet ar ištikro gauna progos kinematografo lankyto
jas pailsėti ir pasigerėti? Kur tau! Išdirbęs visą dieną
dvokiančioje fabrikoje bei ofise eina žmogelis vakare
18
Homo Novus, „Krutantieji paveikslai“, in: Lietuva, 1919-10-29,
nr. 255, p. 2.
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į kimšte prikimšta svetainę. Vietoje kad pasivaikš
čiuoti parke, pasigerėti žvaigždėmis, ežero užimu,
žmonės kvėpuoja cigarų dūmais ir vadina tą poilsiu.
Nelaimingi!
Krutamųjų paveikslų lankymo dėlei daugiausiai
nukenčia plaučiai ir akis. Plaučiai genda nuo netiku
sio oro, o akįs nuo dumų ir nuolatinio mirgėjimo. Nu
kenčia ir kišenius, ypač šiais laikais kuomet padidino
įžangą ir įvedė kares mokestį.
Ką gi žmogus gauna už tą sveikatos ir pinigų lei
dimą? Gal smagumą, padrąsinimą kovoje už buvį.
Visiškai ne.
Sėdi, sėdi jis visą vakarą, žiūrėdamas, kaip kitiems
stebuklingai viskas sekasi gyvenime, kuomet jis pats
mušasi buities kovoje kaip sugauta žuvis ant ledo.
Laimė ant ekrano netikra, išgalvuota laimė, o tikras
gyvenimas – vargingas, juodomis spalvomis dažniau
siai klostosi.18
Nors XX a. pradžioje buvo galingas pasipriešinimas,
bet kino teatrų toliau daugėjo, o kinematografas pradė
tas naudoti įvairiais edukaciniais tikslais ir bažnyčios,
ir blaivininkų, ir mokyklose, ir paskaitose. Atlėgus pir
moms karštoms diskusijoms ir pripratus prie kinema
tografo teikiamų emocijų, kinas tapo tiesiog pramoga.
Žiūrovai išmoko atsirinkti, ką žiūrėti, ir juos nustebinti
kuo nors nauju buvo vis sunkiau ir sunkiau. Taip mes
tapome modernūs.
Žiūri į ekraną ir stebiesi, kodėl šalia tavęs sėdi neta
tuiruoti žiūrovai? Kodėl už jų juosmens nėra užkištų
skalpų ir nosyje įvertų žiedų? Jie sėdi sau oriai kaip
paprasti žmonės. Ir plaukuose nė vienos margaspal
vės plunksnos.19
!

19
Корней Чуковский, Собрание сочинений, t. 6, Москва: Художест
венная литература, 1969, p. 124.
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Pro et contra

Vylingai skambantis molis
nugenėtos pušies paunksmėje
Vylius Leonavičius

Apsimetimas – irgi Jų išmonė. Jiems labai svarbu,
kad žmogus apsimestų ne tuo,
kas yra iš tikrųjų. Labai svarbu, kad žmogus dainuotų,
koks jis sotus ir laimingas,
nors tėra pusalkanis vergas. Jiems negana, kad žmogus
tylėtų, reikia, kad jis džiugiai dainuotų.
Ričardas Gavelis, Vilniaus pokeris

Nerija Putinaitė pastaraisiais metais paskelbė dvi ne
mažos apimties, archyvine medžiaga gausiai parem
tas knygas: Nugenėta pušis: Ateizmas kaip asmeninis
apsisprendimas tarybų Lietuvoje (2015) ir Skambantis
molis: Dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai (2019)1. Greta
kitko, jose ji siekia aiškinti ir suprasti paradoksalios
sovietinės tikrovės patologiką, prisiimdama nuolat iš
kylantį klausimą: kas toje sovietinėje epochoje iš tikro
vyko? Nors praėjo ne tiek ir daug metų nuo tos epo
chos galo, jos interpretacijų įvairovė nepaliauja stebin
ti. Autorė tiria tik sovietmečio Lietuvos kultūrą, bet
šias knygas vertėtų laikyti ir bandymais reflektuoti
ir įsiterpti į kai kuriuos pasvarstymus dėl dabarties
kultūros politikos diskurso. Šiuos bandymus turbūt
tiktų priskirti buvusio Vilniaus pokerio pasaulio moksliniams tyrinėjimams, todėl tolesnėse savo pastabose
norėčiau apsiriboti aptarimu konceptualių Putinaitės
modelių bei metodų, kuriais aiškinamas ir suprantamas sovietinis pasaulis. Autorė kelia bendresnius klau
simus apie sovietinę ir posovietinę Lietuvos visuomenę
ir kultūrą, maištaudama prieš tam tikras „lietuvišku
mo“ sampratas, ir taip įsiterpia į dabartį konstruojančių
balsų chorą.
Savo pastabų nelaikau klasikine recenzija, tai vei
kiau įsitraukimas į Putinaitės provokuojamą diskusi
Vylius Leonavičius (g. 1955) – sociologas, filosofijos dr.,
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Svarbesni darbai:
Aukštojo mokslo sociologija: Studijų pasirinkimas ir vertinimas.
Lietuvos aukštojo mokslo kaita (su Dainiumi Geniu, 2017),
Energetinio saugumo sociologija: Teorija ir praktika (su Aušra
Rutkiene, 2010).
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ją. Daugiausia dėmesio skirsiu Skambančiam moliui,
nes Nugenėta pušis vientisa tiek tematiškai, tiek teori
nėmis sovietinės ateizacijos ir asmenų pasirinkimo re
konstrukcijomis, čia palyginti įtikinamai pasiremiama
iš istorinių šaltinių išgautais duomenimis. Vis dėlto ir
Nugenėtoje pušyje autorės apibendrinimai eksplikuoja
mi visai Lietuvos visuomenei, kuri, nepaisant sovieti
nės unifikacijos, iš tiesų buvo ir yra gana fragmentuota.
Tuo tarpu Skambančio molio faktiniai atradimai ir jų
interpretacijos gaubiami ne tiek skambių apibendrini
mų, kiek didesnių ar mažesnių teorinio tyrinėjimo pro
vokacijų, regėtų ir ankstesniuose Putinaitės darbuose.
Kadangi minimi tekstai įsilieja į platesnį sovietinio pa
likimo recepcijos diskursą, dėl aiškumo teks priminti
kai kuriuos trivialius teiginius apie kultūros raidos ir
perėmimo modelius bei jų istorines modifikacijas.
Prisipažinsiu, pasiekus knygos apie lietuviškąją so
vietmečio saviveiklą ir literatūrą pabaigą, pirminis įdo
mumo įspūdis išblėso: kam gi taip supaprastinti tikro
vę ir ją prilyginti sovietiniam projektui? Suabejojau,
ar knygoje pateiktos homine Lituanus interpretacijos
vertos sudegintų žvakių. Kita vertus, knygoje keliami
ir gvildenami, nors ne visuomet aiškiai apibrėžiami,
bendresni sovietinės lietuvių kultūros, sovietinio lietuvio, visuomenės hipokrizinių nuostatų, prisitaikymo ir
kolaboravimo klausimai, kurie anuomet gimusių kartų
viešojoje erdvėje vertinami prieštaringai.
Monografijoje pateikti duomenys atskleidžia sovieti
nės ideologijos ir politikos diskursų susipynimą su kas
diene tikrove ar gyvenamuoju pasauliu, jo kolonizaciją
ir pavertimą sistemos dalimi. Tačiau tyrimas neįtikina,
kad visa tai vyko visa apimančiu mastu. Neabejotinai
svarbu klausti, kaip Lietuvos visuomenė taikėsi prie
okupacijos, ir šia prasme reikėtų skirti du dalykus.
Pirma, apibendrintai tariant, sovietmečio visuome
nė – tai Lietuvos moderniosios visuomenės ir iš viršaus
1
Nerija Putinaitė, Nugenėta pušis: Ateizmas kaip asmeninis apsi
sprendimas tarybų Lietuvoje, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2015;
Nerija Putinaitė, Skambantis molis: Dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai, Vilnius: Naujasis
Židinys-Aidai, 2019.
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Vylius Leonavičius

primesto sovietinio moderniosios visuomenės projekto
sąveika, užsitęsusi beveik 50 metų, kai įvairios socia
linės grupės ir individai daugmaž sąmoningai siekė
įveikti šios sąveikos suformuotą įtampą2. Putinaitės
tyrinėjimai tam ir skirti, tačiau būtų naivu teigti, kad
visa visuomenė dvasia ir kūnu prisitaiko prie diegiamo
projekto, o juo labiau šį projektą laikyti vienintele tikro
ve. Tuo tarpu skaitant knygą, lieka ne visai aišku, ar
buvo tiriamas sovietinis moderniosios visuomenės pro
jektas, ar modernioji sovietinio laikotarpio visuomenė?
Antra, antropologai teigia, kad visi iš šalies primetami
visuomenės vystymo projektai yra modifikuojami loka
liai. Nei krikščionybės projektas pagoniškoje Lietuvo
je, nei bolševikinis modernybės projektas modernioje
Lietuvos visuomenėje negalėjo būti įgyvendintas kokiu
nors idealiu pavidalu. Galima pagirti autorę už pastan
gas atskleisti, kaip buvo plėtojamas sovietinis moder
nybės projektas, bet jo poveikio moderniajai Lietuvos
visuomenei apibendrinimai, peržengiantys empirinių
duomenų ribas, užtamsina sudėtingesnę sovietmečio
visuomenės būklę.
Putinaitės pateikti pavyzdžiai apie vietinės partinės
valdžios sovietizacijos pastangas nuvainikuoja retros

pektyvias komunistų partijos ambicijas tartis buvus
didele tautinės kultūros puoselėtoja. Totalitarinės siste
mos paunksmėje kerojusio dorovinio vakuumo nuzom
bintų nomenklatūrininkų skambūs teiginiai „ir tuomet
dirbom Lietuvai“ aprioriškai kelia skepsį. Tą tik patvir
tina pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio „prichva
tizacija“. Tačiau knygose neapsiribojama archyviniais
dokumentais, sovietmečio oficialiais tekstais ir atsimi
nimais, bet imamasi sovietinių Lietuvos kultūros mo
dernizacijos projektų įgyvendinimo rekonstrukcijų.
Autorės naudojami metodai ir perspektyvos tarsi
atliepia socialiniams mokslams svarbų metodologinio
pliuralizmo principą, kurio šiandien pirmiausia reika
lauja pats įvairialypės ir sudėtingos socialinės tikrovės
pripažinimas. Ankstesnės tiek kapitalistinio, tiek socia
listinio pasaulio socialinės teorijos užtamsindavo arba
net nepaisydavo socialinės tikrovės sudėtingumo. Todėl
dalis įvairovės likdavo pogrindyje arba paribiuose. Nors
Putinaitės tyrimus veikiausiai reikėtų laikyti tarpdaly
kiniais, apjungiančiais istoriją (šito daugiausia), istorinę
sociologiją (pavyzdžiui, atvirkščia vienalinijinio evoliu
cionizmo koncepcija – tauta virsta liaudimi) ar net kul
tūros sociologiją (pavyzdžiui, beveik vėberiška prieiga
teiginyje, kad ypač populiarus grožinės lite
ratūros tekstas įteisina kančią kaip pagrin
dinį sovietinio lietuvio patriotizmo jausmą
arba, cituoju autorę, „trilogiją galima laikyti
vienu pagrindinių sovietų Lietuvos kūrinių,
formavusiu sovietinį lietuviškąjį pasakoji
mą“ (p. 247)3), bet autorė, panašiai kaip ir
ankstyvosios modernybės socialinės teori
jos, supaprastina praeities socialinę tikrovę.
Kita vertus, autorė aiškiai nedeklaruoja nei
konceptualių savo tyrimo perspektyvų, nei
metodų, tad lieka ne visai aiškiai apibrėžta
tyrimo logika ir interpretacijų pagrįstumas.
Dabarties moksle tarpdalykinė prieiga tapo
beveik norma, bet ji nepašalina būtinybės
derinti paskirų disciplinų perspektyvas ir jas
empiriškai grindžiančius metodus.
Dėl aiškumo norėčiau čia sąlyginai išskir
ti du aspektus: dorovinės atsakomybės už
asmens pasirinkimą okupacijos sąlygomis
(arba kolaboravimo, prisitaikymo ir pasiprie
šinimo etinę skirtį) ir sociologinę sovietmečio
moderniosios visuomenės sampratą. Pabrė
žiu – sociologinę sampratą, nes modernybę
paskiri mokslai apibūdina skirtingai, o štai
dauguma sociologų sutaria dėl modernio

Žygimantas Augustinas. Sitting. 1997. Ofortas. Iš MO muziejaus kolekcijos
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2
Žr. Vylius Leonavičius, „Sovietinė ir sovietinio laikotarpio modernybė“, in: Filosofija. Sociologija, 2019, t. 30,
nr. 4, p. 243–253.
3
Čia ir toliau puslapiai nurodomi iš knygos Skambantis molis.
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sios visuomenės svarbiausių principų bei modernybės
sampratų įvairovės. Socialinėje tikrovėje viskas vienaip
ar kitaip susiję, bet klausimas „kaip?“ visuomet lieka
tyrėjo prerogatyvai. Autorė apie šiuodu aspektus vis
užsimena, bet ne taip, kad visuomet būtų aišku, koks
kultūros sovietizacijos ar socialinių veiksnių lygmuo
konkrečioje vietoje yra aptariamas. Kartais neaišku,
ar autorė rekonstruoja sovietinius kultūros projektus,
raktinius tekstus ir veikėjus, ar tiesiog moralizuoja.
Sovietinių valdžios institucijų dokumentų ir prisimi
nimų tekstų analizė lyg ir suponuotų makro lygmens
objektyvistinę aiškinančią prieigą, nes partijos nuta
rimai privalėjo būti visuotinai įgyvendinami. Tuo tar
pu greta sociologizuotos to meto literatūrinių tekstų
analizės siekiama atskleisti ir pačių veikėjų siekius bei
visuomenės įsivaizdavimus, o tai jau supratimo keliu
judančios rekonstrukcijos tikslai. Socialinis pažinimas
yra dviejų prieigų – eminis ir etinis. Pastarasis nusako
aiškinimą, paremtą dedukciniais modeliais, o eminės
prieigos tikslas – suprasti, ką socialinė tikrovė reiškia
patiems socialiniams veikėjams. Tyrimo metodų požiū
riu – tai įvairių tipų interviu duomenys arba socialinių
veikėjų subjektyvios reikšmės, kurios dažniausiai suvo
kiamos kaip realūs pasirinkimo motyvai. Interpretuoti
sovietmečio visuomenės nuostatas ir elgesio motyvus,
juo labiau apibendrintą sovietinį lietuvį tik pagal par
tinius dokumentus ar to meto oficialių tekstų analizę,
reikštų formuluoti teiginius, kurie negali būti išvesti iš
tokiais metodais surinktų duomenų. Galime čia kalbė
ti tik apie rekonstruojamą oficialų sovietinį diskursą.
Autorės atliekama analizė primena diskurso, kritinio
diskurso ar net kritinės lingvistikos metodais atliktą
paslėptų galios interesų dekonstrukciją, bet apie tai nie
kur neužsimenama, todėl interpretacijų logika tampa
abejotina. Pavyzdžiui, dramoje Mažvydas pagrindinis
herojus interpretuojamas kaip ištremtas iš Lietuvos
visiems laikams, praradęs amžinai tai, ką labiausiai
mylėjo – Lietuvą. Bet juk tą patį tekstą galima inter
pretuoti ir kaip įspėjimą, kaip imperatyvą nepalikti Lie
tuvos, nes po to užkankins egzistencinių dvejonių apie
beprasmybę egzilyje košmarai.
Savo pastabas apribosiu dviem siužetais – saviveik
los sovietizacija bei „buvimo sovietiniu ir buvimo lie
tuviu priešpriešos išsprendimu dramose“ (p. 337). Dėl
lietuviškojo skanseno vertinimo reikėtų sutikti su Pu
tinaite, nes Rumšiškės yra tipiškas Europoje paplitusių
muziejų egzempliorius, tik tobulesnis, nes buvo kurtas
stipriai pavėluotai ir kūrėjai galėjo pasižvalgyti po ana
logiškus muziejus bei praplėsti funkcijų įvairovę: mu
ziejinę, mokslinę, pramoginę, rekreacinę, edukacinę.
Nomenklatūra, kaip atskleidžia autorė, veikiau trukdė
nei padėjo įgyvendinti sumanymą. Tarsi numatyda
mi ateitį tiesioginiai muziejaus kūrėjai buvo pasiruošę
vietą ir bažnyčiai, ir dvarui, o dabar lyg kalba ir apie
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sinagogą. Muziejaus pavyzdžiu sekė Lietuvos regionai,
kurdami savo mažąsias „rumšiškes“. Skirtingai nuo
Europoje vis dar puoselėjamų tradicinių kaimo šven
čių, tapusių atrakcija turistams bei pelnu vietiniams,
sovietmečiu kaimo tradicinės kalendorinės šventės (Už
gavėnės, Velykų lalavimas, rugiapjūtė, Žolinė, Adven
tas ir kt.) nunyko, tad Rumšiškės tampa vieta, kurioje
tradicinės šventės funkcionuoja kaip pramoga aplin
kinių miestų gyventojams. Šia prasme reikėtų sutikti
su autore, kad stiprus valstietiškos tradicinės kultūros
„sumuziejinimas“ atsirado dėl sovietinės kultūros po
litikos, bet lygiai taip pat galima teigti, kad visa kraš
totyrinė saviveikla ir miestelių bei kaimų entuziastų
sukurti muziejėliai – tai pastangos priešintis kolchozi
nėms „plyno lauko investicijoms“ ir „silikatinių gyven
viečių“ unifikacijai.

I
Dramatiška dorovinio subjekto padėtis totalitarinėje
sistemoje ar okupuotoje šalyje aptarinėjama seniai ir
plačiai. Kęstutis K. Girnius tokią asmens apsispren
dimo situaciją siūlo klasifikuoti pagal trilypę schemą:
pasipriešinimas, prisitaikymas ir kolaboravimas, nors,
kaip pats pripažįsta, aiškiai šių sąvokų neapibrėžia, nes
kintant sąlygoms neišvengiamai keičiasi ir asmens pa
sirinkimo galimybės. Nekyla abejonių dėl pasirinkimo
pasipriešinti okupacijai dorovinės vertės. Veikiausiai
niekas neneigs, kad kolaboravimas su okupantais doro
viškai sunkiai pateisinamas, net ir užsitęsus okupacijai
50 metų. Vis dėlto nesirenkant mirties stovint, pasirin
kimą gyventi klūpant galime teisinti: juk nelaisvas as
muo negali rinktis, tad negali būti atsakingas. Bet kaip
esti tuo atveju, kai šautuvas nebenukreiptas į pakaušį
(bolševikų mėgstamas šaudymo būdas), kai pasirinki
mų laukas žymiai platesnis, kai jau nekolaboruojama,
o prisitaikoma? Prisitaikymas, sako Girnius, labiau
pateisinamas, nors paskutiniais okupacijos dešimtme
čiais dėl prisitaikymo ir jam kyla klausimų. Kodėl pri
sitaikėliai tarnavo okupacinei valdžiai, jei jau nebevežė
į Sibirą? Kur dingo pokario drąsa? Tiesa, ne visų, bet
nedaugelio. Sudėtingas, ne tik laisvajame pasaulyje už
augusiems ar sovietinėje sistemoje nespėjusiems pada
ryti karjeros ramybės neduodantis klausimas. Girnius
pripažįsta, kad mažos nuolaidos kartais pateisinamos ir
pateikia Romo Batūros knygos pavyzdį. Lietuva tautų
kovoje su Aukso orda pavadinimas koktus, – sako Gir
nius, – bet jei tai buvo jo išleidimo kaina, gerai, kad ji
buvo sumokėta4. Taigi doroviškai Girnius lyg ir nesmer
kia prisitaikymo.
Neketinu diskutuoti su Girniumi, apsiribosiu čia tik
viena pastaba. Girnius klysta manydamas, kad tai buvę
retos išimtys. Tokių mažų ar didesnių „nuolaidų“ ar
dorovinių „paklydimų“ buvo daug dėl paprastos prie
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žasties. Sistemiškai visi visuomenės socialiniai sluoks
niai bei grupės buvo patupdyti į sovietinės sistemos
projekto narvą ir kiekvienas socialinis sluoksnis bei
grupė ar karta patyrė didesnę ar mažesnę visuotinę ir
savo pozicijos specifinę (izoliacijos, informacijos, spau
dimo, gundymo ir t. t.) prievartą, tad neišvengiamai
turėjo ir, atrodo, tebeturi asmeninių ar grupinių nesu
vestų sąskaitų su okupaciniu režimu. Lietuviai čia ne
išimtis. Kitas klausimas, kuriam Putinaitė ir skiria di
džiausią dėmesį bei kuris labiausiai provokuoja skaity
toją, – kaip kiekvienas asmuo tas sąskaitas suvedinėjo.
Sąlygiškai sutikčiau su Girniumi, kad dalis išprususios
tautos Jono Jurašo (nuo savęs galime pridėti – Tomo
Venclovos) sprendimą palikti tautą vieną su okupantu
galėjo laikyti „išdavyste“ ir jautriai reaguoti dėl „mesto
iššūkio visuotinam tautos prisitaikymui“. Tačiau Gir
nius nenuoseklus. Teigdamas, kad daugelis (sic!) inte
ligentų piktai pasitiko Jono Jurašo pasitraukimą iš „ko
vos lauko“, jis kartu pripažįsta, kad daugelis inteligentų
savo veiklą suvokė kaip didesnę ar mažesnę priešpriešą
sistemai, – net ir tie prisitaikėliai karjeristai. Nespe
kuliuojant interpretacijomis, visus tuos prisitaikymo
skirtumus galėtų atskleisti jų racionalaus pasirinkimo
motyvai, bet ne homo oeconomicus, o homo sociologicus
modelis, kuris išsamiau parodo komplikuotą asmens
pasirinkimo racionalumą. Būtent Nugenėtoje pušyje
Putinaitė siekia dokumentiškai atsekti, kokia „racio
nalaus“ pasirinkimo logika buldozerinės ateizacijos są
lygomis rėmėsi kai kurie menko tikėjimo dvasininkai.
Savo ruožtu galime teigti, kad turbūt nedidelio skirtu
mo būta tarp iš pradžių idėjinių komjaunuolių Tomo
Venclovos ir Justino Marcinkevičiaus racionalumo, nors
vieno privilegijuota socialinė pozicija jau buvo „uždirb
ta“ ir gausiai prisižadėta dar padirbėti, o kitas už visus
kultūrinius, ekonominius ir kitus kapitalus dar turėjo
susimokėti pats. Esmingai skiriasi jų tolesnio praregė
jimo racionalumas: vienas praregėjęs suvokė, kad už
avansu gautą privilegijuotą poziciją dar reikės susimo
kėti, ir nutarė to nedaryti, o kitas savo dorovinę skolą
veikiausiai bandė išpirkti bei rasti vidinę santarvę kur
damas eilėraščius – „aš jau nepakeliu minčių apie tave
[...] o tu sakai stovėk, kaip stovi laisvė“. Sunku stovėti
kaip laisvė ir būti doroviniu subjektu okupuotoje tėvy
nėje, kai viską atėmus „lieka tik nemirtinga siela, ku
rios buvimą jie neigia“ (Ričardas Gavelis). Pasirinkimo
skirtumų priežasčių sociologai ieškotų socializacijos są
lygose ir asmens aspiracijose.
Veikiausiai „sovietiniai lietuviai“, apie kuriuos rašo
autorė, 1990 m. ir stojo masiškai ginti savo asmens vien
tisumo, nes visuotinė hipokrizinė būklė buvo vis sun

kiau pakeliama. Asmens vientisumą galėjo garantuoti
tik asmens laisvė ir pirmiausiai visuotinai lengviausiai
suvokiama, integruojanti ir mobilizuojanti tautos lais
vė, kurios garantas yra valstybė. Sakau veikiausiai, nes
spėju, kad šimtatūkstantiniai mitingai ir Baltijos kelias
lyg ir liudytų, kad priešpriešą tarp „sovietinio individo
ir lietuvio“, skirtingai nei teigia autorė, minimos dra
mos neišsprendė, o tik dar labiau aštrino.
Ką ir kaip rinkosi mokslininkai, menininkai, kuni
gai, biurokratai, kolūkių pirmininkai ar eiliniai tos vi
suomenės nariai, kai tapo prievarta primesto projekto
dalyviais? Performulavus šį klausimą universalesnėmis
analitinėmis moderniosios visuomenės kategorijomis,
galime paklausti dviem žingsniais.
Pirma, koks buvo įvairių tos visuomenės socialinių gru
pių pasirinkimo santykis su prievarta diegiamu sovietiniu moderniosios visuomenės projektu? Ar šiuo projektu
buvo sekama iš baimės, ar „dėl trupinio aukso, gardaus
valgio šaukšto“, ar dar kitų motyvų? Iš humanitaro Ka
zio Grigo laiško humanitarui Vytautui Kubiliui: „Tau
ta be savo gyvos kultūros yra žuvusi, o kaip tą kultūrą
palaikysi, užsidaręs kiautą ir tylėdamas, užleisdamas
savo pozicijas tiems, kurie atklydę iš svetur, tos kultū
ros nesupranta ir nenori suprasti?“ Viktorija Daujotytė
apibendrina: „šias K. Grigo mintis dera laikyti viena
iš nelaisvos Lietuvos kultūrinių manifestacijų“5. Tech
nokratams buvo lengviau, nes Kauno hidroelektrinės
statybos tautiečiai veikiausiai nesiejo su kolaboravimu.
Antra, net ir totalitariniai visuomenės pertvarkymo
modeliai visuomet tėra blyškūs tikrovės atspindžiai.
Net taikant prievartą bei totaliai kontroliuojant projek
tų įgyvendinimą (ko, tiesą sakant, nebuvo, tą pripažįsta
ir pati autorė), tikrovėje visuomet išlieka projektams
„nepasiduodanti“ gyvenimo įvairovė. Visuomet egzis
tuoja „nematoma visuomenė“6. Ar lietuvių kultūros puo
selėtojai bandė peržengti sovietinės tvarkos nustatytas
ribas ir kurti ką nors nesovietiška? – klausia Putinaitė.
Žinia, tas klausimas suponuoja klausimą apie pačias
ribas – kas yra (ne)sovietiška? Net perskaitęs knygą
likau neįtikintas, kad sovietiniais laikais redukuotas
etnografinis ir folklorinis tautiškumas buvo tapęs so
vietinio lietuvio tapatumu, kaip teigia autorė. Pirma,
folkloro ir etnografijos pritaikymas sceninei saviveiklai
yra tik nedidelė moderniosios tautos kultūros dalis ir
tautinės tapatybės simbolis, antra, sovietinio laikotar
pio folklorinė ir etnografinė saviveikla, kaip, beje, ir visa
kultūra, išreiškė sovietinio moderniosios visuomenės
projekto ir universalaus moderniosios visuomenės tra
dicinės kultūros adaptavimo proceso nuolatinę sąveiką,
neretai išvirstančią į priešpriešą.

4
Kęstutis K. Girnius, Tauta, išbandymai, dorovė: Tarp komunizmo ir
demokratijos, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2011, p. 223.
5
Viktorija Daujotytė, „Anapus: Vytautas Kubilius tarp tylos vaikų“,
in: Metai, 2017, nr. 1, in: https://www.zurnalasmetai.lt/?p=1633.

6
Ainė Ramonaitė, „Įvadas: Nematomos sovietmečio visuomenės paradoksai“, in: Nematoma sovietmečio visuomenė, mokslinė redaktorė
Ainė Ramonaitė, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2015, p. 22–27.
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II
Kartą tarptautiniame folkloro festivalyje po Izraelio
pasirodymo paklausiau žydų trupės, kodėl savo žydiš
kus tekstus jie dainuoja rusiškomis melodijomis. „Mes, –
sako miela žydaitė, – visa tai patyrėm ir tai yra mūsų
tapatybės dalis.“ Atvirai pasakius, nenustebino, bet ne
tvirtinsiu, kad balalaika turėjo tapti lietuvių liaudies
instrumentu. Šia prasme žydų kultūros situacija yra
etaloninė – nėra ir negali būti grynų kultūrų. Reikėtų
pritarti Putinaitei, kad dainų šventės ar Marcinkevi
čiaus dramos buvo sovietmečiu subrandinti kultūros
reiškiniai. Bet kai teigiama, kad tai „buvo sovietiškai pa
vyzdinis būdas, kuriuo tautiškumas buvo patiriamas ir
išgyvenamas kaip egzistenciškai svarbus“ (p. 338) arba
kad „tautiškumo ir patriotizmo susiejimas su kančia,
o Lietuvos istorija – su nuolatiniu tragišku likimu, ne
buvo antisovietinis“ (p. 338), tai lieka neaišku, apie kokį
(anti)sovietiškumą autorė rašo. Kodėl apskritai klausti,
ar kančia buvo antisovietinė? Atrodo, tarsi autorė pati
sukonstruotų (anti)sovietiškumo sampratą ir po
to savo koncepcijai paremti išrinktų tinkamus
teiginius bei padarytų atitinkamas išvadas.
Liaudiškai tariant, būkim biedni, bet teisin
gi. Teisybė ta, kad jei ne bolševikai, tai labai
tikėtina, jog šiandien Baltijos šalių visuome
nės gal ir neturėtų dainų šventės tradicijos,
nes ten, kur jos savo laiku užgimė (pirmiausia
Šveicarijoje ir Vokietijoje), jau senokai prarado
savo pirmines funkcijas ir nunyko arba įga
vo kitus pavidalus. Ar tai reiškia, kad dainų
šventės yra sovietinės? Ar galinga ikisovieti
nė kryždirbystės tradicija (beje, kaip ir dainų
šventės patekusi į UNESCO nematerialinio
paveldo sąrašą), sovietinio ateizmo persekiota
ir perkonstruota į raganų ir velnių stogastulpių
fenomeną, plačiai pasklidusį po Lietuvą, yra so
vietiniai simboliai ir fetišai? Ar tai reiškia, kad
ši prie sovietų išplėtota stogastulpių tradicija,
nuo kurios dabarties Lietuvoje vėl lengvai grįž
ta prie kryždirbystės (ir sovietmečiu turėjusios
slaptą raišką), reprezentavo sovietinę kultūrą?
Kad neliktų tik retoriniai šie klausimai, atsa
kysiu: taip, bet ne dėl to, kaip kad teigia autorė.
Dovanoju idėją: Putinaitė galėtų parašyti dar
vieną didelę knygą apie sukonstruotą sovieti
nę/pagonišką stogastulpių tradiciją, nukreiptą
prieš krikščioniškąją tradicinę lietuvišką kryž
dirbystę. Neabejoju, kad dabarties kryždirbystė
būtų visai kito pavidalo, jei nebūtų okupacijos.
Dainų šventė nėra kokia nors išimtis bendra
7
Toivo Raun, „The Challenges of Renewed Independence: The Baltic States since 1991“, in: Hungarian Studies, 2011, t. 25, nr. 2, p. 203–213.
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me sovietmečio kultūros lauke. Tradicinį valstietiškąjį
liaudies meną vis dar puoselėja tapybos, skulptūros,
grafikos, kalvystės, keramikos, audimo, mezgimo, ju
velyrikos, pynimo amatininkai. Būtent sovietmečiu visi
šie meistrai buvo suburti į liaudies meno draugiją arba į
šiandieninę tautodailininkų sąjungą. Ar dabartinį vals
tietišką tautodailės pavidalą reikėtų laikyti sovietišku
mo paveldu, kurį prižiūrėjo anuometinis profesionalaus
meno elitas, priverstas riboti to paveldo krikščioniškąjį
sluoksnį? Olandų svetainės vis dar be užuolaidų, nes
XVI a. okupantai ispanai jas draudė, saugodamiesi ne
teisėtų susibūrimų.
Nesinori spekuliuoti, bet Latvijoje ir Estijoje dainų
šventės veikiausiai būtų išlikusios ir be sovietų pagal
bos, bet Lietuvoje – dar klausimas, nors veikiausiai
būtų išlikusios ir čia. „Baltijos Suvienytosios Valstijos“,
nemažos pasaulio dalies dažnai suvokiamos kaip vienas
regionas, jau nuo 1918 m. sukūrė bendrą tarpusavio
gretinimu ir konkurencija persmelktą tautinės plėtros
diskursą7. Tą bendrą tapatybę dar labiau sustiprino

Žygimantas Augustinas. Judantys I. 1998. Ofortas. Iš MO muziejaus kolekcijos
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Latvijos ir Estijos kaime jau seniai nebebuvo dainuoja
ma. Šia prasme lietuviai skyrėsi nuo latvių ir estų, kur
liuteronybė perkonstravo dainavimo tradiciją.
Dabar jau atsiremsiu į dabartį ir į britų antropologę
Mary Douglas. Šiandien Baltijos valstybėse tautinių
mažumų situacija didžiausią nerimą kelia latviams ir
estams. Jiems dainų šventės ne tik ypač svarbus istori
nis jų atgimimo laikų simbolis, bet ir dabarties „seku
liariai-sakralus“ ritualas, kurio metu nerimą dėl visuo
menės solidarumo išgyvenanti tauta patiria bendrumo
jausmą. Sovietų valdžia, to nesiekdama, šią tradiciją
(kurios tik vieną pusę mato Putinaitė) pavertė bendru
Baltijos tautų ritualu. Lietuvių santykis su dainų šven
tėmis kitoks, tad su autore sutikčiau tik dėl to, kad lie
tuvių dainų šventės buvo išpuoselėtos jau sovietiniais
laikais ir neturi tokio stipraus simbolinio tautinio už
taiso, kaip kad estų ir latvių. Tačiau šventės išliko ir
žlugus sovietinei sistemai, nes tai buvo ne tik sovietinis
projektas. Sovietiniu laikotarpiu susidūrė du skirtingi
saviveiklos modernizacijos modeliai su skirtingais sim
boliais. Sąveikos sukonstruotų įtampų lauke buvo gali
mybė varijuoti įvairiais tradicinės
kultūros pavidalais ir simboliais.
Kur čia brėžti ribą? Odės partijai –
sovietinis inkliuzas, o kaip Mairo
nio „Lietuva brangi“? Neabejotina
sovietinė ypatybė – tai hipokrizinė
sąmonė, kuri išmoksta derinti lais
voje ir demokratinėje visuomenėje
sunkiai suderinamus kultūros ele
mentus. Būtent tai ir matoma iš
istorinių Putinaitės tyrimų, bet ne
apibendrinimų.
Autorė teigia, kad tarpukariu
Lietuvoje dainų šventės dar tik
pradėjo formuotis, kilo įvairių
kliūčių, bet vis tik jos tapo svarbiu
kultūros reiškiniu, kurio jau ne
ignoravo bolševikai. Lietuviams,
skirtingai nei latviams ir estams,
dainų šventės simbolika pirmiau
sia tampa reikšminga ne dėl tauti
nio atgimimo epochos, o dėl tarpu
kario ir sovietmečio dainų šventei
teikiamų reikšmių įtampos. Gali
ma sutikti su Putinaite, kad sovie
Žygimantas Augustinas. Aforming Situation. 1999–2000. Ofortas. Iš MO muziejaus kolekcijos
tinė kultūros politika „padėjo“ su
ru būdu neišvengiamai būtų pasireiškę (p. 196). Pati
brandinti dainų šventes, bet derėtų pripažinti, kad tai
Putinaitė mini, kad iki 1904 m. beveik visi nelegaliai
ne sovietinis išradimas.
suvaidinti klojimo teatro spektakliai susilaukė Rusijos
Bolševikinės inovacijos daugeliu atveju redukcionis
imperijos administracijos sankcijų. Lietuviai dainavo,
tiškai atkartojo universalių moderniųjų visuomenių rai
ir masiškai dainavo, bet tai buvo lokalus kaimo bend
8
Miroslav Hroch, Mažosios Europos tautos, iš čekų kalbos vertė Vyruomenės tradicinis dainavimas, dar neatsiskyręs nuo
tautas
Dekšnys, Vilnius: Mintis, 2003, p. 35–39.
kasdienės veiklos ir užgesęs tik apie 1950–1970 m., kai

okupacija. Skambančiame molyje rasime nemažai in
formacijos apie šią savitą latvių bei estų, skirtingą nuo
lietuvių, dainų švenčių tradiciją. Tik čia reikėtų pridur
ti dvi ypač svarbias aplinkybes. Pirma, latviai ir estai
iki Pirmojo pasaulinio karo savo moderniosios tautos
tapatybę konstravo vedami tautinio pykčio vokiečių ko
lonizatoriams, 1905 m. degino jų baronų dvarus ir, prie
šindamiesi vokiečių dominavimui švelnesnės nacionali
nės priespaudos sąlygomis, XIX a. antroje pusėje dainų
šventes pavertė tautinio bendrumo apoteoze. Tuomet
pirmą kartą viešumoje masiškai suskambo estų kalba.
Labai panašiai elgėsi ir latviai8. Jei XIX a. lietuviai savo
moderniosios tautos tapatybę romantiškai konstravo
pirmiausia pasitelkę didžios valstybės istoriją, o šian
dien atstatinėja valdovų rūmus, tai estai ir latviai rė
mėsi folkloru, perkonstruodami jį pagal europietiškus
moderniosios kultūros modelius.
XIX a. lietuviai neturėjo galimybės surengti dainų
šventės, tad faktais nepagrįstos autorės spėlionės, kad
jei spaudos (ir ne tik) draudimo metais lietuviai būtų
norėję dainuoti drauge masinėse šventėse, tai tam tik

42

naujasis židinys-aidai 2020 / 6

Vylingai skambantis molis nugenėtos pušies paunksmėje

dos struktūrinius elementus, kad ir pavadintus kitais
vardais. Pavyzdžiui, konstruodamas „sovietinę tautą“
daugiatautėje imperijoje, sovietų režimas išrado ideolo
ginę socialistinio turinio ir nacionalinės formos kultūros
koncepciją, kuri funkcionaliai atitiko amerikietiškąją
melting pot moderniosios visuomenės koncepciją. Kartu
kaip konceptuali prieštara buvo sugalvota vieningosios
srovės teorija, kritikavusi tautiškumą, kaip socialines
grupes vienijantį pradą bei laikanti jį didžiausia ideo
logine klaida, su kuria būtina griežtai kovoti. Autorei
nereikėtų stebėtis, kad „sovietinė tautiškumo politi
ka naudojosi tautiniais jausmais skleisti propagandi
nes žinias“ (p. 46). Bolševikai kitaip ir negalėjo elgtis
taktiškai ir netgi strategiškai, nes sovietinės valstybės
visuomenė buvo tipiška ankstyvosios modernybės vi
suomenė, kuriai tautinė tapatybė yra raktinė, įvilkta
į specifinę sovietinę terminologiją. Imperijos dominuo
jančiai daugumai jie pakišo sovietinės deržavos su me
sianistinėmis idėjomis tapatybę, o „nacmenams“ (rus.
национальные меншинства) buvo priversti pateik
ti riboto naudojimo tautišką kultūrą. Bet vis labiau
stiprėjant sovietiniam rusiškajam nacionalizmui, cent
ro ir periferijos įtampa tik didėjo. Netgi inovatyviame
postnacionaliniame ir globalios sociologijos įtakoja
mame ES ideologiniame diskurse ryškus nacionalinio
intereso balsas.
Socrealizmas saviveikloje – tai stilizuota etnokultūra,
prifarširuota sovietinio gyvenimo realijų ir darbo te
mas adoruojančių autorinių kūrinių (pavyzdžiui, auto
rė mini lietuviško dainų ir šokių ansamblio atliekamą
šachtininkų šokį). Putinaitė dokumentiškai atskleidžia,
kaip socrealizmo stereotipų įrėmintos etnokultūros sce
ninio pateikimo kūrėjai „blaškosi“ ieškodami naujų iš
raiškos pavidalų. Bet čia nieko sovietiško. Sovietiška čia
masinis privalomumas ir ideologinių simbolių bei rea
lijų inkliuzai. Jei nebūtų okupacijos, veikiausiai Jonas
Švedas ir Stasys Šimkus ar dar kas nors kitas vis tiek
diskutuotų dėl alternatyvų, o publika galbūt iš nuobo
dulio greičiau išsivaikščiotų.
Modernieji totalitariniai režimai pagal prigimtį vi
suomet yra konservatyvūs, įgyvendindami visuomenės
kaitą tik iš viršaus, visuomet riboja, reglamentuoja ir
kontroliuoja pačios visuomenės bei įvairių socialinių
grupių iniciatyvas ir griauna esminius visuomenių rai
dos principus. Sovietinis saviveiklos projektas ne tik už
konservavo kultūros valstietiškąjį pradą, bet ir negalėjo
nesusipriešinti su jau tarpukariu išplėtota modernią
ja nacionaline kultūra, grindžiama ta pačia valstietiš
kąja kultūra. Autorė supaprastina šių dviejų mode
lių susipriešinimą, pasitelkdama tik partijos ir įvairių
Kęstutis K. Girnius, op. cit., p. 236–238.
Nerija Putinaitė, „Kovo 11-osios Lietuva: posovietinė ar jau kitokia?
Pamąstymai (ne)švenčiant su Justino Marcinkevičiaus Mažvydu ir „Lietuvos“ ansambliu“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2020, nr. 2, p. 51–53.
9
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organizacijų dokumentų ir tekstų analizę. Žinant toje
visuomenėje vešėjusią hipokriziją, sovietinius tekstus
„priimti už gryną pinigą“ reikštų sovietinį projektą lai
kyti realia tikrove.
Konceptualiai aiškesnis sovietizacijos vaizdas atsi
skleidžia primenant dvi analitines sąvokas – soviet
mečio modernybę ir sovietinę modernybę, dialektiškai
papildančias viena kitą, nes būtų naivu sovietinius pro
jektus laikyti iš principo nepalyginamomis inovacijo
mis, juo labiau absoliučiai unikalia tikrove. Be to, abi
sąvokos praverčia prisimenant Girniaus aptartus po
tencialius keturis kolaborantų pasiteisinimus9, nes pa
deda atskirti objektyvius, kai kuriais atvejais būtinus
struktūrinius moderniosios visuomenės raidos elemen
tus nuo sovietinės nomenklatūros siekių prisiimti sau
nuopelnus dėl tų elementų įgyvendinimo.
Folkloro panaudojimas modernioje kultūroje, jo stili
zacija, ansambliai ir jų pakylėjimas į sceną pramogos,
verslo ar ideologiniais motyvais nėra sovietinis išra
dimas. Jei rusų Igorio Moisejеvo (1937), gruzinų Iljos
Suchišvilio (1935), „Rustavi“ (1968), lietuvių „Lietuvos“
(1940), latvių „Sakta“ (1958–1963), „Daile“ (1968–1997)
ir daugelis kitų ansamblių būtų atsiradę tik sovietinė
je erdvėje, dar būtų galima „Lietuvos“ ansamblį laikyti
sovietinės socializmo turinio ir nacionalinės formos kul
tūros politikos produktu. Bet tokio tipo ansamblių pilna
ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Pavyzdžiui,
pasaulinės šlovės susilaukusi airių šokių grupė Riverdance, kurios pastatymai remiasi jig ir airiškomis me
lodijomis. Tai talentingas airiško ir iš dalies balkaniško
folkloro holivudinis projektas, kuriuo airiai didžiuojasi.
Nesu matęs paskutinio „Lietuvos“ ansamblio pastaty
mo, bet jeigu ansamblis rutuliojasi link „Riverdance“
tipo modifikacijos, joje įžvelgti sovietiškumo simbolius
ir fetišus reikėtų lakios fantazijos10. Anksčiau visų tų
ansamblių įvairovė tilpo tarp Švedo ir Šimkaus folkloro
sceninio pritaikymo alternatyvų, dabar ta skalė plates
nė ir priklauso nuo statytojų talento.
„Išrasdamas“ sovietinę lietuvių kultūrą, teigia autorė,
vietinis sovietinis elitas įgyvendina centro užmanymą
sovietizuoti lietuvių tautą. Tačiau kas yra ta sovieti
nė lietuvių kultūra bei apie kokį(-ius) sovietinius eli
tus rašoma, nelabai aišku. Kas per tuos 50 okupacijos
metų buvo sovietiška, o kas nesovietiška? Ar apskritai
įmanoma čia nubrėžti aiškią ribą po 50 metų okupaci
jos? Knygoje riba brėžiama gana drąsiai. Autorė teigia,
kad sovietų valdžia, skatindama tradicinės stilizuotos
liaudiškos (valstietiškos) kultūros plėtrą bei sklaidą
visuomenėje, siekė legitimuoti okupaciją. Dar daugiau,
sovietai tarsi uždarė lietuvių tautos kultūrą ir tapatybę
valstietiškos kultūros erdvėje bei blokavo jos politines
svajones. Tačiau šios interpretacijos grindžiamos vien
tik vietinės sovietinės valdžios ir įvairių organizacijų
dokumentais, reglamentuojančiais tradicinės liaudies
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kultūros pritaikymą masinei moderniajai saviveiklai.
Deklaruojant apie visuomenės sovietizaciją pagal ofi
cialius ar slaptam naudojimui skirtus ano meto doku
mentus, apie visuomenę spekuliuojama panašiai, kaip
tai darė totalitarizmo koncepcijos besilaikę pirmosios
kartos sovietologai, apie sovietinę visuomenę spekulia
tyviai sprendę ex definitione. Šitaip žiūrint visuomenė
matyta bejėgiška, susitaikiusi ir totaliai priklausoma
nuo valdžios sprendimų. Skambančiame molyje partijos
dokumentais institucionalizuotas sovietinis etnosavi
veiklos projektas knygoje sutapatinamas su visa lietu
vių kultūra. Partijos dokumentai išties buvo privalomai
diegiami visuomenėje, tad jie buvo tikrovės dalis. Sovie
tų valdžios sprendimai tiesiogiai formavo visuomenės
elgesį, bet dėl subjektyvaus patyrimo kyla klausimų.
Galima sakyti, kad Putinaitė siekia atskleisti soviet
mečio lietuviškosios saviveiklos antrąją pusę, kurios pir
mąją pusę jau kuris laikas su kolegėmis, naudodama kitus
metodus, bando suprasti Ainė Ramonaitė. Taigi galime
kalbėti apie išsamesnį sovietinės moderniosios Lietuvos
etnokultūrinio sąjūdžio reiškinio pažinimą. Putinaitė
dokumentiškai atskleidė, koks buvo sovietinio projekto
sumanymas ir elgesys viešojoje erdvėje, o Ramonaitė –
kas praslysta ar jau nesukontroliuojama ne visuomet
aiškaus sovietinio modernybės projekto įgyvendintojų.
Skambančiame molyje analizuojama, kaip vietos val
džia, turėdama egoistinių privilegijuotos pozicijos inte
resų, siekė perkonstruoti dar tarpukariu pradėtą vals
tietiškojo folkloro pritaikymą moderniosios visuomenės
poreikiams. Perfrazuojant anuometinį folklorą – dainos mūsų, o mes rusų. Reikėtų sutikti su autore, kad
prievartinės politinės ir ekonominės integracijos ne
pakanka, kad būtų sukurta sovietinė tauta. Scenai pri
taikoma etnokultūra, kaip ir kitos kultūros sritys, įgijo
ne tik privalomą internacionalizmo pobūdį, bet buvo
prikišta ideologijos inkliuzų. Tačiau toks dirbtinis ir
svetimas darinys viešajame sovietiniame diskurse ne
išvengiamai kėlė įtampą tarp primesto ir visuomenės
bei įvairių socialinių grupių moderniosios tautinės kul
tūros sampratų. Perfrazuojant Jürgeną Habermasą,
fundamentali modernybės įtampa yra tarp potencialiai
išlaisvinančio komunikatyvaus (arba tarpusavio supra
timo siekiančio) racionalumo ir (šiuo atveju sovietinės)
sistemos instrumentinio racionalumo. Ši moderniajai
visuomenei bendra įtampa buvo dar stipresnė hipokri
zinėje būsenoje gyvenusioje ir atomizuotoje sovietinėje
visuomenėje. Juk dar buvo gyva tarpukario Lietuvos
suformuota karta. Didesnė ar mažesnė įtampa neišven
giamai turėjo kilti ir kilo tarp moderniajai visuomenei
būdingo liaudiškos (valstietiškos) kultūros perkėlimo į
11
Valdemaras Klumbys, „Neformalaus inteligentų tinklo veikla tarp
sovietinio sistemiškumo ir alternatyvumo: „garažų istorija“ (1977–
1978)“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2015, t. 35, p. 102–119.

44

sceną ir sovietinio tokio perkėlimo projekto ir simbolių.
Autorė neklausia žmonių, ką jiems reiškė dainų šven
tėje giedamos odės partijai ar teatruose vaidinamos dra
mos, nes ji netaiko tokių tyrimo metodų, bet daro api
bendrinimus, ką jos reiškia. Ką reiškia ten sugiedota
„Lietuva brangi“, ką jie apskritai atpažįsta tuose ritua
luose ir etnokultūrinėje saviveikloje? Pasak Putinaitės,
„1946 m. dainų šventėje minia jaunimo Vilniuje iš visos
Lietuvos dainavo apie tarybų Lietuvą ir džiaugėsi gyve
nimu, vedamu „tautų genijaus“ Stalino“ (p. 63; kursyvas
mano, – V. L.). Atvirai pasakius, nesupratau, ar čia iro
nija, ar autorė nuoširdžiai tiki to meto sovietiniais teks
tais. Kitas pavyzdys: „perfrazuojant galima sakyti, kad
meno saviveikla dalyviams galėjo pasirodyti menkiau
prievartinė disciplinuojanti visuomeninė praktika, nes
joje praleistas laikas galėjo būti laikomas „tautizuojan
čiu““ (p. 86; kursyvas mano, – V. L.). Gal jie ten dainavo
Naujalį ir, jei ne scenoje, o po pasirodymo, tuomet tai
jau ne „tautizuojantis“, o „rezistencinis“ laikas. Prisime
nant Émile’io Durkheimo solidarumo teoriją ir jos sekėją
Douglas, dainų šventės ir spektakliai buvo ritualai, ku
rių metu netekę laisvės ir atomizuoti individai išgyven
davo tarpusavio supratimo ir bendrumo tapatybę arba
atpažindavo protestą dėl asmens prarasto vientisumo.
Valdemaras Klumbys, taikydamas interviu metodą, at
skleidė sovietinės biurokratijos ir intelektualų, pareiš
kusių protestą dėl požeminių garažų statybos senamies
čio teritorijoje, suvokimo skirtumus. „Visi apklaustieji
prisimena didžiulę euforiją, kuri apėmė sužinojus apie
valdžios sprendimą atsitraukti“. Tai buvo pergalė ne
tiek dėl konkretaus paveldo išgelbėjimo, bet simbolinė
pergalė kovoje dėl tautiškumo išlaikymo ir stiprinimo,
reziumuoja autorius11. Galima sutikti, kad dainų šven
čių repertuarai ar dramos yra konkrečių žmonių padary
ti kompromisai, bet tik konkretūs suvokėjų tyrimai gali
atsakyti, kaip jie (ne)peržengė režimo nustatytas ribas.
Autorės metodas primena kritinio diskurso analizę. Ta
čiau nesilaikoma šio metodo logikos, o apibendrinimai
tampa nepagrįstomis spekuliacijomis, paremtomis ne
visai aiškia „tauta virsta liaudimi“ koncepcija.
Putinaitė rašo apie tris elitų strategijas: tautinį kultūrinį nacionalizmą, administracinį nacionalizmą ir
nacionalinį komunizmą.
Pirmoji strategija apibūdina okupuotos šalies elito
orientaciją į nacionalinę kultūrą. Tai modifikuotas vo
kiškosios koncepcijos variantas, kai nesant valstybei
visuotinė tautinė tapatybė kuriama pasitelkus kultū
rą. Anot autorės, kultūrinis nacionalizmas Lietuvoje
sovietmečiu buvo paradoksalus, sparčios industriali
zacijos fone dominuojamo etnoso tapatybę susiejęs su
ikiindustrinėmis kultūros formomis. Čia ji pasiremia
Ernestu Gellneriu. Bet paradoksą matyti čia klaida, ku
rią daro ir kai kurie kiti lietuvių istorikai. Pirma, Gell
neris yra universalistas, gana supaprastintai žvelgęs į
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ikimoderniosios visuomenės tapimą moderniąja. Kaip
komunistinių šalių raidos stadiją (Riva Kastoryano).
ir kitų ankstyvųjų modernybės socialinių teorijų, jo mo
Nacionalinis arba tautinis komunizmas sociologijos,
delis apie tradicinių kultūrų išnykimą, švelniai tariant,
istorijos ar politologijos studijose paprastai siejamas
yra stipriai perdėtas. Šiandien sociologiniame moder
su politinio elito nacionaline sudėtimi ir socialistinės
nybės diskurse dominuoja daugialypės, selektyvios, su
valstybės savarankiškumu dominuojančios sovietinės
sipynusios ir t. t. modernybės koncepcijos, pasak kurių
galios atžvilgiu. Tyrinėjant soclagerio valstybių įvairo
ikiindustrinės kultūros pavidalai yra lygiatei
siai moderniosios kultūros elementai. Tereikia
pasižvalgyti už Europos ribų. Modernybės idė
ja dabarties socialinio pažinimo diskurse rodo
rūpinimąsi moderniosios visuomenės proble
miškumu, kuris didžia dalimi buvo supapras
tintas ir ignoruojamas funkcionalistinių, tele
ologinių ir europocentristinių modernizacijos
teorijos prielaidų, teigia Gerardas Delanty12.
Kultūros tradicijos išlieka, bet perinterpretuo
jamos. Šalia profesionaliosios kultūros ir glo
balinės masinės kultūros egzistuoja tradicinė
masinė ar populiarioji kultūra, pritraukianti ir
verslo dėmesį. Sovietijoje rinkos ir verslo nebu
vo, bet buvo populiarioji daugiau ar mažiau ide
ologiškai apdorota masinė kultūra. Antra, dar
ir šiandien statistiniai demografiniai ir vertybių
tyrimai apie lietuvių nuostatas ir elgesį rodo,
kad esame santykinai konservatyvi tauta. Šia
prasme reikėtų sutikti su autore, kad konserva
tyvi sovietinė sistema prisidėjo prie santykinio
kultūros konservatyvumo išlaikymo.
Antroji strategija – vėlyvojo sovietmečio vieti
nio galios elito siekiai išlaikyti savo pozicijas ir
įgyti savos pozicijos legitimaciją tautos ir centro
priešpriešos situacijoje. Ar čia įsipina vietinio po
litinio elito tautiniai interesai, galima tik spėlio
ti, nes pasirinkimas daryti komunistinio veikėjo
nomenklatūrinę karjerą pirmiausia rodo egoisti
nius, ne nacionalinius interesus ar to pasirinki
mo kančią. Veikiausiai kalbėtina apie socialiai,
kultūriškai ar ekonomiškai atsakingą biurokra
tijos elgesį, kuris socialistiniame lageryje, netgi
Žygimantas Augustinas. Judantys III. 1998. Ofortas. Iš MO muziejaus kolekcijos
pačioje sovietų valstybėje stipriai skyrėsi. Pa
vyzdžiui, Lietuvos agronomų hipokrizinis elge
vę, iškyla poreikis detalizuoti skirtingą centro politiką
sys, blefuojant Chruščiovo kukurūzų auginimo politiką.
jo dominuojamoje erdvėje, tuomet nacionalinio komuKnygoje neaiškiausias yra nacionalinio komunizmo
nizmo sąvoka santykinai pateisinama. Vis dėlto lieka
sąvokos turinys. Nominaliai tai neabejotinas oksimoro
miglota, nes neaišku, kaip tą tautinio komunizmo taunas panašiai kaip nacionalinio globalizmo sąvoka, kuri
tiškumo produktą matuoti.
veikiausiai turėtų reikšti imperiją. Tačiau šiuo atveju
Jau Šiaurės Atėnų tremtiniuose Putinaitė supapras
komunizmas (socializmas) reiškia realią komunistinio
tina sovietmečio lietuvių tautos situaciją teigdama, kad
lagerio erdvę, todėl jis sąlygiškai gali būti nacionalinis,
„visos anksčiau politinės tautos sovietinėje valstybėje
nes tipologiškai ankstyvosios modernybės visuomenės
tapo jokių politinių skirčių nepripažįstančia liaudimi“13.
negali būti ne tautinės. Neatsitiktinai kai kurie au
Kitaip tariant, sovietinės politikos deklaruojuomą sovietoriai totalinį nacionalizmą apibrėžia kaip paskutinę
12
Gerard Delanty, „Modernity and the Escape from Eurocentrism“,
in: Handbook of Contemporary European Social Theory, edited by Gerard Delanty, London – New York: Routledge, 2006, p. 266–278.
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13
Nerija Putinaitė, Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a., Vilnius: Aidai, 2004, p. 145–
168.
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tinės liaudies faktą autorė priima kaip realią duotybę.
Po Vilniaus Didžiojo Seimo ir tarpukario nepriklauso
mos Lietuvos teigti, kad sovietiniu laikotarpiu lietuvių
tauta virto liaudimi, pasidabinusia valstietiškos kultū
ros pakabukais, mažų mažiausia yra naivu. Su didelė
mis išlygomis galbūt tai tiktų Baltarusijai, nes daugu
ma jos gyventojų ilgainiui ėmė tapatintis su sąvokos
народ antrąją reikšme – liaudimi, todėl šiandien spar
čiai priversta tapti pilietine visuomene, amortizuojančia
rusiškąjį demografinį ir kultūrinį ingredientą (Valian
cin Akudovič, Nesaties kodas). „Tauta virsta liaudimi“
samprata kyla iš sovietinės manipuliacijos sąvokomis,
kai Genrikas Zimanas oficialiuose tekstuose vietoje tautos įteisino liaudį, nes lietuvių tautos sąvoka, skirtin
gai nuo latvių tauta14, pasižymi labai aiškia skirtimi
tarp nacionalumo ir liaudiškumo (pavyzdžiui, lat. padomju tauta, liet. tarybinė liaudis). Empirika rodo, kad
1990 m. didesnė visuomenės dalis turėjo tautos politinę
tapatybę ir tai pareiškė 1991 m. referendume15. Teigti,
kad sovietiniu laikotarpiu tauta virto liaudimi, o sovie
tinė kultūros politika lietuvius privertė tapatintis tik su
valstietiškąja kultūra, reiškia perimti sovietinę tautos
sampratą, kitaip tariant, pasiduoti rusiškos sąvokos
народ dviprasmybei – tautinės ir socialinės reikšmių
manipuliacijai. Tarpukariu lietuviai suformavo savitą,
bet pilną moderniosios visuomenės socialinių sluoks
nių struktūrą, kuri išliko (tiesa, pakitusi) ir sovietme
čiu. Jeigu kas nors tautą konceptualiai konstruoja kaip
liaudį, tai dar nereiškia, kad visuomenė pavirsta jokios
tautinės tapatybės neturinčiu darbo žmonių socialiniu
dariniu, nepuoselėjančiu politinės tapatybės.

Atrodo, Putinaitė imasi refleksyviai apmąstyti lietu
vių liūdesio kultūrą16. Justino Marcinkevičiaus dramos
esą „suteikia prasmę sovietinio žmogaus dvilypumui,
prisitaikymui prie aplinkybių ir sąžinės priekaištams,
šią būklę heroizuodamos. Kūriniai legalizavo kančią
kaip pagrindinį patriotizmo jausmą. Tokiu būdu auto
rius išsprendė buvimo sovietiniu ir buvimo lietuviu
priešpriešą“ (p. 337). Kirba mintis, kad Putinaitė sie
kia moksliškai pagrįsti ir sumodeliuoti kito literatū
ros klasiko pasiūlytą, bet neišplėtotą lietuvių ilgesingo
liūdnumo, kuris turbūt ir laikomas sovietinio lietuviš
kumo bruožu, matavimo vienetą – marceną ar marcinkeną. Tarkime, kad autorė konceptualiai vieną marcinkeną apibūdina trimis kriterijais: pirmas – kiek tėvynės
idėja reliatyvizuoja gėrio ir blogio, laisvės ir nelaisvės

dilemą; antras – kiek herojus tampa „nauju žmogumi“;
trečias – kiek stipri klasinė tautos samprata. Nelygu,
kaip herojus mąsto ir kankinasi visų paminėtų kriterijų
atžvilgiu, marcinkena galėtų padėti kiekybiškai išma
tuoti sovietinio lietuvio ilgesingą liūdnumą. Taip gal ir
galėtų būti, bet autorė konceptualiai kuria ne sovietinio
lietuvio ilgesingo liūdnumo matą, o ieško to laikotarpio
kūrėjų tekstuose marksistinio sovietiškumo. Tad kaip
konceptualiai autorė apibrėžia sovietinės lietuvių kultūros sąvoką? Vienas žymus sociologas yra pasakęs, kad
marksistinė teorija yra tokio didelio laipsnio abstrak
cija, kad ją patvirtina bet kuris atverstas laikraštis.
Analizuodama Marcinkevičiaus draminę trilogiją pagal
šiuos kriterijus, autorė nesunkiai gali atrasti socrealiz
mo modelį ir autoriui priskirti sovietiškumą. Lygiai taip
pat tik atvirkščia tvarka Antanas Sniečkus ar Vladas
Niunka nerado klasinio požiūrio Jono Basanavičiaus ir
Maironio kūryboje.
Pasikartosiu, dramos neišsprendė, o sustiprino ir uni
versalizavo sovietinės tikrovės ir lietuvio priešpriešą,
nes spektaklio ritualas atomizuotiems individams vie
šojoje erdvėje suteikė galimybę išgyventi ne tik tapaty
bės bendrumą, kuris kasdienybėje buvo nepasiekiamas,
bet ir aktualizavo nepasitenkinimą. Apie tuos pačius
dramų herojus Kubilius yra rašęs: „jie turi aukštesnių
valstybių horizontą ir veržiasi jo link, kupini idealisti
nio pasišventimo. [...] Idealistinis pasaulėvaizdis laužo
viešpataujančio blogio ir prievartos aplinkybes, neleis
damas konformistiškai prisitaikyti“17. Analizuodama
dramas autorė netaiko kokio nors diskurso metodo,
o renkasi atskirus teksto teiginius pagal minėtą tauta
virsta liaudimi sampratą ir sukonstruoja sovietinį lie
tuvį šiaudine kepure.
Perinterpretuosiu pačios autorės interpretaciją. Tar
kime, Marcinkevičius, „legalizuodamas kančią kaip pa
grindinį patriotizmo jausmą“ (p. 337), išreiškė tą ilgesin
gą lietuvių liūdnumą, o jo dramų pastatymai tapo tuo
bendru kančią adoruojančiu, dvasiškai pakylėjančiu ir
integruojančiu ritualu. Gal todėl autorius ir buvo toks
populiarus? Kita vertus, kai kurios visuomenės turi ofi
cialiai įteisintą liūdnumo kultūrą, kai asmuo, dėl vienų
ar kitų priežasčių liūdėdamas, kuria tekstus, juos de
klamuoja, o aplinkiniai supratingai išklauso ir palaiko.
Vytautas Kavolis čia (1996) minėjo persų kultūrą. Liū
dėjimo priežastį gali turėti ir permanentinę, su trumpais
pertrūkiais šalies okupaciją patirianti visuomenė. Visai
greta Lietuvos užaugęs latvių rašytojas Janis Jaunsu
drabinis dar XIX a. rašė: „su Lietuva suartėjau, kai va
saros vakarais pradėjau skirti nuo mūsų liaudies dainų

Lat. tauta turi ir ‘liaudies’, ir ‘tautos’ reikšmes.
Šiame referendume dalyvavo 2 247 810 rinkėjų (84,74 proc. nuo
bendro rinkėjų skaičiaus). Iš jų 2 028 339 rinkėjai (90,24 proc. nuo dalyvavusių skaičiaus) pritarė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimui.
147 040 rinkėjų atsakė neigiamai.

16
Eric Weiner, „The European Country that Loves Being Sad“, 201611-29, in: http://www.bbc.com/travel/story/20161118-the-europeancountry-that-loves-being-sad.
17
Vytautas Kubilius, Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003, p. 41.
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kažkur iš tolumos atskrendančias melodijas. Tai buvo
nuostabūs, bet graudūs garsai“. Kalbininkas Algirdas
Sabaliauskas reziumuoja: „kokie gyvi, dažnai lyg tos dai
nos, graudoki, socialinę skriaudą kenčiantys pavaizduoti
J. Jaunsudrabinio knygose palatvio lietuviai“18. Lietuvių
literatūroje tokių tekstų ne vienas. „Verk, tėviškėle, verk,
Lietuva, – / Jau nusileido saulė tava“, – gieda minia Tra
kų pilyje per Vytauto šermenis (Balys Sruoga, Milžino
paunksmė); „Mes kalbame nykstančiais žodžiais / mer
dinčios mūsų kalbos, Susirinkit dievukus, vaikai, – / žai
dimas baigtas“ (Algimantas Mackus, Augintinių žemė).
Nesu tikras dėl to lietuvių ilgesingo liūdnumo, bet ne
trykšta lietuviai komjaunuolišku entuziazmu, gal ir turi
tą iki galo neįsisąmonintą liūdnumo ir kentėjimo kultū
rinę tradiciją, kurią net svetimieji įžvelgia. Kita vertus,
Marcinkevičiaus dramos ypatingu sovietiniu kentėji
mu neišsiskiria. Ne viena rašytojų karta dirbo istorikų
darbą ir gaivino lietuvių tapatybę. Anot Kubiliaus, „kai
tautos istorija išbraukiama iš mokyklinių programų,
kad netrukdytų „internacionaliniam auklėjimui“, kai
ta istorija įžūliai falsifikuojama, [...] literatūra puola
gaivinti istorinės atminties kaip savigynos skydo. [...]
Žmogus staiga atsiduria tikrovėje, kurioje nebegalioja
okupacinės valdžios įstatymai, ir patiria trumpalaikę iš
sivadavimo palaimą. Tai užslėptos idealybės išsipildymo
akimirka, graži ir didinga draudimų zonoje (Mažvydas
kartu su minia skanduoja vienintelį žodį „Lie-tu-va“)“19.
„Sovietinis liūdesys“ nesutrukdė turėti politinę savi
monę ir anksčiau nei liuteronai estai istoriškai svarbiu
laiku paskelbti valstybės nepriklausomybę.
Veikiausiai neatsitiktinai „sovietinio lietuvio“ temos
moksliniame diskurse keliamos dabartinės, sociologi
niu požiūriu ypač įdomios ir savaip dramatiškos 45–
55-mečių amžiaus kohortos, kurią vadinčiau kultūrinio šoko kohorta, atstovų. Dabarties vyresniosioms
kartoms „sovietinio lietuvio“ temos sovietmečiu buvo
daugiau ar mažiau egzistencinio prisitaikymo ir hipo

krizijos įvaldymo klausimai. Kokiais lūkesčiais savo
ateitį iki 1990 m. grindė jauniausiosios kartos tipinis
aštuoniolikmetis visuomenėje, kuri 50 metų mokėsi gy
venti hipokrizijoje? Ar jiems tai buvo egzistencinis, ar
pragmatinis klausimas? Nepriklausomybės išvakarėse
Lietuvoje buvo trys sisteminės sovietizacijos paliestos
kartos, užimančios struktūriškai skirtingas socialines
pozicijas: seneliai, dar prisimenantys tarpukarį, tėvai,
gavę pilną sovietinės socializacijos paketą, bet vis tik
auklėti tarpukario kartos, ir sovietinės socializacijos
trečiąją dalį bebaiginėję ar užbaigę vaikai. Iš šios kartos
išskirčiau atskirą 15–25 metų kohortą, kuri prisitaiky
mo ir hipokrizijos mokėsi iš visą sovietizacijos pakopų
seką praėjusių tėvų. Visos kartos turėjo ir vis dar tebe
turi (išskyrus beišeinančią į amžinybę) savo (ne)suvestų
sąskaitų su sovietine sistema. Ambicingiausiems ir ta
lentingiausiems paskutiniosios sovietinės 15–25 metų
kohortos atstovams buvo sudėtingiausia atsispirti gun
dančioms skambančio molio melodijoms, nes asmens
tipinės prisitaikymo ir hipokrizija persisunkusios gyve
nimo trajektorijos buvo tapusios savaime suprantama
duotybe for ever. Skirtingai nuo demokratinių visuo
menių, sovietinės sistemos visuomenėje viešai negalėjo
kilti jokių amžiaus kohortų priešpriešų ar konfliktų, nes
visos potencialios moderniosios visuomenės socialinės
įtampos buvo panaikintos arba tapo latentiškomis. Jau
niausios 15–25 metų kohortos aiškūs ir nekeliantys di
delių dvejonių kompromisai žadėjo sėkmingas karjeras
skurdžiame Sovietijos pasirinkimų spektre. Tą kohortą
vadinu kultūrinio šoko, nes 1990 m. ji vienintelė turėjo
staiga ir radikaliai perkonstruoti tik ką prasidedančias
savo gyvenimo trajektorijas ir veikiausiai vis dar jaučia
si nejaukiai nesuvedusi savų sąskaitų su sovietinių ar
sovietmečio tėvų karta.
!
18
Algirdas Sabaliauskas, Mes baltai, Vilnius: Gimtasis žodis, 2002,
p. 131.
19
Vytautas Kubilius, op. cit., p. 40.
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Dėkoju Vyliui Leonavičiui už labai išsamų mano pasku
tiniosios knygos Skambantis molis straipsnį-recenziją.
Dėkoju už galimybę permąstyti jo argumentus, kurie
labai nuosekliai išdėstyti. Taip pat dėkoju žurnalo re
dakcijai, suteikusiai galimybę pateikti kelias savo re
akcijas.
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Pagrindinė knygos kritika remiasi į metodologinės
prieigos klausimus. Ir tai išties yra labai svarbios recen
zento pastabos, kurios leidžia man geriau apibrėžti savo
tyrimo pobūdį. Skambantis molis analizuoja sovietmetį
per politinės istorijos prizmę ir neturi pretenzijų atlikti
sociologinę sovietinio laikotarpio visuomenės analizę.
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Nors recenzentas taip sugestijuoja, Skambantis molis
kaip politinės istorijos tyrimas nesiremia šiuo metu jau
turbūt nebenaudojama totalitarizmo koncepcija, kuri
sovietinę visuomenę traktavo kaip pasyvią jos atžvil
giu, taikant represyvias socialinės ir politinės inžine
rijos priemones. Savo prieigą vertinčiau kaip iš dalies
priskirtiną revizionistinėms teorijoms, kurios sovietinės
tvarkos įsitvirtinimą mato kaip vykusį per sąveiką su
visuomene ir jos atskiromis grupėmis. Skambančiam
moliui nesvetimi ir kai kurie postrevizionistiniai bruo
žai, nes didžiausias dėmesys kreipiamas į vėlyvąją so
vietinę sistemą, kuri „normalizavosi“ vienaip ar kitaip
įtraukdama beveik visą visuomenę ir tapdama gyveni
mo norma.
Recenzentas primygtinai mano tyrime nori matyti
sociologinį, o ne politikos istorijos tyrimą, todėl jam pra
slysta pro akis nemažai tyrimo tikslų. Pavyzdžiui, re
cenzentas iš sociologinės perspektyvos kritikuoja mano
pasakymą „tauta virsta liaudimi“. Pasakymas turi gry
nai politinę prasmę: „politinė tauta virsta nupolitinta
liaudimi“. Tampa nepastebėtas politinis matmuo, kurį
sieju ne su jausmais ar vaizdiniais, jausminiu ar emo
ciniu nepasitenkinimu sovietine tikrove, o su veiks
mu ar sovietiniame politiniame lauke matomomis re
akcijomis. Būtent ši perspektyva man leidžia atskirti
administracinio ir politinio nacionalizmo plotmes. „Tau
tiškai“ nusiteikusi lietuviškoji partinė nomenklatūra
praktikavo administracinį nacionalizmą. Jį rėmė kul
tūrinio nacionalizmo formomis, tokiomis kaip dainų
šventės. Bet koks politiškumo ribų peržengimas būtų
reiškęs griežtas Maskvos sankcijas, kaip tai įvyko Lat
vijos TSR 1959 m.
Vienas iš svarbių klausimų, kuriuos užduoda recen
zentas, yra susijęs su tuo, kad knygoje pernelyg drąsiai
apibendrinamas visuomenės „subjektyvus patyrimas“,
kai režimas jos atžvilgiu taikė vienas ar kitas socialinės
inžinerijos priemones. Šį klausimą recenzentas sufor
muluoja pradžioje, ir prie jo vis grįžta vėliau. Ką anuo
met iš tiesų jautė visuomenė? Kiek ji džiugiai priėmė
sovietines priemones? Ar jos tebuvo tam tikri „inkliu
zai“, ar tam tikras antsluoksnis, tam tikras vykęs pro
cesas, nuo kurio visuomenė ar jos tam tikros socialinės
grupės gebėjo atsiriboti. Recenzentas pamini Vytauto
Kubiliaus aprašytą „išsivadavimo palaimą“, panirus į
tam tikrą idealybės meditaciją ar refleksiją draudimų
apsuptyje. Čia ir matyčiau aiškią takoskyrą tarp to, ką
recenzentas nori matyti mano knygoje, ir to, apie ką
knygoje kalbama.
Knygoje aš toli gražu nesiekiu identifikuoti ir aprašyti
momentinių ar ilgesnio laikotarpio sovietinės tikrovės
vengimo strategijų ir su jomis susijusių jausenų. Kiek
vienoje visuomenėje ir visais laikais žmonėms kyla po
reikis atsitraukti nuo tikrovės, panyrant į idealybės
refleksiją, gilinantis į filosofines kategorijas ar į grožio
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išgyvenimą. Recenzentas kritikuoja mano tyrimą saky
damas, kad reikia siekti „suprasti, ką socialinė tikrovė
reiškia patiems socialiniams veikėjams. Tyrimo metodų
požiūriu – tai įvairių tipų interviu duomenys arba socia
linių veikėjų subjektyvios reikšmės, kurios dažniausiai
suvokiamos kaip realūs pasirinkimo motyvai“. Supras
ti, ką žmonės anuomet jautė, iš tiesų būtų kiekvieno
visuomenės tyrėjo tikslas. Tačiau kaip tai padaryti, kai
praėjo tiek daug metų nuo įvykių, kurie analizuojami?
Siekiant išsiaiškinti, kaip anuomet žmonės jautėsi, ge
riausias šaltinis būtų anuo metu darytos visuomenės
sociologinės apklausos, į kurių klausimus atsakydami
respondentai dar ir nemeluotų. Tokių apklausų nėra.
Kitas šaltinis, gana fragmentiškas, yra prisiminimai,
rašyti dar sovietiniais metais ar pirmaisiais nepriklau
somybės metais. Recenzentas sugestijuoja, kad tinka
mas šaltinis išsiaiškinti, ką anuometinė tikrovė reiškė
žmonėms, yra jų klausinėjimas dabar. Tačiau ar tų in
terviu medžiaga iš tiesų leidžia atskleisti, ką žmonės
anuomet jautė? Ar ką jie dabar supranta ir mano, ką
anuomet jautė? Savo tyrimuose kai kada naudoju in
terviu metodą, bet dažniausiai siekiant išsiaiškinti kai
kuriuos kasdienybės faktus, bet ne žmonių anuometinį
santykį su tikrove. Tam yra kelios priežastys. Pirma,
šiandien gyvenantys žmonės per praėjusius metus jau
yra mąstę ir permąstę savo gyvenimus. Nemažai kas
gyvenimo istoriją savo refleksijose yra darniai susieję
su vienokios ar kitokios rezistencijos sovietinei tvar
kai forma. Antra, nepasitenkinimas sovietine tikrove,
jos tam tikrais elementais, buvo gana plačiai paplitęs.
„Kritika ir savikritika“ sovietinės tikrovės (bet ne so
vietinės sistemos kaip tokios) atžvilgiu buvo skatinama
partijos, ir galiausiai palengva tapo nebevaldoma, kai
jai buvo leista reikštis viešumoje perestrojkos metais.
Naudojant interviu metodą gali pasirodyti, kad didžio
ji dalis visuomenės vienu ar kitu būdu buvo nemato
ma besipriešinanti visuomenė, nes ją vertino kritiškai.
Kultūrinė ir partinė nomenklatūra jai taip pat galėtų
būti priskirta, jei skaitysime prisiminimus, kad ir Juo
zo Baltušio dienoraščius. Trečia, žmonių vidinės jause
nos ir išgyvenimai sovietiniais metais, vidinės erdvės,
situacijos, kurių metu jie pajusdavo tam tikrą laisvę,
situacijos, kurios žmonėms leisdavo pasijusti asmeny
bėmis ir išlaikyti tam tikrą orumą, nebūtinai nederėjo
su prisitaikymo strategijomis, kurias aš analizuoju. Be
to, skirtingais sovietiniais laikotarpiais vienas ar kitas
elgesio strategijas režimas traktavo skirtingai. Dalykai,
kurie būtų buvę neįsivaizduojami pokariu, tapo priimti
ni vėlyvuoju sovietmečiu. Pavyzdžiui, nuo septinto de
šimtmečio vidurio visoje Sovietų Sąjungoje yra pastebi
mas tam tikras inteligentų aktyvumas (ypač paminklų
apsaugos, paveldo klausimais), į ką politinė vadovybė
atsižvelgdavo, neretai net ir įtampų su kai kuriais dek
laruotais partijos tikslais sąskaita.
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Skambančiame molyje naudoju visai kitą būdą išsi
aiškinti visuomenės nuomones ir reakcijas. Jas atseku
per tam tikrą „įspaudo žymę“ politiniuose debatuose
ir sprendimuose. Recenzentas tvirtina, kad mano in
terpretacijos „grindžiamos vien tik vietinės sovietinės
valdžios ir įvairių organizacijų dokumentais“. Recen
zentas pernelyg supaprastina mano taikomą metodą ir
medžiagos, kurią nagrinėju, galimybes. Tai nėra vien
politiniai sprendimai griežtąja prasme, bet ir svarsty
mai, ar jais grįsti sprendimai, siekiant kuo efektyvesnio
vienų ar kitų nuostatų įgyvendinimo. „Efektyvus“ čia
reikštų tokį, kurio neatmeta visuomenė ar jos grupės,
per kurį pavyksta įgyvendinti tam tikrą „kontraktą“

tarp sovietinės tvarkos ir lietuviškosios visuomenės. Šių
politinių ir administracinių priemonių paieškos rodo
tam tikrus visuomenės reakcijų paliktus „įspaudus“,
tam tikras reakcijas, veiksmus, veikusius ir politinius
sprendimus. Mano visos knygos idėja remiasi tuo, kad
toks kontaktas tarp sovetinės valdžios (ir jos lietuviš
kųjų vietininkų) ir visuomenės buvo esminis, kad so
vietinė tvarka galėtų daugiau mažiau nekonfliktiškai
įsitvirtinti ir gyvuoti.
Recenzija atskleidžia vieną dalyką, dėl kurio mes su
recenzentu nesutariame iš esmės. Šis nesutarimas gali
būti pavadintas filosofiniu, nes nuo jo priklauso ir api
brėžiamas objektas, ir pasirenkamas metodas bei pri

Vilius Dranseika

gėris, grožis ir
tiesa
Absurdas persmelkia žmogiškąjį buvimą ant šios žemelės. Tiek
persmelkia, kad nekurie gyvenimo suvėtytieji net išdrįsta tarti:
nu, visiškas absurdas. Kodėl? Nes absurdas užklausia pamatines
kategorijas, kuriomis matuojame savo gyvenimo malonumą ar
net prasmingumą. Tos kategorijos – gėris, grožis, tiesa.
Visos šios kategorijos kiekvieną dieną išbandomos absurdu įvairiais jo raiškos būdais. Kitaip sakant,
tuo, kas atrodo nepriimtina ar beprasmiška. Viena veikliausių ir žaviausių absurdo formų – humoras.
Būtent humoras padeda pabėgti nuo prievolės racionalizuoti aplinką, apvilkti ją minėtų kategorijų rūbu.
Atsidūrus įmestumo (Geworfenkeit) būklėje humoras apvaldo mūsų nerimą. Šiuomi savo veikalu jo
autorius atsiskleidžia kaip meistriškas absurdo suvaldytojas.
Paradoksaliai ir kurdamas absurdiškus vaizdinius, meistraudamas absurdiškas situacijas ir idėjas, ir
kartu subtiliai nurodydamas skaitytojui-stebėtojui-apžiūrėtojui, kad neturėtume bijoti nuolat užklausti tendenciją pasiduoti banalybei turinčius gėrį, grožį ir tiesą. Kartais prasmė pasirodo esanti
žymiai menkesnė, nei manėme. Kartais prasme didžių, kaip mums rodos, dalykų šešėlyje lieka ironiškas šypsnis ar pakikenimas.
Už primityvios piešinėlių formos į mus kreipiasi ne šiaip koks išdaigininkas ar vulgarus provokatorius, o intelektualus kinikas, verčiantis permąstyti tiek viešąją erdvę, tiek savo kuklią rimtį absurdo
akivaizdoje.
Paulius Gritėnas
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eiga. Recenzijoje tai keliose vietose formuluojama kaip
kvestionavimas, kad tam tikri reiškiniai buvo sovieti
niai, o visuomenė buvo sovietizuota. Recenzentas su
gestijuoja, kad tai (taip pat ir folkloro naudojimas ma
sinei kultūrai) tebuvęs bene visur pasaulyje vykusios
modernizacijos atvejis sovietinėje valstybėje, o tai, kas
sovietiška, galbūt tebuvusios tam tikros ideologinės de
talės, „ideologiniai inkliuzai“, o juos pašalinus, sovietinė
modernizacija mažai kuo skirtųsi nuo bet kurios vaka
rietiškosios modernizacijos.
Manau, kad nekorektiška prievartinį totalitarinį vals
tybės gyvenimo konstravimą sieti su vakarietiškomis
modernizacijomis. Tačiau mūsų filosofinis nesutarimas
su recenzentu pirmiausia remiasi į skirtingai supran
tamą klausimą: ar sovietinė modernizacija tebuvo tam
tikras antsluoksnis, užsidėjęs ant tarsi natūralios jau
ir taip vykusios Lietuvos modernizacijos? Antsluoksnis,
kuris nepriklausomybės metais dingo nepastebimai?
Ar, priešingai, tai buvo sovietinės modernizacijos įsi
veržimas, ženkliai veikęs ir kreipęs Lietuvos moderni
zacijos raidą? Ar sovietizmai (kaip kad SSRS himnas ir
odės Leninui) tebuvo „sovietinės ideologijos inkliuzai“,
kaip teigia recenzentas, į tautiškumo audinį; ar sovieti
nė tikrovė perdarė ir perkūrė patį tautiškumą, naudo
damasi jo elementais?
Recenzentas laikosi nuostatos, kad galima vesti skir
tumą tarp „sovietinio laikotarpio modernybės“ ir „sovie
tinės modernybės“. Jis teigia, kad Lietuvos TSR vyko
modernizacijos procesai, kurie ir taip būtų vykę, jei ne
būtų įvykusi sovietinė okupacija, o „sovietinė moderny
bė“ pasireiškusi tam tikrais „inkliuzais“. Tačiau kur ir
kaip empiriškai galėtume tą grynąją „sovietinę moder
nybę“ aptikti? Ir kaip galėtume ją „atlupti“ nuo lietuviš
kosios modernizacijos?
Mano prieiga yra kita: negalima atskirti tų dviejų
modernizacijų. Sovietinė modernizacija reiškėsi kaip
ikisovietinių tradicijų panaudojimas Komunistų par
tijos brėžiamos modernizacijos tikslams. Sovietmetis
Lietuvoje suformavo specifinį modernizacijos pavidalą.
Analizuodama dainų šventę kaip labai sudėtingą kul
tūros reiškinį atskleidžiu, kad sovietizacija kultūroje
reiškėsi kaip hibridas, kuriame buvo perpintos tautinės
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ir sovietinės reikšmės, prasmės ir reiškiniai. Tai buvo
hibridas, pritaikęs ikikarinę lietuviškosios modernizaci
jos patirtį, įskaitant ir tautiškumą, sovietinės valstybės
tikslams. Sovietinės dainų šventės perėmė chorinę (Lie
tuvoje) ar dainų švenčių (Latvijoje ir Estijoje) tradiciją,
buvo įpintos į sovietinę masinės meno saviveiklos sis
temą, kuri buvo suformuota Sovietų Sąjungoje ketvir
tame dešimtmetyje. Ji rėmėsi pakopinėmis apžiūromis
ir konkursais, įvairaus lygio dainų švenčių hierarchija,
vadinamųjų meno kolektyvų šefavimu ir pan. Tai leido
kontroliuoti repertuarą, didinti dalyvių skaičių, poli
tiškai įtvirtino dainų šventę kaip pagrindinį masinės
kultūros reiškinį. Sovietmetis sukūrė naują tapatybę ir
naują autentiškumą, kuris iš dalies veikia ir šiandien.
Dar būtų galima aptarti keletą smulkių dalykų, dėl
kurių nenorėčiau sutikti su recenzentu. Tačiau vienas
yra svarbus. Kančia, kurią aš aptinku kaip sovietiškai
lietuviško patriotizmo jausmą, toli gražu nėra „lietuvių
ilgesingas liūdnumas“, ką sugestijuoja recenzentas. Tai
yra visai kas kita, ir recenzentas tai interpretuoja visiš
kai priešingai nei kalbama knygoje. Mindaugo kančia
Mindauge yra labai intensyvi, su tuo siejau jo išskirti
numą kitos Justino Marcinkevičiaus kūrybos konteks
te, kurioje esama ir ilgesio, ir liūdnumo. Man nuošir
džiai keista, kad recenzentas taip giliai nesuprato to,
apie ką aš rašau.
Pabaigai noriu reaguoti į recenzento tam tikras psi
choanalitines įžvalgas. Autorė priklauso sovietmečiu
gimusiai kartai, kuri ryškiausiai patyrė kultūrinį šoką,
nes jau nuosekliai plaukė sovietiniais vandenimis link
sovietinės karjeros aukštumų, o štai turėjo viską per
vertinti ir pradėti kurti gyvenimą iš naujo. Tad dabar
per knygas ši karta savaip suvedinėja sąskaitas su so
vietmečiu. Siekiant pagrįsti ar atmesti šias interpre
tacijas, reikėtų išsamesnio kartų tyrimo. Sovietmečio
tyrėjai atkreipia dėmesį, kad vėlyvojo brežnevizmo lai
kotarpiu vaikystę ar paauglystę pragyvenusiai kartai
buvo daug labiau būdingas abejingumas sovietinei tvar
kai ir jos teikiamai karjerai nei jos tėvų kartai. Tad gal
būt Sąjūdis ją pažadino iš indiferencijos snaudulio, o ne
sugriovė susiplanuotos karjeros vizijas.
!
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Slaptieji Vilniaus klubo užrašai

Šiaurės ilgesys
Nikodem Szczygłowski

Vilnietės Nadeždos Kjovkarovos (gim. Boškova)
atminimui

Daugelis, pagalvoję apie tarpukario Vilnių, prisimena
girdėtas istorijas, legendas, garsias pavardes, įvykius –
kokį paveikslą piešia mūsų vaizduotė ir pasąmonė?
Iš vienos pusės turime užgrobto miesto stereotipą –
miesto-kankinio, miesto-legendos, kurį būtina atgauti,
susigrąžinti, sulaukti akimirkos, kai miesto širdis ims
plakti unisonu su atskirta nuo jo tėvyne ten, kur bėga
Šešupė, kur Nemunas teka...
Iš kitos pusės matome miestą, kuris alsuoja Adomo
Mickevičiaus ir Juliuszo Słowackio tradicija, Konstan
to Ildefonso Gałczyńskio eilėmis, kur į Stepono Bato
ro universitetą skuba studentai, o Žygimanto Augusto
gimnazijoje mokosi jaunasis Czesławas Miłoszas, kavi
nėse skamba populiarioji muzika ir netyla intelektua
lūs pokalbiai, virš Aušros Vartų arkos kabo Lenkijos
erelis, o pasak vaivados Bociańskio, miestui būdinga
vien „tikrojo lenkiškumo“ dvasia, be jokių tautinių ma
žumų ir abejonių.
Tuo tarpu miesto gyventojai gyveno įprastą gyveni
mą. Dauguma jų kalbėjo lenkiškai arba jidiš, kai kas
baltarusiškai arba lietuviškai, kai kas rusiškai, pasi
taikydavo ir kitų tautybių bei kalbų. Tai nebuvo itin
didelis miestas, tarpukario Lenkijos sudėtyje jis buvo
viso labo šeštas pagal dydį ir gyventojų skaičiumi (iki
pat Antrojo pasaulinio karo vos pasiekęs 200 000 gyven
tojų ribą) nusileido Krokuvai, Poznanei, Lvovui (tuomet
vadintam Lwów), Lodzei ir Varšuvai. Nepaisant plačiai
paplitusios legendos, miestas nėra ypač reikšmingas
kultūrine ar juolab ekonomine prasme. Iš esmės tai,
galima sakyti, provincialus miestas, esantis toli šiaurės
rytuose, įspraustas tarp „negyvos“ demarkacinės lini
jos su Lietuvos Respublika iš vakarų, sienos su Sovietų
Sąjunga iš rytų ir siauro sienos su Latvijos Respublika
ruožo iš šiaurės.
Dar iki Pirmojo pasaulinio karo miestas garsėjo savo
kavinėmis, jų nebuvo daug, dėl to beveik visos tapo kuo
nors įsimintinos. 1923 m. išleistas žinomas miesto va
dovas, parašytas prof. Juliuszo Kłoso, įvardija šešias
populiariausias miesto kavines-cukraines: tai – „Bro
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nislaw“ (Didžioji g. / ul. Wielka 34), Kazimierzo Sztra
lio (Didžioji g. / ul. Wielka 2), dar vadinama „Baltuoju
Štraliu“, Boleslawo Sztralio (A. Mickevičiaus g. / ul.
A. Mickiewicza 12), žinoma kaip „Žaliasis Štralis“, ir ne
toliese esanti kita Kazimierzo Strzalio kavinė (A. Mic
kevičiaus g. / ul. A. Mickiewicza 22), žinoma kaip „Rau
donasis Štralis“, „Świtezianka“ (A. Mickevičiaus g. /
ul. A. Mickiewicza 1) ir Rudnickio/Rudnickiego kavinė
(Trakų g. / ul. Trocka 1).
Šiame sąraše nėra vienos, ko gero, labiausiai neįpras
ta istorija pasižymėjusios kavinės, vardu „Jugoslavija“.

* * *
Vieną niūrų ankstyvo rudens rytą stovėjau Vilniaus
geležinkelio stoties perone ir laukiau traukinio iš Var
šuvos (taip, tuo metu jie dar kursuodavo, ir ši aplin
kybė leis atidžiam skaitytojui suprasti, kaip seniai tai
buvo). Šiuo traukiniu atvyko dvi viešnios iš tolimos ša
lies Europos pietuose, šalies, apie kurią tuomet beveik
nieko nežinojau – senyvo amžiaus dama ir maždaug
mano metų jos dukra. Tada pirmą kartą išgirdau „Ju
goslavijos“ istoriją.
„Čia buvo mūsų kavinė-cukrainė“, – taip paprastai iš
tarė ponia Nadežda, sustojusi Gedimino prospekte prie
pastato, pažymėto numeriu 2A, kurio fasadą puošė šo
koladą kremtančių meškiukų figūros.
Ši istorija iš tiesų verta romano ar filmo. Joje yra
viskas: ir kvapą gniaužiantys Balkanų kalnų peizažai,
ir ilgos kelionės traukiniais per visą Europą, bandan
čią atsitiesti po Pirmojo pasaulinio karo, drąsa ir ryž
tas, komercijos sėkmė ir šlovė, baltos snieguotos žiemos
ir čiuožykla Lukiškių aikštėje, šiltos saulėtos vasaros
ir piknikai Vingio parke, o tada ir vėl ilgos kelionės
traukiniais per visą naujuoju karu alsuojančią Euro
pą atgal į pietus, į Jugoslaviją. Ir galiausiai ilgesys bei
prisiminimai.

* * *
Vilnietis Rapolas Mackonis (1900–1982) savo knygoje
Iš kavinės į kavinę (1994) taip prisimena „Jugoslaviją“:
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„A. Mickevičiaus gatvėje, prie „Liutnios“ teatro“ buvo
kavinė „Jugoslavija“, kurią įkūrė atvykę į Vilnių ser
bai1. Visi padavėjai buvo aukšti, gražūs briunetai“.
Iš kitų tuometinių vilniečių prisiminimų taip pat ga
lima sužinoti, kad „Jugoslavija“ itin garsėjo turkiška
kava ir makedonietiška boza, lengvai fermentuotu gė
rimu, kuris būdavo gaminamas iš kukurūzų, sorų arba
kviečių ir patiekiamas atšaldytas. Šį nebrangų ir gerai
gaivinantį gėrimą ypač mėgo netoliese esančio Stepono
Batoro universiteto studentai.
Kaip tarpukario Vilniuje atsirado „Jugoslavija“?
Iš pradžių į miestą iš Makedonijos atvyko Serbų, Kro
atų ir Slovėnų karalystės (vėliau tapusios Jugoslavija)

susirengęs keliauti į šį miestą prie Juodosios jūros – bet
traukinyje sutiko pakeleivį žydą „iš Rusijos“, ir šis jam
pataręs vykti į Vilnių, kuriame gerų „Vienos klasės“ ka
vinių esą nėra daug.
Galbūt tai jis patarė Zdravkui, kad šis nuvykęs kreip
tųsi tiesiai į Bunimovičių, bet lygiai taip pat gali būti,
kad Zdravko atvyko į Vilnių neturėdamas jokių pažinčių
ir atsitiktinai rado progą pradėti naują verslą toje pačio
je vietoje, kur iki karo veikė „Viktorija“. Įdomu ir tai, kad
kai vėliau į Vilnių atvyko Zdravko žmona Sofija ir du jo
broliai, visi jie apsigyveno Didžiojoje Pohuliankoje esan
čiame name (dabar J. Basanavičiaus g. 17), tuo tarpu
apie Bunimovičių yra žinoma, kad jis iki Pirmojo pasau
linio karo irgi gyveno Pohuliankoje,
taigi tikėtina, kad jei pardavė Boš
kovų šeimai kavinę, vadinasi, galėjo
ir parduoti (arba išnuomoti) ir jam
priklausantį namą Pohuliankoje.
Nėra žinoma, kada tiksliai Zdrav
ko atvyko į Vilnių. 1923 m. Kłoso
kelionių vadovas po Vilnių dar ne
mini „Jugoslavijos“ tarp žymiausių
miesto kavinių. Kad ir kaip būtų,
yra žinoma, kad trečio dešimtmečio
pabaigoje „Jugoslavija“ jau veikė.
„Mano senelis Zdravko buvo drą
sus ir energingas žmogus, nebijojęs
iššūkių“, – pasakojo man Sonja, –
„kaip ir mano senelė Sofija. Ji buvo
kilusi iš Gari kaimo, esančio kal
nuose, Rekos regione vakarų Ma
kedonijoje. Žmonės ten laikėsi pro
tėvių papročių, buvo labai prisirišę
prie žemės, bet dėl nepritekliaus ir
Didžiosios Pohuliankos (dab. Jono Basanavičiaus g.) fragmentas, horizonte – Šv. Konstantino
ekonominių sunkumų dauguma su
ir Mykolo cerkvė, kartais vadinama Romanovų cerkve. 1935. Iš madeinvilnius.lt. Dešinėje
augusių vyrų vykdavo uždarbiauti
gatvės pusėje esančiame name Nr. 17 (nuotr. nesimato) gyveno Boškovų šeima
į užsienį. Mano senelė buvo pirmoji
pilietis Zdravko Boškovas, kuris, kaip manoma, čia įsi
moteris iš viso kaimo, išvykusi į užsienį tais laikais, ir
gijo iš vilniečio Izraelio Bunimovičiaus šiam priklau
dar taip toli. Vadinasi, jos būta stiprios moters. Ji atvy
sančią kavinę centrinėje A. Mickevičiaus gatvėje, netoli
ko į Vilnių kartu su vyresnėle dukra Elena, būdama vos
Katedros aikštės. Iki Pirmojo pasaulinio karo ši kavinė
apie dvidešimties – jos bendraamžėms iš gimtojo kaimo
vadinosi „Viktorija“. Bunimovičius buvo turtingas vers
tokia kelionė tuo metu atrodė tiesiog neįsivaizduojama.“
lininkas ir filantropas, XIX a. pabaigoje Vilniuje įkūręs
Visą ketvirtą dešimtmetį brolių iš Makedonijos – Ata
puikiai veikusį šokolado fabriką ir cukrainę-kavinę.
naso, Aleksandaro ir Zdravko – verslas klesti, kavinė
1914 m. fabriką sunaikino didelis gaisras, o dėl prasi
yra gausiai lankoma tiek miesto gyventojų, tiek svečių.
dėjusio karo jis taip ir nebebuvo atstatytas.
1933 m. Vilniuje Zdravko ir jo žmonai Sofijai gimsta
Pasak Sonjos Kjovkarovskos-Andreevskos, Nadež
duktė Nadežda. Tai jų trečiasis vaikas, Nadežda turi dvi
dos dukros ir Zdravko anūkės, senelis atsidūrė Vilniu
seseris – gimusią dar Makedonijoje Eleną ir Verą. Mer
je atsitiktinai. Šeimos legenda byloja, kad jis kartu su
gaitė buvo pakrikštyta Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo
broliais norėjęs įkurti kavinę Odesoje – ir jau net buvo
į Dangų katedroje, dar vadinamoje Prečistensko soboru,
ant Vilnelės kranto, užrašant į jos lenkišką gimimo liu
1
Mackonis klaidingai vadina „Jugoslavijos“ savininkus „serbais“,
dijimą vardą ir pavardę su iki Antrojo pasaulinio karo
turbūt dėl to, kad šie buvo atvykę iš Jugoslavijos karalystės, kuri iki
lenkų kalbai dar būdinga mergautine galūne – Nadzie1929 m. buvo oficialiai vadinama Serbų, Kroatų ir Slovėnų karalyste
ja Boszkówna. Ji augo tarpukariu, lankė lenkišką pra
(trumpai vadinama SHS Karalyste).
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dinę mokyklą ir visam gyvenimui išsaugojo prisimini
mus apie vaikystės miestą.
Dar kartą aplankyti savo gimtąjį miestą, kurį matė
vaiko akimis prieš daugiau kaip 60 metų, poniai Nadež
dai pavyko tik 2003 m.
Stebėtina, kad per tiek metų ji nepamiršo vaikystėje
išmoktos kalbos ir vis dar kalbėjo sklandžia, gražia, lite
ratūrine lenkų kalba, kurioje girdėjosi gaidos, būdingos
tarpukario lenkų kalbai, ilgainiui išnykusios. Klausy
damas ponios Nadeždos kalbėjimo negalėjau atsispirti
pojūčiui, kad klausausi tarpukario radijo diktoriaus
balso – arba aktorės iš seno anų laikų filmo.

* * *
Buvo sekmadienis, tad po tradicinių mišių Šv. Kons
tantino ir Mykolo cerkvėje Pohuliankoje tėvas išeina su
ja pasivaikščioti puošnia, pagrindine miesto gatve, pa
vadinta Adomo Mickevičiaus vardu. Pakeliui jie visada
užsuka į savo cukrainę, kur suaugusieji galės aptarti
savo rimtus reikalus.
Pagaliau ateis laikas peržengti saldumynų karalystės
slenkstį, kur aukšti, gražūs padavėjai šypsosis ir siūlys
mažajai panelei visokių „Jugoslavijos“ stebuklų – sau
sainių, saldainių, ledų.
Ak, tos mielos popietės akimirkos. Šiandien kaip tik
buvo tokia saulėje skendinti auksinė popietė. Nepai
sant lengvos vėsos, pavasaris vis drąsiau kėlė galvą,
o pro debesis prasibraudavo kažkokia linksma šviesa,
pripildanti praeivių širdis nežaboto ir sunkiai supran
tamo džiaugsmo, taip išsiilgto po ilgos ir tamsios šiau
rietiškos žiemos.
Didžiulėje, erdvioje dviejų aukštų kavinėje netrūko
lankytojų. Pirmame aukšte jie galėjo pasivaišinti aust
riškais tortais ir pyragėliais, antrame – rytietiškais sal
dumynais. Apačioje ant pakylos muzikantas tyliai ir
nuotaikingai skambino fortepijonu. Padavėjai, visi kaip
vienas aukšti, gražūs, ūsuoti brunetai, vikriai sukinėjo
si tarp staliukų ir paduodavo turkišką kavą su cikorija,
kavą, paruoštą balkanietiškai, kavą Vienos stiliumi,
sausainius, įvairius saldumynus ir kitus gardėsius, ku
riais „Jugoslavija“ garsėjo visame Vilniuje, o gal ir už
jo ribų. Štai kokia buvo „Jugoslavija“, kavinė-cukrainė,
įkurta trijų brolių, kuriuos likimas atvedė iš tolimos
Makedonijos į miestą prie Neries. Vienas iš brolių –
Zdravko – buvo mergaitės tėvas.
Nadežda augo pasiturinčioje šeimoje, apgaubta arti
mųjų meilės ir aplinkinių dėmesio. Boškovų šeima pri
klausė tuometinio Vilniaus aukštuomenei, jie dalyvau
davo pokyliuose, apie juos rašė vietinė spauda.
Jie gyveno gražiame istorizmo stiliaus name Didžio
joje Pohuliankoje – prie pat Šv. Konstantino ir Mykolo
cerkvės, kurioje dalyvaudavo stačiatikių pamaldose.
Šalia veikė Pohuliankos teatras, kuriame visa šeima
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lankydavosi per premjeras, iškilmingai susėsdavo antro
aukšto ložėje ir gerte gerdavo į save tą nepakartojamą
atmosferą, kurią tegalima pajusti tik senuose, savo tra
diciją turinčiuose teatruose. Vasaras šeima praleisdavo
didžiuliame parke, pilname paslaptingų šešėlių ir dau
bų, tada vadintame Zakret, – į jį žmonės eidavo pasi
vaikščioti, rengdavo iškylas, čia buvo galima išsinuomo
ti valtį, kuria taip smagu nusiirti Nerimi iki pat Verkių,
kur buvo smėlio paplūdimys, vandens malūnas ir rūmai
su parku ant kalvos. Žiemą vaikai važinėdavosi rogutė
mis nuo netoliese esančio Tauro kalno, vadinamo Góra
Bouffałowa. Mergaitė su sesėmis ir guvernante dažnai
nueidavo ir į čiuožyklą, esančią Lukiškių aikštėje, o pri
sičiuožinėjusios skubėdavo Mickevičiaus gatve sušilti į
šeimos cukrainę, pakeliui užsukdamos pasižvalgyti į
brolių Jabłkowskių universalinę parduotuvę, tikrą pa
gundų ir vaikiškų lobių olą.
Taip pat mėgstamos buvo žiemos išvykos su žirgais
kinkytomis rogėmis Vilniaus gatvėmis. Šiose kelionėse
Nadią visada lydėjo ištikimas draugas – samojedų veis
lės šuo vardu Pūkutis (Puszek).

* * *
Taip aš bandau įsivaizduoti ponios Nadeždos Kjovka
rovos prisiminimus apie vaikystę, prabėgusią tarpuka
rio Vilniuje. Deja, ji nepaliko jokių užrašų. Nedaug pa
pasakojo ir apie aplinkybes, dėl kurių jos šeima turėjo
palikti Vilnių.
„Hitleris užpuolė Lenkiją, ir netrukus į duris pasibel
dė Antrasis pasaulinis karas. Imta persekioti žydus, tu
rėjau daug draugų tarp žydų vaikų Vilniuje, kai kuriuos
jų suėmė tiesiog mano akyse. Žinojome, kad jei liksime
mieste, mums gali grėsti pavojus, dėl to šeima apsispren
dė trauktis į Jugoslaviją tikėdamasi, kad Hitleris taip
greitai neužpuls Balkanų“, – pasakojo ponia Nadežda.
Ji nedaug tenorėjo pasakoti apie kelionę atgal į Jugo
slaviją, kuri buvo ilga, sunki ir pavojinga. Užsiminė tik
apie gražią lėlę, kurią jai buvo padovanojęs tėvas – ji il
gai apie ją svajojo, todėl labai brangino. Ir labai nuliūdo,
kai šią lėlę iš jos atėmė sovietų kareiviai.
Vėliau man Sonja pasakojo, kad seneliai toje lėlė
je buvo paslėpę šeimos brangenybes. „Mama kadaise
prasitarė, kad jų tarnaitė rusė, kuri pati taip patarė
paslėpti pinigus, vėliau viską išdavė sovietų kariams,
kurie tikrino sieną kertantį traukinį.“ Jie atėmė lėlę iš
mergaitės ir dar nuplėšė nuo kaklo auksinį kryželį.
Vienintelis dalykas, apie kurį ponia Nadežda kalbėjo
noriai, buvo kavinė – atsimenu, kaip jos akys švytėjo,
kai pasakojo apie „Jugoslaviją“.
Tai buvo labai elegantiška ir prabangi kavinė. Vis
kas buvo kruopščiai apgalvota iki smulkmenų. Dviejų
aukštų vidus buvo suplanuotas taip, kad lankytojai
galėtų naudotis ir bendrąja erdve, kur grojo muzika,
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o atmosfera buvo tikrai pakylėta, bet kad prireikus ras
tų ir atokesnę vietą ramiam pokalbiui. Interjero stiliuje
susijungė, ko gero, puikiausių Austrijos-Vengrijos ka
vinių tradicijos su šiokia tokia rytietiška ar pietietiška
gaida, taigi lankytojai galėjo pasijusti kaip geriausiose
Budapešto ir kartu šiek tiek Stambulo kavinėse. „Aš vis
dar atsimenu, kaip kavinėje skambėjo muzika ir grojo
rojalis. Nuostabus jausmas.“
Pasakodama apie „Jugoslaviją“ ponia Nadežda sva
jingai užsimerkia ir šypteli.

mo kelią irgi užbaigusį mieste prie Bosforo 1855 m.
Eilėraštis „Tga za jug“, kaip manoma, buvo parašy
tas 1856 m.

* * *

Miladinovas mirė 1862 m. Stambule, septyneriais
metais vėliau už Adomą Mickevičių, savo gyveni

Kalbant apie Makedonijos sostinę, turbūt sunku būtų
rasti du labiau tarpusavyje nepanašius Europos mies
tus už Skopję ir Vilnių. Panašumų galima įžvelgti ne
bent gyventojų skaičiuje (Skopjėje oficialiai jų yra kiek
daugiau nei Vilniuje) ir upėje, tekančioje per miesto
vidurį.
Eidamas seniausiu išlikusiu tiltu per Vardaro upę –
Kamen most, Akmeniniu tiltu, skiriančiu senąją miesto
dalį nuo modernesnio centro – galvoju, kad būtent čia,
turint noro ir fantazijos, būtų galima rasti tam tikrų
analogijų su tarpukario Vilniumi.
Pasitelkiu vaizduotę ir, persikėlęs į XX a. ketvirtą de
šimtmetį, nužingsniuoju Žaliuoju tiltu per Nerį link tuo
metinės Zygmuntowskos gatvės ir Katedros aikštės, pa
likdamas už nugaros daugiausia archajiškus ir nelabai
architektūros požiūriu išvaizdžius priemiesčius kitapus
upės, tokius kaip Šnipiškės, arba šalia esančius rajonus,
kurie lenkų kalba tuomet vadinosi Rybaki ir Derewnictwo – panašiai kaip einant Akmeniniu tiltu per Vardaro
upę iš senosios, užstatytos žemais moliniais namukais,
krautuvėlėmis ir dirbtuvėlėmis ir išlaikiusios osmaniš
ką dvasią Skopjės čaršijos5 link modernėjančio europie
tiško miesto centro kitoje upės pusėje.
Tačiau panašiai kaip Rybakų ir Derewnictwos prie
miesčių Vilniuje neliko nė pėdsako, o Šnipiškės vis
labiau siejasi nebe su mediniais namais, o stikliniais
dangoraižiais – taip ir šių dienų Skopjėje įvyko meta
morfozė, tiesa, kitoje upės pusėje. Čaršija liko iš es
mės tokia, kokią ją būtų galima įsivaizduoti pirmosios
tarpukario Jugoslavijos laikais. Tačiau beveik neatpa
žįstamai pasikeitė miesto centras, esantis pietiniame
Vardaro krante. Jis buvo beveik visiškai sugriautas po
žemės drebėjimo 1963 m. ir atstatytas didžiąja dalimi
būdingu to meto Jugoslavijos architektūrai stiliumi,
vadinamu socialistiniu brutalizmu. Dauguma to meto
pastatų buvo suprojektuota pasaulinės šlovės Japoni
jos architekto Kenzo Tange, tai buvo tam tikras Japo
nijos solidarumo ženklas žemės drebėjimą patyrusiam
miestui. Solidūs, bet niūroki pastatai turėjo atlaikyti
galimus smūgius šioje nesaugioje seisminėje zonoje. Per
pastarąjį dešimtmetį ši miesto dalis dar kartą beveik
neatpažįstamai pakeitė savo veidą, šalies vyriausybei
vykdant ambicingą projektą „Skopje 2014“, kuriuo už
simota brutalizmo stiliaus pastatams suteikti antikinės
Makedonijos praeities akcentų, sukuriant savotišką

3

Miestas dabartinėje šiaurės Graikijoje.
Ohridas ir Struga – miestai dabartinės Šiaurės Makedonijos pietvakariuose, prie Ohrido ežero.

Autoriaus vertimas.
Čaršija – prekybinis senamiesčio rajonas, išlikęs kai kuriuose bu
vusios turkų osmanų imperijos miestuose.
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* * *
Garsus makedonų poetas Konstantinas Miladinovas
laikomas pirmuoju lyrinės poezijos kūrėju makedonų
kalba. Jis gimė 1830 m. Strugoje ir savo trumpą gyveni
mą (mirė būdamas vos trisdešimt dvejų) paskyrė slavų
kalbų studijoms. Garsiausias Miladinovo kūrinys, lai
komas savotišku makedonų meilės tėvynei manifestu,
yra jo eilėraštis „Pietų ilgesys“ („Tga za jug“).
Ak, jei tik erelio sparnus aš turėčiau,
Ir skristi į gimtąjį kraštą galėčiau!
Į mūsų mielas vietas aš skrisčiau,
Stambulą išvysti ir Kukušą2 drįsčiau,
Patikrinčiau, ar saulė kraštais tais šiltais
Taip pat tamsiai eina, kaip ir čia rytais.
Šį eilėraštį Miladinovas parašė gyvendamas Rusijoje,
kur Maskvoje studijavo slavų filologiją.
Į šiuos žodžius jis troško sudėti visą gimtojo krašto il
gesį – saulėtos pietų šalies, prarastosios Arkadijos, kuri
jo mintyse buvo visiška priešingybė atšiauriai, šaltai,
toli šiaurėje esančiai Rusijai, apie kurią jis rašė taip:
Visas esu čia tamsoje paskendęs
Ir visas kraštas rūke išsiskleidęs,
Tamsa ir sniegas, viskas šalčiais alsuoja.
Vėjas, pūga pelenais žemę kloja,
Kai šalčiai ir miglos čia viešpatauja,
Man širdis šąla, mintys iškeliauja...
Kaip išeitį poetas mato kuo skubesnį sugrįžimą na
mo – bent jau mintimis:
Ne, pasilikti čia ilgiau negaliu!
Šalčio suspaustu balsu aš šaukiu!
Leiskite man tuos sparnus atgauti
Ir į mūsų kraštus kuo greičiau nukeliauti,
Prie mūsų miestų šaunių nuskristi
Ohridą pamačius ir Strugą3 išvysti.4

2

4
5

Šiaurės ilgesys

Antikos ir Baroko stilių mišinį, kartu dar ir visur prista
kalvos prie upės stūkso pilies liekanos su bokštu ir ku
riame gausu barokinių katalikų bažnyčių, žydų sina
tyti kartais gigantiškų paminklų bei skulptūrų.
gogų ir šiek tiek stačiatikių cerkvių, miestą, kurį mena
Pačiame centre, šalia upės, priešais Akmeninį tiltą
prisiminimuose įstrigę keisti pavadinimai – Antokol,
esančioje Makedonijos aikštėje (Ploštad Makedonija),
Sołtaniszki, Altarja, Popławy, Łukiszki, Góra Bouffałovienoje iš kavinių didžiulio paminklo šešėlyje sėdėjome
wa ir Wilcza Łapa.
kartu su Sonja Kjovkarovska-Andreevska ir kalbėjomės
apie Vilnių.
Литванија, мојата татковина!
Nepaisant vėlyvo rudens, buvo labai karšta, bent jau
Ти си како здравје!
mūsų šiaurietišku supratimu, ir saulėta diena. Tamsūs
Колку треба да цените,
akiniai buvo verčiau būtinybė nei mados kaprizas, o ša
тој открива само кој те изгубил.6
lia esančio fontano – vieno iš paminklo elementų – gaiva
tikrai pravertė. Paminklas oficialiai vadinasi „Raite
* * *
lis“, bet neoficialiai visi žino, kad jis vaizduoja Alek
sandrą Makedonietį. Liūtų skulptūros palei apvalaus
Šeimai grįžus į Jugoslaviją, Nadežda Boškova (po
fontano baseino perimetrą paminklo apačioje linksmo
santuokos – Kjovkarova) išgyveno Antrąjį pasaulinį
mis srovėmis spjaudo vandenį iš nasrų, iš Makedoni
karą, baigė Skopjės mergaičių gimnaziją, vėliau studi
jos gatvės – pagrindinės miesto promenados, einančios
javo Belgrado universiteto Odontologijos fakultete, kur
nuo Makedonijos aikštės link buvusios geležinkelio sto
įgijo odontologijos daktarės laipsnį. Skopjės Šv. Kirilo ir
ties, sugriautos per žemės drebėjimą 1963 m. liekanų –
Metodijaus universiteto profesorė, odontologė ir moksli
sklinda kavinių ir restoranų ūžesys, ir miestą iš lėto
ninkė, pristačiusi daug naujų šiuolaikinių ortodontijos
apgaubia malonus, šiltas oranžinis vakaras.
metodų (jos specializacija buvo palatoschisis patologija
Sonja pasakoja apie savo laimingą vaikystę Jugo
ir pooperaciniai ortodontijos gydymo metodai), buvo
slavijoje, keliones prie Egėjo ir Adrijos jūrų paplūdimių
vertinama kolegų ir mylima artimųjų bei draugų.
ir Ohrido ežero, klausinėja manęs
apie Vilnių. Kartu prisimename po
nią Nadeždą. Gal ji dar ką nors pa
pasakojo iš savo prisiminimų apie
vaikystės Vilnių?
„Žinai“, – akimirką patylėjusi pra
byla Sonja, – „ji labai mėgo Adomo
Mickevičiaus poeziją. Paskutiniais
gyvenimo metais daug skaitė ir len
kiškai deklamavo jo eilėraščius. Po
ranka visuomet turėjo Mickevičiaus
eilėraščių rinkinį. Net pati vertė kai
kurias jo eiles į makedonų kalbą.“
Bandau įsivaizduoti, kaip make
donų kalba skamba turbūt garsiau
sios Adomo eilės, kuriomis praside
da Ponas Tadas.
Šioje vietoje, Makedonijos aikš
tėje, pačiame Skopjės centre, žvel
Adomo Mickevičiaus gatvės (dab. Gedimino prospektas) fragmentas. Atvirukas.
XX a. ketvirtas dešimtmetis. Iš allegro.pl. Kairėje gatvės pusėje esančiame name Nr. 2A
giant į Raitelio paminklą, Akmeninį
veikė kavinė „Jugoslavija“, priešais – Lenkijos banko skyrius ir Taupomoji kasa
tiltą virš Vardaro jam už nugaros,
(dab. Lietuvos mokslų akademijos rūmai)
baltą Archeologijos muziejaus pas
Ponia Nadežda mirė 2015 m. Skopjėje.
tatą kitame upės krante, papuoštą antikiniu portiku,
Pastate, kuriame tarpukariu veikė garsioji kavinė
timpanonu ir kolonada su linksmai plevėsuojančiomis
„Jugoslavija“, šiuo metu veikia batų parduotuvė „Da
Makedonijos vėliavomis, Lietuvos prisiminimas atro
nija“. Meškiukai, laikantys letenose šokoladą, iki šiol
do kaip tolimas miražas ar neįprastas sapnas. Kaip ir
iškilmingai žvelgia į Gedimino prospekto praeivius. !
mintys apie keistą miestą, esantį toli šiaurėje, įspraustą
tarp girių ir miškų, kuriame ant apaugusios medžiais
6
Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! Kaip reik tave branginti, vien
tik tas pamato, kas jau tavęs neteko. Nūn tave vaizduoju aš, ilgesy gro-
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žiu sujaudintas tavuoju (Vinco Mykolaičio-Putino ir Justino Marcinkevičiaus vertimas).
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Žygimantas Augustinas. Karalienės Bonos Sforzos teleportacija, Valdovų rūmai, Vilnius. 2017. Drobė, aliejus
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apžvalga
Pasiilgimo ir meilės žodis sodui
Jūratė Čerškutė

2020 m. rugpjūčio 25 d. vakare, apytiksliai dešimt po dešimtos perskaičiau sakinį iš naujausio rusų rašytojos
Marinos Stepnovos romano Sodas (iš
rusų kalbos vertė Dalia Saukaitytė,
Tyto alba, 2020): „Boriatinskaja sukiojo tarp pirštų sidabrinę taurelę,
paslapčiom apsilaižydama lipnias lūpas – kvepėjo juodaisiais serbentais,
pernokusiomis kriaušėmis, tingiu vasaros karščiu“ (p. 114). Perskaičiau
ir supratau, kad vasara, šiemet kaip
niekad persmelkta visi namie jausmo,
baigėsi. Dar po kelių dienų, kai kelsiuos paryčiais, suprasiu, kad vasara
jau virtusi rudeniu – ankstūs rytai vėl
vėsūs ir tamsūs, kaip, beje, ir vakarai.
Vasara praėjo ir aš susivokiau, kad
pirmąkart per dešimtmetį nerašiau
teksto su rekomenduojamu vasaros
skaitinių sąrašu ir jame surikiuotų
knygų apžvalgomis. Užtat „surenčiau“
rekomenduojamų knygų lentyną vasaros skaitykloje „Vilnius skaito“. Pagal
viršelių nušiurenimą ir skaityklos darbuotojų statistiką iš gyvojo stebėjimo
mano lentynos skaitomiausiųjų trejetas: Matildos Olkinaitės
Atrakintas dienoraštis
(Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas,
2019), Michelio Houellebecqo Serotoninas (iš
prancūzų kalbos vertė
Liucija BaranauskaitėČerniuvienė, Kitos knygos, 2020), Edwardo St
Aubyno Patrikas Mel
rouzas (iš anglų kalbos
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vertė Laimantas Jonušys, Baltos lankos, 2019). Man smalsiausia buvo, ar
kas skaitė solidžian toman suguldytus
Vaižganto laiškus – pasirodo, viena
moteris visą vasarą skaitykloje skaitė
tik juos.
Aš skaičiau veik nieko savo silpnybėms ir malonybėms, užtat viską, ką
reikėjo dedlainams. Iš jų sąrašas patikusių ir rekomenduotinų galėtų būti
toks: jau minėti Olkinaitė ir Houellebecqas, Virginie Despentes Vernonas
Subutexas (iš prancūzų kalbos vertė
Paulius Jevsejevas, Baltos lankos,
2020), nors ir su priekaištais, bet Jono
ir Adolfo Mekų Gyvenimo lai(š)kai
(Post Scriptum. Littera, 2020) – ypač
Lietuvoje per menkai žinomo Adolfo
Meko korespondencija. Dėl dabarties
problemas analizuojančių madingų
knygų sraute pasimetančio, bet pasiilgto ir trūkstamo literatūriškumo
patarčiau skaityti jau minėtąjį Step
novos romaną ir Johno Maxwello
Coetzee‘s Peterburgo meistrą (iš anglų
kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė, Sofoklis, 2020). Du skirtingi, bet
kiek ir panašūs tekstai,
besiplėtojantys XIX a.
antros pusės Rusijoje
ir gniaužiamų skirtingo skaudumo šeimos
dramų fone.
Vasara buvo ne tik
skaitymas, bet ir asmeninių popierių, skambiai tariant, archyvo,
tvarkymas. Būtent jį
bekuisdama sopulin-

gai pajutau, kaip esmiškai pasiilgau
vaikystės vasarų senelių sode. Gal dėl
to taip smalsiai ėmiausi Stepnovos
Sodo ir taip širdin smigo toji citata,
primenanti vasaros vakarų ir šeimos
aksominį jaukumą. Žinoma, manasis sodas – taip, nors ir gražus, bet
kolektyvinis paprastasis – nei iš tolo
neprilygsta kunigaikščių Boriatinskių
XIX a. sodui Voroneže. Kita vertus,
Boriatinskajos prisirišimą prie sodo
galiu suprasti, kaip ir romano įmant
rų literatūriškumą. Todėl, kad sodas
asmeninėje biografijoje ir atmintyje
man yra ir literatūros vieta, nulėmusi
daug pradžių.
Būtent kolektyviniame senelių sode
aš atradau skaitymo malonumą. Pirmiausia, nuosekliai ir ščyrai susipažindama su sodo spinton ištrenkta spauda – nuo Metų su Michelio Foucault
tekstu „Kas yra autorius?“ (1997 m.
vasaros skaitinys) iki Ievos su Jurgos
Ivanauskaitės pokalbiais ir skiltimis.
Esu ne kartą įkišusi nosį ir į senelio
tarpukarinius miškininkystės ir dendrologijos vadovėlius (nesuprantami
žodžiai, lotyniškų pavadinimų magija
ir nepakartojamas gyvenimo mačiusios viršelių odos kvapas!), sodininko
vadovus ir gėlininko mėgėjo žinynus.
Kai buvau išnaršiusi ir perskaičiusi visus sodo namelio tremtyje ir močiutės
džiovinamų medetkų, mėtų, melisų ir
ramunėlių kaimynystėje atsidūrusius
skaitinius, aš atradau mokyklinių vasaros knygų sąrašus. Jais pakankamai
nuoširdžiai mėgavausi ir jų laukdavau.
Žinoma, septintokės kančią skaitant
Motiejaus Valančiaus Palangos Juzę
nutylėsiu prisipažindama, kad tuo
metu buvau kaip nigdi uoli talkininkė, daržų ravėtoja, gėlių prižiūrėtoja
ir šiltnamių laistytoja. O štai užsienio
autoriai džiugino veik visada. Viena
vasara, iš devintos klasės į dešimtą,
buvo žavinga ir įsimintina. Trešnių,
vyšnių, obelų ir namelio pavėnioje
(šeimos žodis, nepamainomas) skaičiau Oscaro Wilde’o Doriano Grėjaus

57

a p ž v a lg a

portretą (iš anglų kalbos vertė Lilija
Vanagienė, Vaga, 1989) ir Hermano
Hesse’s Paskutinę Klingzoro vasarą (iš
vokiečių kalbos vertė Zita Mažeikaitė,
Reco dias, 1992).
Sodas man visada buvo susijęs su
skaitymu, žinoma, atidirbus žemės ir
sodo darbus. Nereikia net užsimerkti,
kad pasakyčiau, kuriame sodo kampe
išgyvenau Merso svetimumą, kokioj
rūžavos vakarinės saulės atokaitoj
jaudinausi dėl Liudo Vasario, ar kiek
esu gavusi vėjo, kad „ir vėl inlindus namelin su tom knygom!“ Į sodą niekada
nesiveždavau nei užrašų knygelės,
nei pieštuko. Ten niekada nerašiau,
nors sodo kaimynų anūkė per griovį
girdavosi įpusėjusi romaną. Kažkada
Aidas Marčėnas taip ir nepatikėjo, kad
nesu parašiusi eilėraščio, bet anądien
kamantinėdama Jurgą Tumasonytę
išgirdau, kad ji irgi. Iškart atsikvėpiau. Sąžiningai prisipažįstu, kad net
paauglystės įkarščiu nesu nieko net iš
tolo į eilėraštį panašaus parašiusi, ar
net bandžiusi rašyti, kiek save atsimenu. O nerašiau gal dėl to, kad patiko
rašinėliai, analizės ir interpretacijos.
Jau tada, paskutinėmis mokyklinėmis
vasaromis, žinojau, kad tokio teksto
neparašysi drybsodama ant žolės po
vyšniomis, prigulus verandoje ant senos sofos ar pritūpus ant sodo namelio
laiptų, pro kuriuos kiekvieną vasarą,
nepaisydama senelio pastangų, savavališkai išaugdavo didžiulė gelsvė.
Tam reikia stalo, geros kėdės, knygų
po ranka, tylos ir ramybės.
Vasaros paskutinėmis dienomis peržiūrėdama savo pamirštus popierius
netikėtai atradau krūvą dvyliktos klasės rašinių. Žioptelėjusi iš nuostabos,
kad vien tik eilėraščių analizės, ėmiau
juoktis – štai ir atsakymas į klausimą,
kodėl tyrinėju prozą, o ne poeziją. Man
atrodo, kad eilėraščių ir poezijos analizės limitus išnaudojau dar mokykloje.
Kodėl pasakoju apie sodą ir ką jis
turi bendro su mano popieriais? Sode
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visada skaitydavau aš, vėliau ir brolis, o iš sodo grįžus namo, skaitydavo
sodininkai senelis ir močiutė. Jie buvo
pirmieji įdėmūs – kaip rimtai jie išjungdavo radiją ir užsidarydavo miegamajame, kur įkrisdavo į fotelius prie
lango – mano pirmųjų tekstų, mokyk
linių projektų, pokalbių su Panevėžio
Juozo Miltinio dramos teatro aktoriais
ir konkursinių rašinių skaitytojais. Visus senelių skaitytus tekstus esu išsaugojusi ir dabar, kai seneliai ir sodas
amžinai gyvi atmintyje, jie man maloniai primena apie beveik trisdešimt
metų laimingai gyventą mažąjį Rojų,
virstantį laikui ir erdvei nepavaldžia
Arkadija. (Čia galėčiau jau ir atsidusti,
rankele pridengusi kaktą, kaip Step
novos Boriatinskaja.)
Apie kolektyvinį sodą, neatskiriamą daugelio kartų vaikystės dalį, susimąsčiau po dvigubos, t. y. keturių
savaičių, perfrazuojant Miglės Anušauskaitės komiksėlį, privalomosios
saviizoliacijos lietuvių literatūroje.
Apie ją dar papasakosiu rudenėjant
link žiemos. O dabar apie sodą – jo
aprašymų, vaizdinių ir patyrimo pasigedau tekstuose, narstančiuose XX a.
dešimto dešimtmečio gyvenimą. Nei
Tumasonytės romane Remontas, nei
Vaivos Rykštaitės romane Lizos butas,
nepaisant tokios panašios tematikos
ir sušmėžuojančių kolektyvinių sodų
paminėjimo, kolektyvinio sodo fenomeno išskleidimo ir įliteratūrinimo
nėra. Vienintelis dabartinės lietuvių
literatūros tekstas, kuriame atpažinau
savąjį sodo variantą – Ievos Toleikytės
apsakymas „Prieš didelį veidrodį“ iš
jos debiutinės knygos Garstyčių na
mas (2009).
Kita vertus, neišmatuojamai pasiilgtas mano Rokiškio Velniakalnio sodas
ir lietuvių prozą persmelkusios 90s
refleksijos sufleruoja štai ką – maniškė karta, spėriai gyvenanti ketvirtąją
dešimtį, ima suvesti pirmąsias sąskaitas su savo gyvenimu. Tinkamai jį

pastatę ant profesijos vėžių ir egzistencijos kelio galiausiai ima reflektuoti ir prisiminti praeitį. Ir todėl, bijau,
vis daugiau bus nostalgijos vaikystei,
pirmiesiems mokykliniams metams,
tai pirmajai užsieninei kramtoškei ar
tympoms iš Lenkijos. Bet lai visa tai
būna, nes, cituojant Dainiaus Liškevičiaus naujausios parodos pavadinimą,
tai yra tikrasis susisaistymas su vieta.
Ir su savimi toje vietoje.
Tą rugsėjo 3-iąją, ketvirtadienį, kai
vyko Liškevičiaus parodos AV17 galerijoje atidarymas, Didžiosios Britanijos
knygų rinka išgyveno super ketvirta
dienį. Laukiamiausią naujo leidybinio
sezono dieną, kai leidyklos atskleidžia
savo naujų ir būsimų knygų pavadinimus (Lietuvoje tą daro tik leidykla
Tyto alba, pirmąjį rugsėjo pirmadienį
spaudos konferencijoje pristatanti būsimas lietuvių autorių knygas). Šiemet
vien Penguin Books pranešė apie 590
naujų knygų. Ir jų bus dar daugiau
nei įprastą rudenį, mat koronavirusas
daugelį pavasarį turėjusių pasirodyti
knygų nuslinko į rudenį. Šiuos knygų
skaičius sužinojau jau po parodos atidarymo, ir jie man sujungė vienovėn
visą dieną nepaaiškinamai kankinusį
letargą, akivaizdu, natūralų pasipriešinimą naujų leidinių, krentančių ant
skaitytojų srautingu domkratu, srautui, ir Liškevičiaus atidarymo performansą – rituališką ir lėtą, įdėmiai
vartant, senų ir pageltusių Šiaurės
Atėnų deginimą židinyje. Taigi kiek
iš tų naujų knygų srauto ištiks liepsnojimo likimas? O gal tas geresnis –
tremtis į sodus, vasaros rezidencijas,
kuriose spausdintas žodis lauks savo
skaitytojo – jauno, smalsaus, kiek neišrankaus? Kiek knygų išliks ateičiai,
klasikos sąrašams, galiausiai, kanonui? Ateities atsakomi klausimai, o kol
kas lieku šioje – rudens, savo popierių ir sapnuojamo sodo su tingiomis
rudeninėmis širšėmis perspektyvoje,
susaistančioje amžinai.
!
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Nova Lituania: filmas apie
ultimatumo principą
Eimantė Saldūnaitė

Istorinis mąstymas pasižymi vienu pagražiai noriu pavadinti tuos, kurie
radoksu – žinojimas istorikui kartais
aršiausiai suremia ietis istorijos klaugali labiau pakenkti nei pasitarnauti.
simais). Labai dažnai jie įvykių ar
asmenybių vertinimus suveda į vieną
Vienas sunkiausių istoriko uždavinių
kulminacinį tašką – svarbiausias tamyra sugebėti atsiriboti nuo istorinio žinojimo ir bandyti suvokti įvykius aupa pasirinkimas tarp pasipriešinimo
tentiškai; vertinti taip, lyg nežinotų,
ir pasidavimo. Taip neįvertinamos pakuo visa tai baigsis. Akivaizdu, kad
stangos išvengti pasidavimo, abejonės
tai nėra patogi pozicija, nes prarandadėl pasipriešinimo kainos ar bandymai
mas atramos taškas, kuris dažnai ir
atrasti trečiąjį, savarankišką kelią.
diktuoja vertinimą. Vis dėlto reikia suprasti, kad būtent tai ir yra
autentiška – vykstant istoriniams
lūžiams, įvykių liudininkai (dažniausiai) nesuvokia gyvenantys lūžio metu ir elgiasi, veikia, priima
sprendimus būtent šioje neapibrėžtumo ir nežinojimo akivaizdoje.
Kone atvirkščiai istoriniam mąstymui veikia žiūrovo vaizduotė
žiūrint istorinius filmus. Ten stebime nuoseklią herojaus gyvenimo
istoriją, jis savo veiksmais siekia
vienokio tikslo, o filmo pabaigoje
paaiškėja, kad jo likimas – visiškai
kitoks. Tuo metu suvokiame, kad
herojus veikė neapibrėžtumo, nežinojimo akivaizdoje. Tad ir herojaus
veiksmus įvertiname laike, visada
atsižvelgdami, kuo tai pasibaigė,
bet jokiu būdu vien tuo nesivadovaudami. Tuo tarpu mąstydami
apie istoriją, mes tarsi žiūrime filmą nuo pabaigos – be jokių pastanKarolio Kaupinio filmo Nova Lituania plakatas,
gų puikiai atsimename kulminaciją
dailininkė Paulė Bocullaitė. 2019.
arba svarbiausius lūžinius taškus,
Iš facebook.com/novalituania
kai kuriuos paskirus įvykius, bet
Viskas tampa vienetu arba nuliu, tarlabai dažnai nesidomime (net jei yra
si praeities pasaulis būtų programinė
galimybė) visa laikine įvykių seka.
įranga, kurią tereikia tinkamai sukaKažkur tarp šių dviejų polių dažnai
libruoti. Karolio Kaupinio filmas Nova
atsiduria istorijos entuziastai (taip
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Lituania puikiai parodo, koks svarbus
yra trečiojo kelio ieškojimas, kai žiūrovas (ar tiesiog – žmogus) per prievartą
nėra verčiamas rinktis tik iš dviejų.
Šiame kūrinyje įprastas retrospektyvus žvilgsnis į istoriją yra keičiamas
epizodų, kurie neatsispindi mums gerai žinomoje 1940 m. Lietuvos tikrovėje, ieškojimu. „Istorija, kuri galėjo
būti“, – taip pristatoma Nova Litua
nia. Šį šūkį būtų galima palaikyti
marketinginiu triuku – taip žiūrovui
tarsi žadamas galbūt net ne istorinis,
o fantastinis filmas. Tačiau po filmo
peržiūros lieka kitokia interpretacija –
filmo kūrėjai tiesiog įspėja žiūrovą, kad
nepaisant istorinių faktų neatitikimo,
tokia istorija galėjo nutikti. Taip yra
išvengiama istorinio žanro klišių, bet
paliekama galimybė naudotis žanro
privalumais. To rezultatas – filmas
netikėtai priverčia susimąstyti apie
praeities ir dabarties ryšius. O taip
peržiūrėjus lietuvišką istorinį filmą, beveik niekada nenutinka.
Nova Lituania veiksmas vyksta
prieš pat Antrąjį pasaulinį karą.
Geografijos profesorius Feliksas
Gruodis (akt. Aleksandras Kazanavičius) matydamas, kaip virš
Lietuvos kaupiasi karo debesys, pateikia Vyriausybei ilgai brandintą
idėją – vienoje iš subtropinių salų
įkurti atsarginę Lietuvą. Gruodžio
idėja paremta difuzijos principu,
pasiskolintu iš gamtos mokslų srities – tuštuma traukia pilnumą.
Laikydamasis šio principo ir lygindamas Lietuvos bei šalia esančių
valstybių gyventojų apgyvendinimo tankius, Gruodis neabejoja,
kad „tuštuma yra pagrindinis visų
mūsų priešas“, o anksčiau ar vėliau
teks rinktis – pasiduoti ar pasipriešinti. Būtent atsarginės Lietuvos
idėja suteikia galimybę svarstyti
apie trečią kelią. Deja, profesorius
nesulaukia palaikymo net iš artimiausių draugų – pavojaus pripažinimas yra traktuojamas kaip
nenaudinga isterija. Nepadeda nė tai,
kad šalies prezidentas (akt. Valentinas
Masalskis) užsiima populizmu, ragina
„statyti, kad kažkas matytųsi“ ir yra
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įsitikinęs, kad žmonėms galima sakyti
tik pusę tiesos. Svarbiausia – kad niekas nuotaikos nepagadintų. Vienintelis Jonas Servus (akt. Vaidotas Martinaitis) po to, kai praranda premjero
postą ir kaktomuša susiduria su prezidento trumparegiškumu, įtiki Gruodžio idėjos įgyvendinimo būtinybe.
Bene kiekvienas lietuvis (bent jau po
filmo pasirodymo) yra girdėjęs apie Kazio Pakšto sumanymą perkelti Lietuvą
į Madagaskarą. Akivaizdu, kad Feliksas Gruodis yra būtent šio asmens prototipas, o kiti filmo personažai taip pat
paremti istorinių asmenybių biografijomis. Kodėl Kaupinis nusprendė neprisirišti prie realių, gerai žinomų vardų ir pavardžių? Režisierius keliuose
interviu pateikia atsakymą į šį klausimą teigdamas, kad nenorėjo redukuoti
istorinių asmenybių iki kelių dominuojančių būdo bruožų. Be to, manding,
istorinių vardų ir pavardžių naudojimas žiūrovui nepaliktų nei dramaturginės, nei istorinės intrigos (kuri šios
apžvalgos kontekste yra svarbesnė).
Nors naivu tikėtis, kad žiūrovai greitai
neperpras, kas yra kas, tačiau, nepaisant nuojautų, dalis nežinomybės vis
tiek išlieka, o būtent tai leidžia ekrane
perteikti istorines tarpukario sąlygas.
Tarpukaris filme (at)kuriamas vaizduojant pasaulį, kuris paremtas ultimatumo principu. Filme atkartojami
tokie įvykiai kaip Lenkijos ultimatumas Lietuvai dėl diplomatinių santykių užmezgimo, Klaipėdos krašto praradimas nacistinės Vokietijos naudai.
Tai yra situacijos, kai Lietuva labai
aiškiai buvo įsprausta į pasirinkimą
tarp brangiai kainuojančio pasipriešinimo ir gėdingo pasidavimo. Tai žaidimo taisyklės, kurias Lietuvai ne vien
primeta kaimynai, bet kurių laikomasi
ir šalies viduje. Šiame kontekste iškalbinga scena, kurioje naujienų agentūros vadovas (akt. Darius Meškauskas)
atsisako spausdinti Gruodžio atsarginės Lietuvos tekstą dėl to, kad cenzūra nepraleis – leidžiama suprasti,
kad prezidentas vadovaujasi principu:
arba su juo, arba prieš jį. Toje pačioje
scenoje agentūros vadovas atsisako
spausdinti korespondento pasiūlytą
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straipsnį, kuriame svarstomas hipotetinis klausimas, kas būtų, jeigu Vokietija pareikalautų Klaipėdos krašto
(kas vėliau ir įvyksta). Vadovas atsako, kad jie yra naujienų agentūra ir
turi spausdinti vien faktus. Gruodžiui
nugirdus šį pokalbį pasidaro aišku,
kad jokio hipotetinio, alternatyvaus
mąstymo negali būti. O labiausiai apie
gyvenimą ultimatumo principu liudija
puikiai žinomas lozungas „Mes be Vilniaus nenurimsim“ – kas gali labiau
redukuoti šalies gyvenimą nei šūkis,
kuriame aiškiai išreiškiamas trūkumas, be kurio valstybė nėra pilna, visavertė ir pati už save jaučia gėdą?
Šiame istoriniame kontekste, kuriame reikia rinktis iš dviejų, atsiskleidžia
Gruodžio (galbūt ir Pakšto) asmenybės
išskirtinumas, bet visų pirma reikia
pasakyti, kad filmas atlieka reabilituojantį veiksmą Pakšto idėjos atžvilgiu.
Be Mariaus Ivaškevičiaus pjesės ir
Rimo Tumino spektaklio Madagaska
ras, Pakšto idėjos greičiausiai vis dar
būtų žinomos tik siauruose kultūros
sluoksniuose, tad reikia pripažinti, kad
abu teatro kūrėjai atliko svarbų darbą.
Kita vertus, Madagaskare Pakšto atitikmuo Pokštas – kiek pamišėliškų ketinimų žmogus, aplinkiniams keliantis
juoką savo elgesiu ir pasiryžimu edukuoti tautą. Keistuolis, kurio žodžiuose
girdi tiesą, tačiau jis per daug tiesmukas ir per daug atitolęs nuo šio pasaulio, kad kažką pakeistų. Satyra Mada
gaskare padeda įžvelgti Pakšto idėjų
ir agrarinės Lietuvos konfliktą, tačiau
per ironijos sluoksnį išnyksta nujaučiamos, bet sunkiai įtikimos grėsmės
atmosfera ir atsarginės Lietuvos kaip
trečiojo varianto vaizdinys.
Tuo tarpu Nova Lituania atveju
atsarginės Lietuvos sumanymas yra
baugiai racionalus sprendimas. Vienoje filmo scenų buvęs premjeras Servus
jau pilnai pasiryžta idėjos įgyvendinimui ir pradeda skaičiuoti, kiek reikės
materialinių resursų tam, kad pavyktų perkelti visus Lietuvos gyventojus
į vieną iš subtropinių salų. Gruodis
tuomet pareiškia premjerui, kad buvo
neteisingai suprastas – atsarginės
Lietuvos sumanymas nėra visos šalies

perkėlimas. Geografijos profesorius paaiškina, kad šio sumanymo įgyvendinimui tereikia vieno laivo, kuris perkeltų
mokytojus, inžinierius ir gydytojus, kitaip sakant – išsilavinusiąją ir mažąją
agrarinės tautos dalį. Atsarginei Lietuvai reikia tik tokių profesijų žmonių,
kurių pagalba galima pradėti kurti
naują lietuvišką valstybę. Šioje scenoje
Servus atsiskleidžia kaip fantazuotojas ir neracionalus žmogus, tuo tarpu
Gruodis net nesvarsto tokio neįtikėtino
masto ketinimų. Atsarginės Lietuvos
idėja iš tiesų yra tik lietuvių tautos pratęsimas užjūrio valstybėje, kitaip tariant – tai tėra išgyvenimo instinktas.
„Kodėl nebuvo iššautas nė vienas
šūvis?“ – tūžmingai klausia entuziastai, ieškodami kaltųjų 1940-ųjų vasarą. Klausimas, niveliavęsis iki kvailo
šūkio, bet retkarčiais vis dar nuskambantis. Tie, kas rimtai to klausia, nesupranta, kad ultimatumas – tai vienos
išeities situacija. Tas, kuris reikalauja,
pasistengs iki tol padaryti viską, kad
ultimatumo adresatas neturėtų jokios
galimybės rinktis. Kitaip ultimatumas
netenka prasmės. Šios mintys, kilusios
po Nova Lituania peržiūros, kažkur
manyje subrandino hipotezę, kad prievartinis pasirinkimas tarp pasipriešinimo arba pasidavimo 1940 m. buvo toks
traumuojantis praeities reiškinys, jog
net iki šiol vertindami istoriją kartojame buvusių ultimatumų griežtas sąlygas. Lyg kokiame košmare verčiame
vienas kitą išgyventi pasirinkimą, kuris
buvo atliktas kadaise. Šią fiksaciją galima klaidingai palaikyti praeities įprasminimu, tačiau iš tiesų tai yra traumos
sąlygotas požiūris į istoriją. Atsarginės
Lietuvos arba Madagaskaro Lietuvos
idėja nebuvo įgyvendinta – kitaip dabar
šį tekstą rašyčiau saulėkaitoje užkandžiaudama tropiniais vaisiais. Nepaisant to atrodo, kad vien (tarsi) utopinės idėjos kartojimo užtenka tam, idant
būtų galima išsilaisvinti iš kalbėjimo
pagal ultimatumo taisykles. Toks ir yra
šis filmas – netelpantis tradiciniuose
Lietuvos kinematografijos rėmuose,
skatinantis mąstyti ar net svajoti apie
alternatyvias Lietuvas, kurių tikrovėje,
deja, nebuvo.
!
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In memoriam
Aurelijui Katkevičiui
(1962–2020)
Pavėluoti žodžiai Raštininkui
Rimvydas Valatka

Dabar, kai rašau In memoriam Aure
lijui Katkevičiui (1962–2020), eina
25-oji diena, kai jo nebėra. Bet man
dingojasi, kad Aurelijus tebėra gyvas.
Gal kad susitikdavom ne taip jau dažnai. Paskutinį kartą, regis, Info TV
laidoje per ką tik įvestą karantiną, ir
tai aš buvau studijoje, o jis prisijungė per skaipą. Gyvai matėmės turbūt
kažkurioje Ritos Miliūtės laidoje, bet
tai buvo ne šįmet.
Gal taip atrodo tik todėl, kad nebuvome dideli draugai. Bet greičiausiai
todėl, kad kitame kompiuterio lange
laikau atsivertęs Aurelijaus knygą
apie rašymą.
Tuos jo Redaktoriaus pabambėjimus
apie rašymą perverčiu prieš kiekvieną
paskaitą. Kartais VDU studentams
paskaitau ištisus gabalus – tokie jie,
bent mano galva, geri ir – kas man ypač
patinka – kone matematiškai tikslūs.
Išbaigtos Redaktoriaus darbo lygtys.
Aurelijus buvo turbūt pirmasis mūsų
rašto žmogus, kuris formulavo modernaus vakarietiško rašymo kaip amato
principus. Grakščiai, pagaviai. Su tiksliais ir vaizdingais pavyzdžiais. Nepraleisdamas nė menkiausios detalės.
Kaip pradėti tekstą ir kaip užbaigti.
Kuo mums, rašto žmonėms, toks svarbus apskritimas. Kokios antraštės tinka žurnalui, o kokios spaudai ir portalams. Kaip kaitalioti stambų ir bendrą
planus, kad nepabėgtų skaitytojas. Kuo
rašymas panašus į pietus verdančios
namų šeimininkės triūsus ir kaip pa-
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Aurelijus Katkevičius

naudoti pietų gaminimo principus jaunam reporteriui. Ko galima pasimokyti
iš 18-mečio Ernesto Hemingway’aus
pirmojo reportažo Kansas City dienraštyje ir daugybės kitų autorių, kuriuos
Aurelijus preparuoja su neurochirurgo
tikslumu. Jaunam raštininkui rodydamas, kaip tai padaryta. It patyręs rašto
mechanikas išnarsto ir čia pat surenka
rašymo variklį.
Iš kiekvienos eilutės man ir dabar
mąsliai šypsosi gyvas Aurelijus. Kurio
aš, nebūdamas nei jo draugas, nei bičiulis, o tik raštijos ordino eilinis brolis, nenoriu atiduoti mirčiai.
Šita jo knyga, pradžią gavusi Aurelijaus rašytame bloge, – gatavas rašymo
vadovėlis. Norėčiau sakyti, privalomas
gimnazijoms ir universitetams, bet žinau, kad negalėčiau jiems nieko pa-

siūlyti. Rašau „knyga“, o skaitytojas
pagrįstai trauko pečiais. Taip, nerasite
tokios knygos nei knygyne, nei bibliotekoje. Aurelijus ją sudėliojo, atidavė
leidyklai, bet ji taip ir liko neišleista.
Esu šitos neišspausdintos Aurelijaus
knygos apie rašymą fanas. Prašalaitis, kuriam atsitiktinumas lėmė tapti
jos aistringu propaguotoju. Dėkingas
Apvaizdai, kuri mus suvedė kažkurioje konferencijoje. Aurelijus po manęs
skaitė ilgą pranešimą. Kas keičiasi
ir kas ne žurnalistikoje. Be pagražinimų – užbūrė publiką. O juk Aurelijaus kalbėjimo maniera neatitiko naujųjų kanonų: nerėkavo, nestrykčiojo,
nesiskeryčiojo. Aurelijus tik mąsliai
braižė magišką ratą, į kurį iki pat pranešimo pabaigos uždarė publiką taip,
kad ši nepabėgtų sklindant vakarienės
kvapams.
Paprašiau pasidalyti pranešimo
skaidrėmis. Aurelijus atsiuntė visą
savo knygą pdf formatu. Saugau kaip
akies vyzdį. Pagal ją tikslinu savo išmąstymus apie rašymą ir redagavimą.
Dievas, kaip ir velnias, slypi smulk
menose, rašo Aurelijus, ir man ta
pastaba itin artima: „Tekstas vertas
žurnalo tuomet, kai atitinka vieną vienintelį kriterijų: yra įdomus. Ir tai visiškai nepriklauso nuo temos. Galima
rašyti įdomiai ir apie Nesbitto lygtį,
ir apie serotonino kiekį, ir apie Harį
Potterį, Pierre’ą Cardiną bei žalsvąsias musmires. Apie visus šiuos dalykus lygiai gerai galima parašyti ir iki
vėmimo neįdomiai. Ir tik nereikia man
pasakoti, kad žmonės yra skirtingi ir
vienam gali būti įdomūs bifurkacijos
taškai, o kitam, žiūrėk – tik taškas G.
Galima sukalti tokį tekstą, iš kurio
paaiškės, kad daugelio likimuose mitinis taškas G ir yra bifurkacijos taškas.
O pakeliui dar paaiškinti ir vieną, ir
kitą terminą bei patiekti šiek tiek platesnius istorinius kontekstus“.
Kiek iš jūsų, mielas skaitytojau, dar
prisimena ar išvis bent esate girdėję
apie bifurkacijos tašką?
Vien tik iš „pabambėjimų verandoje“
spėju, kad Aurelijus buvo iš tų skaitytojų, kuriems viskas įdomu – detektyvai ir poezija, fizika ir ekonomika,
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filosofija ir kalba. Apie viską jis turi
supratimą ne iš nuogirdų. Viskas jam
pačiam iki pat fizinės pabaigos buvo
įdomu. Netgi sunki liga, kuri ne nuodėmė, kad sugniuždo net stipriausius,
jį domino visu gyliu.
Ligą Aurelijus preparavo žodžiais
panašiai kaip ir nelanksčią žurnalistinę kalbą, kurią savo geranoriškais pabambėjimais siekė bent per milimet
rą kitą apvalyti nuo niektauškybių ir
makaronizmų, grakščiai parodydamas
kelią, kaip rasti sureguliuotą savo paties balsą be švogždimo ir kitų negražių apnašų.
Lietuvai Aurelijus galėjo ir, gal net
taip būtų buvę teisingiau, turėjo likti
raštininkas – neprastas poetas, puikus vertėjas, kritikas ir redaktorius.
Tačiau panašu, kad jį visą laiką traukė
platesni kontekstai. Gal ir klystu, bet
tuo man kažkiek primena anksti žuvusį poetą Vaidotą Daunį.
Įgimtas intelektinis smalsumas dar
vedė Aurelijų per nesušukuotą ikisąjūdinę kultūrinę spaudą, atvedė į politiką paskui Vytautą Landsbergį. Mano
didžiai nuostabai – tą iki šiol man vis
dar sunku priimti ir suprasti – praėjus
dešimtmečiui po darbų Atkuriamojo
Seimo Pirmininko kabinete, Aurelijus
staiga pasirodo Rolando Pakso kompanijoje. Šalia Jurijaus Borisovo, Remigijaus Ačo, brendžiuku išgarsėjusios
lemtingosios stomatologės ir kitų itin
nesimpatiškų veikėjų.
Ką šitas talentingas ir, kaip man atrodė, padorus jaunas vyras veikia tarp
šitų tipų, galvodavau ne kartą ir ne du
susikibdamas su Aurelijum prezidento
apkaltos meto televizijos laidose, kuriose jis drauge su iš Maskvos slapčiomis importuota „Almax“ gynė ant Lietuvos tapšnojusio prezidento reikalą?
Jei būčiau tikslus iki galo, tai galvoje sukdavosi daug buitiškesnė min-
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tis: kaip iš Landsbergio artimiausios
aplinkos įmanoma nudreifuoti iki
Pakso-Borisovo? Tai dabar per vieną
Seimo kadenciją veikėjai sugeba pereiti per visas Seimo frakcijas, o tada,
prieš 18 metų, pažiūros ir ideologija
dar nebuvo tik tuščias garsas.
Aurelijus netiko tai kompanijai. Bet,
kaip dažnai nutinka, kuo žmogus talentingesnis, tuo daugiau pastipusių
šunų ant jo sukariama. Ne išimtis
buvo ir Aurelijaus tarnystė Paksui –
Raštininkas buvo demonizuojamas
gal net labiau nei pats Paksas. Tokiais
atvejais, matyt, ne be pagrindo sakoma, kad žmogui tai kainavo ne vieną
žilą plauką. Visai galimas daiktas, kad
ir Aurelijui ta Pakso ofenzyva ir defenzyva kainavo ne vienerius gyvenimo
metus.
Artimiau su Aurelijum bendravęs,
regis, netgi jo mokiniu save laikantis
Mykolas Katkus yra sakęs, kad, nors
to ir nerodė, Aurelijus itin skausmingai išgyveno paksiadą, bet ir neleido
šiam likimo posūkiui jį apibrėžti. Keikiamas jam artimų kultūrininkų ir
intelektualų toliau rašė ir vertė tokius
autorius kaip Calderonas ir Lorca.
Nežinau, tik spėju, kad ir pats Aurelijus gerai suprato, jog ėjimas su Paksu buvo klaida. Tačiau kuris iš mūsų –
be nuodėmių? Aurelijus įrodė, kad jis,
skirtingai nei dauguma kitų paksistų,
neliko klaidoje ir naujų tautos gelbėtojų neieškojo.
Kol dirbo Paksui, simpatijų Aurelijui nejaučiau. Už akių ir akis į akį
visus tuos šešis mėnesius, kol truko
prezidento apkalta, negalėjau suprasti, kodėl jis yra ten. Apsidžiaugiau, kai
Aurelijus padarė aiškią takoskyrą nuo
šito savo gyvenimo periodo. Kitaip turbūt ir negalėjo būti. Buvo per gilaus
proto, per didelio kalibro ir per plačios širdies, kad liktų klaidoje. O, kad

taip visi sugebėtų išeiti iš klaidos kaip
Aurelijus.
Sugrįžęs į redaktoriavimą tapo vienu iš paskutiniųjų Lietuvos redaktorių
mohikanų, kurie dar sugeba pasakyti,
ko jis nori iš žurnalisto. Buvo redaktorius, gebėjęs net ir vidutinioką pakelti
į rašto virtuozus. Atrado ne vieną iki
tol nežinomą rašytoją. Net tarp kulinarų ar teisininkų, ir kiekvienas iš
tų autorių turbūt dar ilgai prisimins
aukščiausią, koks tik gali būti Redaktoriaus įvertinimas, iš Aurelijaus lūpų
išgirstą: „Geras tekstas“.
Tokio kalibro Raštininkų kaip Aure
lijus Lietuvos žurnalistikoje – viens du,
ir dairaisi į dangų. Lietuvos raštijos
laimė, kad žurnalistika buvo vienas iš
kelių didžiųjų Aurelijaus pašaukimų,
nes šiaip jau tokio lygio mąstytojai ir
rašytojai kaip jis vengia žurnalistikos. Aurelijaus indėlis plečiant mūsų
žurnalistikos akiračius į gylį ir į plotį,
o ypač ugdant įžvalgius jaunus raštininkus – šiais greito maisto ir greitos
rašliavos laikais nelengvai su kuo nors
ir bepalyginamas.
Po Aurelijaus tokių redaktorių did
meistrių kaip ir nebėra. Kaip dabar
prisimenu, Ritos Miliūtės laidoje, kurioje paskutinį kartą gyvai matėmės
su Aurelijum, paskutinę sekundę prieš
įjungiant kameras Aurelijus pašnibždėjo: „Kalbėk pirmas ir pasistenk daugiau, man ko tai truputį dabar sunku“.
Po chemoterapijos seansų norėjo
minutės kitos susikaupti. Kitas jo vietoje būtų kojos iš namų nekėlęs. Buvo
pareigos žmogus. Pakviestas kolegės
negalėjo neateiti, kad ir kokia menka
tema, palyginti su į nebūtį jį traukiančiu vėžiu, laukė studijoje. Į ligą žiūrėjo
taip pat mąsliai kaip ir į pasaulį. Stengėsi, kad liga, kaip ir tekstas, jam būtų
įdomi. Kaip ir priklauso tokio aukšto
kalibro Raštininkui.
!
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In memoriam
Ennio Morricone (1928–2020)
Kūręs virš vaizdo pakylėjančią muziką
Paulina Sofija Nalivaikaitė

Ennio Marricone. 2015. Jelmer de Haas nuotrauka. Iš enniomorricone.org

Mistiškus šiurpulius kelianti tema iš
filmo Geras, blogas ir bjaurus (Il buo
no, il brutto, il cattivo, 1966) ar širdį
sentimentalumu veriantis „Chi Mai“ iš
filmo Magdalena (Maddalena, 1971) –
vargiai įmanoma būti negirdėjus bent
vieno Ennio Morricone (1928–2020)
muzikos kūrinio. Taip, būtent – ne garso takelio, o muzikos kūrinio: šis italų
kompozitorius, gerbėjų vadintas Maestro, kino filmų garso takelius kūrė kaip
pilnavertes muzikines kompozicijas,
o ne fonui užpildyti skirtus skambesius.
Tai, ką jis darė nuo 1960-ųjų, Vakarų
kino industrijoje prilygo revoliucijai.
Romoje gimęs Ennio Morricone muzikos pradėjo mokytis būdamas dvylikos. Į Šv. Cecilijos konservatoriją jį pastūmėjo muzikalus tėvas Mario, grojęs
trimitu džiazo ir lengvosios muzikos
grupėse. Konservatorijoje teko likimas
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mokytis drauge su Sergio Leone – būsimu režisieriumi. Anuomet du mokiniai
nė nenutuokė, kad vaikiška jų draugystė išaugs į vieną žymiausių kompozitorių-režisierių tandemų kino istorijoje – greta tokių porų kaip Alfredas
Hitchcockas ir Bernardas Herrmannas
ar Federico Fellini ir Nino Rota. Tačiau
iki jųdviejų šlovės dar buvo likę nemažai laiko, o būsimasis maestro tik mokėsi kompozicijos ir trimito. Nors girdėjo raginimus susitelkti tik į kūrybą,
Morricone nemetė instrumento ir užsidirbdavo grodamas džiazo grupėse. Tačiau jis turėjo tvirtų ambicijų kurti ir po
studijų ketino rašyti rimtąją muziką.
Vis dėlto 1954 m. baigus kompozicijos studijas, reikėjo rūpintis pragyvenimu. Stabilias pajamas kūrėjui garantavo darbas Italijos nacionaliniame
transliuotojuje RAI. Atrodo ironiška,

kad rimtąją muziką nusiteikęs rašyti Morricone užsidirbo aranžuodamas
popmuzikos dainas. Tačiau gal būtent
jos kūrėjo mintyse pasėjo paprastų,
bet paveikių melodijų daigą? Vėliau jis
parašė hitų popmuzikos garsenybėms
Mireille Mathieu, Françoise Hardy,
Norai Orlandi ir kt., dirbo su grupe Pet
Shop Boys, atlikėjais k.d. lang, Andrea
Bocelli, Stingu.
Kita vertus, net ir dirbant su pop
muzika, Ennio Morricone’s neapleido
akademinės muzikos kompozitoriams
būdingas poreikis ieškoti rafinuotų
skambesių ir naujų raiškos priemonių.
Praėjus dešimtmečiui nuo studijų baigimo, 1965 m. kūrėjas prisijungė prie
laisvosios improvizacijos grupės Nuova
Consonanza, laikomos pirmuoju eksperimentiniu kompozitorių kolektyvu. Čia
jis galėjo išlaisvinti savo poreikį eksperimentuoti: grupės muzikoje vietą rado
džiazo ir avangardinių kūrybos technikų – serializmo, konkrečiosios muzikos
ir kt. – principai, triukšmo (noise) ir kitų
eksperimentinių technikų elementai.
Pagrindinė jo gyvenimo veikla, regis, sujungė abu polius – lengvąją / pop
muziką ir polinkį į eksperimentinę
kūrybą. Garso takelius kino filmams
jis pradėjo rašyti 1960 m. Nuo to laiko
kompozitorius sukūrė muziką daugiau
nei 450 kino filmų.
Pirmieji Ennio Morricone’s darbai
buvo lengvos itališkos komedijos ir
kostiuminiai filmai – debiutavo su Luciano Salce juosta Fašistas (Il federale,
1961). Čia kompozitoriui buvo tinkama
erdvė panaudoti popmuzikos aranžuotojo patirtį – šiuose filmuose skamba
paprastos ir įsimenamos melodijos.
Vėliau Maestro muzika papildė įvairiausių žanrų kino juostas – komedijas,
dramas, trilerius, siaubo, romantinius
filmus. Šalia garso takelių jis kūrė ir
koncertinę muziką: keliolika koncertų
fortepijonui, apie trisdešimt simfoninių kompozicijų, opera, mišios, muzika
chorui – regis, tokio kūrybinio kraičio
per savo karjerą visiškai pakaktų bet
kuriam produktyviam kompozitoriui,
tačiau nuostabą kelia, kad visa tai
Morricone parašė šalia šimtų partitūrų kino filmams. Atsivertus jo filmo
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grafiją, ypač pribloškia XX a. septintas
ir aštuntas dešimtmečiai: kūrybinis
intensyvumas buvo toks, kad kai kuriais metais jo muzikos palytėti filmai
skaičiuojami dešimtimis.
Lūžio tašku kompozitoriaus karjeroje laikomi 1964 m., jam pradėjus dirbti
drauge su buvusiu bendraklasiu, režisieriumi Sergio Leone. Pasakojama,
kad šis susižavėjo išgirsta Morricone’s
aranžuota amerikiečių folkloro daina – todėl nutarė, kad būtent jis yra
tas kompozitorius, kuris sukurs tinkamą muzikinę atmosferą ir jo paties
vesternams. Spageti vesternas (angl.
spaghetti western) – tokį pavadinimą
netrukus gavo italų režisierių kuriami juodo humoro, cinizmo ir grubumo
persmelkti vesternai, kurių pionieriumi laikomas būtent Leone. Susiklosčius tvirtai partnerystei tarp jo ir
Morricone‘s, pastarasis savo ruožtu
netrukus įsitvirtino kaip „spageti vesternų kompozitorius“.
Daugelis turbūt sutiktų, kad terminas „spageti vesternas“ neskamba
solidžiai, lyg tai būtų egzotiška ir kokybės stokojanti tikro vesterno klastotė. Ir išties tokie filmai nebuvo kino
kompozitorių svajonė – pirmiausia
dėl labai riboto biudžeto. Kaip tuomet
išreikšti savo kūrybiškumą? Tačiau
Morricone’i tai nebuvo kliūtis. Jau
pirmasis jo ir Leone’s darbas Už saują
dolerių (A Fistful of Dollars, 1964) parodė, kad talentingas kūrėjas pajėgus
atsiskleisti ir ribotomis aplinkybėmis.
Vietoje sodrių styginių instrumentų
kompozitorius pasirinko elektrinę gitarą, armonikėles, žydų arfą, varpelius,
o ekrane vykstančio veiksmo smarkumą pabrėžė išmoningai naudojamais
garso efektais. Visiškai netikėta, netradicinė instrumentuotė ir savitos,
įsimintinos melodijos – Už saują do
lerių garso takelis prilyginamas revoliucijai, kaip gali skambėti vesternas.
Beje, siekis sukurti garsinę kokybę
buvo visiškai abipusis – Leone muziką
laikė svarbia savo filmų dalimi. Ir tokia
svarbia, kad ji koregavo ir filmo tempą:
„Nors tai neįprasta, dalis muzikos buvo
parašyta prieš filmą. Leone’s filmai savotiški, nes jis norėjo, kad muzika būtų
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svarbi filmo dalis – ir dažnai užtęsdavo scenas, nes nenorėdavo nutraukti muzikos. Štai kodėl jo filmai tokie
lėti – būtent dėl muzikos“, – 2007 m.
pasakojo Maestro (Q&A – Ennio Morricone, in: The Observer / Guardian,
2007-03-18, in: https://www.theguardian.com/music/2007/mar/18/features.
musicmonthly10).
1966 m. Ennio Morricone jau metus
buvo prisijungęs prie avangardinio kolektyvo Nuova Consonanza. Atrodo,
kad pastarojo eksperimentinę dvasią jis
vis drąsiau perkėlė į kino filmus. Tais
metais pasirodė bene garsiausias Leone-Morricone tandemo kūrinys, filmas
Geras, blogas ir bjaurus. Morricone’s
sukurta pagrindinė tema sulaukė didžiulės komercinės sėkmės ir įsirėžė į
istoriją kaip vienas žinomiausių kino
filmo garso takelių. Okarina (uždarojo
tipo fleita), švilpimas, bežodis vokalas,
dunksintys būgnai, elektrinė gitara
ir keli charakteringi motyvai – rodos,
vos tiek užtenka, kad galvoje atsivertų
bauginanti prerijų tuštuma ir joje pavojingai kaukiantys kojotai.
Filmų biudžeto limitai kūrėją objektyviai apribojo tuo aspektu, kad jis
negalėjo kurti simfoniniam orkestrui.
Tačiau polinkis į netradicinius skambesius, kurį puikiai sekėsi kultivuoti
minėtame avangardo ansamblyje, sėk
mingai skleidėsi ir spageti vesternų
garso takeliuose. Trumpas ekskursas:
1917 m. kompozitorius Erikas Satie
parašė skandalingai pagarsėjusį baletą
Paradas, kuriame efektingiems skambesiams išgauti naudojo tokius neįprastus „garsinius“ objektus kaip spausdinimo mašinėlė, buteliai, pistoletas ir
sirena. Šis baletas už „viešą įžeidimą
ir šmeižtą“ kompozitoriui „uždirbo“
aštuonias paras kalėjimo. Laimei, po
maždaug pusės amžiaus kine su muzika ėmęs eksperimentuoti Morricone
už pistoleto šūvių, pliaukšinčių botagų
ir kitų originalius garso efektus sukuriančių priemonių naudojimą sulaukė
ne bausmės, o visuotinio pripažinimo.
Žemesnės lygos filmais laikomus
spageti vesternus Ennio Morricone’s
muzika praturtino subtiliais niuansais – pavyzdžiui, kartais jo garso ta-

keliai „rimtam“ veiksmui suteikdavo
komišką prieskonį ir skatindavo ironišką žiūrovų reakciją. Tiek dirbdamas su Leone, tiek vėliau su daugybe
kitų režisierių, Maestro savo muzika
sustiprindavo siužeto vingių ekspresiją
ir atmosferą. Žongliruodamas kompozicijos, instrumentuotės ir improvizacijos
įgūdžiais, jis kūrė inovacijas kino muzikoje. Įdomu, kad septinto dešimtmečio
akademinėje muzikoje buvo populiari
sonoristinė muzika, akcentavusi garso
spalvą, skambesių, tembrų, faktūrų
įvairovę ir dėmesį pačiam skambesiui.
Regis, iš dalies italų genijus tai taikė ir
kino muzikoje – jo naudojama tembrų
įvairovė buvo neginčijamai spalvinga.
Elektrinės gitaros, arfos, disonuojančios armonikėlės, įvairiausios fleitos
(įskaitant egzotines), trimitai, bažnytiniai vargonai, švilpukai, bežodžiai
vokalai – ši eklektiškai atrodanti visuma, išradingai naudojama, kino ekrane matomas spalvas tiek pat papildė
skambesio spalvomis.
Ne mažiau svarbus buvo kūrėjo talentas ir melodijos srityje. Iš operos tėvynės
kilęs menininkas produktyviai išnaudojo, ko gero, genuose tūnantį polinkį
dainoms, apskritai melodijai ir lyrikai.
Per savo gyvenimą dirbęs su daugybe režisierių ir praturtinęs įvairiausių žanrų filmus – tarp jų tokius
žymius kaip Leone’s Kartą Vakaruose
(Once Upon a Time in the West, 1968),
Giuseppe’s Tornatore’s Naujasis „Para
diso“ kino teatras (Cinema „Paradiso“,
1988) ir Malena (Malèna, 2001), – Ennio Morricone pirmąjį Oskarą gavo tik
2007 m. Tąkart už savo nuopelnus kino
muzikos menui kompozitorius buvo
įvertintas garbės Oskaru, o už atskirą
garso takelį (Quentino Tarantino Grės
mingasis aštuonetas, orig. The Hateful
Eight) buvo apdovanotas tik 2016 m.
„Geriausia kino filmų muzika yra ta,
kurią gali girdėti. Muzika, kurios girdėti negali – kad ir kokia gera ji būtų –
yra bloga filmų muzika“, – yra sakęs
Maestro. Ennio Morricone’s muzika
filmuose tikrai girdima – taip stipriai,
kad kartais kinematografinis vaizdas
lieka antrame plane. O galbūt – net
pakylėjanti virš vaizdo.
!
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Knygų aidai
Estetizuoto pasaulio
kerai
Virginija Cibarauskė

Eilėraščių rinkinys Raudonas slidus rūmas yra antroji
rašytojos ir vertėjos Ievos Toleikytės knyga – 2009 m.
laimėjusi Pirmosios knygos konkursą, ji išleido apsakymų rinkinį Garstyčių namas. Debiutinė knyga sulaukė nemažai teigiamų vertinimų, todėl nenuostabu,
kad literatūros naujienas sekantieji laukė jei ne antro
apsakymų rinkinio, tai romano, kurio fragmentai buvo
publikuoti kultūrinėje spaudoje. Tačiau interviu Lite
ratūrai ir menui Toleikytė teigė, kad šiuo metu novelių
neberašo, o poeziją pradėjo kurti senokai, bet ilgą laiką
nerado savo kalbos. Lūžis įvyko, kai perskaitė Giedrės
Kazlauskaitės asmeniškos, išpažintinės poezijos rinkinį Meninos ir suprato, „jog galima rašyti savo poeziją –
ne lygiuotis į kokį nors etaloną, bet atrasti, kas poezija
yra man“1.
Kita vertus, tarp Toleikytės apsakymų, mėnraštyje Metai publikuoto romano fragmento apie mergaitės Pamėjos nuotykius2 ir eilėraščių, patekusių į rinkinį Raudonas slidus rūmas, yra gana daug panašumų
tiek renkantis temas, tiek išraiškos būdus. Pirmas ir,
mano manymu, pats svarbiausias bendras bruožas –
Ieva Toleikytė,
Raudonas slidus
rūmas: Eilėraščiai,
Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
2020, 72 p., 500 egz.

Dailininkė Deimantė
Rybakovienė
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tai gamtos estetizavimas pasitelkiant impresionistinį
registrą. Rašytojos prozoje gamtos arba apleistų miesto
erdvių aprašymai beveik visuomet pradeda pasakojimą
ir taip užduoda emocinį toną. Personažai, nors patys to
ir nesuvokia, yra aplinkos veikiami: jų apsisprendimus lemia vėjas, sezonų kaita ar nepaaiškinama trauka spinduliuojantis senas, apleistas pastatas. Subjektų
subordinacija išorinėms – gamtos, įvairių objektų – galioms, šių galių mistifikavimas yra vienas esminių imp
resionistinės prozos bruožų. Kitaip tariant, ir prozoje,
ir eilėraščiuose Toleikytė vaizduoja impresijoms, įspūdžiams pagavius personažus ir impresyvią, skaitytojui
įspūdį turinčią padaryti ir jį savotiškai įaudrinti bei
hipnotizuoti erdvę. Taip kuriamas magiškas, paveikus,
tačiau pabrėžtinai literatūriškas pasaulėvaizdis.
Vadinamosios gamtos pajautos, jų egzaltavimas lietuvių literatūroje turi gilias šaknis, ilgą laiką buvo poe
zijos ir lyrinės prozos pagrindinis dėmuo. Vyresnės
kartos literatūrologai dažnai kalba apie eilėraščių sub
jektus ištinkančias lyrines atvertis kaip apie eilėraščio „gerumo“ ar gilumo kriterijų. Teigiama, kad lyrinių
atverčių metu pasaulis tampa vientisas, pilnatviškas,
įvyksta subjekto ir jį supančios aplinkos susiliejimas –
ne atsitiktinai „atvertis“ nurodo religinę konotaciją
turintį atsivertimą, praregėjimą. Net lietuvių kilmės
semiotikas Algirdas Julius Greimas studijoje Apie neto
bulumą estezės sampratą formuluoja lyrinės atverties
pagrindu. Gamtos egzaltavimas, netikėti subjektės ir ją
supančio pasaulio susitikimai bei jų metu ištinkantys
„praregėjimai“ yra ir viena centrinių Toleikytės tekstų – tiek prozos, tiek poezijos – ašių.
Tiesa, poetės eilėraščiuose lyriniai praregėjimai beveik visuomet turi savotišką metalygmenį, nes persipina su santykio tarp juslinės patirties ir kultūrinio
konteksto švelniai ironiškais apmąstymais. Pavyzdžiui, eilėraštyje „Bučinys“ hipnotizuojantis, žavus ir
baugus, net obsceniškas besiporuojančių šliužų vaizdas
primena to paties pavadinimo Gustavo Klimto paveikslą. Tai verčia susimąstyti, kad dailės kūrinys formuoja tai, kaip matomi gamtos objektai: „Mieganti mėlyna gatvė birželį / sulaikę kvėpavimą stebim ekstazėje
tirpstančius šliužus [...] // žvilgantys, sulipę, tamsiomis
dėmėmis nuberti [...] // man tai daug didesnis stebuk
las / už aukso košele nuteptą / aukso dulkėm nubertą
Klimto paveikslą // nors be jo matyčiau kitaip“ (p. 20).
O eilėraštyje, pavadintame „Atspėjau“, subjektė laukia
1
Ieva Toleikytė, „Kiekvienai knygai reikia rasti kalbą“, parengė Virginija Cibarauskė, in: Literatūra ir menas, 2020-07-10.
2
Ieva Toleikytė, „Pamėja, arba Pasakojimas apie kailį“, in: Metai,
2018, nr. 1, in: https://www.zurnalasmetai.lt/?p=2520.
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keisto, magiško kvapo, kurį kartą jau buvo užuodusi.
Itin reikšminga, kad šiame eilėraštyje aprašant lyrinės atverties momentą pasirenkama aliuzija į gamtą
estetizavusio Henriko Radausko originalių metaforų
prisodrintą poetinį pasaulėvaizdį: „pirmą kartą jį [„tą
kvapą“, – V. C.] užfiksavau 2015 metų rudenį: / į miestą kelioms dienos siūbtelėjo / į ežerus smingančiom dulkėm dvelkianti vasara / viskas teikė malonumą [...] // šį
pavasarį jis sugrįžo, drauge su vidurvasario karščiu /
kaip radauskiškos pasakos spąstuos žalios skaros suplyšo / žodžiu, naiviai sužydėjo viskas – nuo slyvų iki
kaštonų... // visa sutirpau, plaukiojau tame žydinčių
rūdžių kvape“ (p. 60–61). Panašūs egzaltacijos ir refleksijos momentai, kurių metu prozišką eilėraščių pasakojimą staiga keičia lyriniai intarpai, prisodrinti
neoromantinių topų (pilys, pasakos, magija ir mistika,
sapnai, stebuklai, karūnos ir veliumai), subjektę ištinka bėgiojant kapinėse, stebint šliužus, kirminus, medūzas, grybus, rupūžes, narvalo iltį muziejuje ar video
apie ant kranto išmestą banginį.
Estetizuotą paslaptingą gamtos ir jos kūnų pasaulį
nurodo ir Toleikytės rinkinio pavadinimas. Metafora
„raudonas slidus rūmas“ knygoje turi dvi artimai susijusias reikšmes, grindžiamas hiperbolizavimu: „raudonas rūmas“ pasirodo esąs širdis („[...] jausiu nei daug,
nei mažai – / pačią širdį: / raudoną, karštą, ūžiančią“,
p. 13) ir kūno vidujybė, kitaip tariant tai, kas slypi po
oda („mano kūnu minta daug kitų / mažyčių kūnų,
jiems visai neįdomu, kaip atsirado / raudonas, šiltas ir
slidus jų rūmas“, p. 30). Rinkinio struktūra (eilėraščių
išdėstymas, jų grupavimas) taip pat organizuojama pagal širdies struktūrą, kurią sudaro trys dalys – vidinis
sluoksnis, raumenynas ir išorinis sluoksnis. Šį principą
autorė nurodo epigrafe, patikslina interviu: pirmame
skyriuje, arba „[V]idiniame dangale – mano privatūs
eilėraščiai“, antrasis skyrius – tai „raumenynas – jėgos
ir pykčio eilėraščiai“, o trečiasis yra „išorinis“ – „apie
išorinį pasaulį“3.
Vertinant Raudoną slidų rūmą kaip visumą, toks pasirinkimas neabejotinai konceptualus. Prasminį lauką,
apimantį įvairias kūniškumo (tiek žmogaus, tiek gamtos objektų) apraiškas, puikiai papildo ir Deimantės
Rybakovienės knygos dizainas. Skyriai pradedami raudonos spalvos „negatyvais“, kuriuose užfiksuoti mįslingi vaizdai, primenantys padidintas ląsteles, kraujo kūnelius ar audinius. Raudona spalva tradiciškai siejama
su aistra, gyvybingumu, „pilnakraujiškumu“. Ji sudaro
opoziciją baltai, siejamai su išsekimu arba abejingumu
(pavyzdžiui, „blyškus kraujas“ reiškia ir anemiją, ir pasyvumą, baltakraujyste vadinama leukemija). Raudo-

nos ir baltos opozicija formuluojama eilėraštyje „Pykčio
nykštukas“: stresinėse situacijose subjektei „kraujas
plūsteli į smilkinius“, ji pyksta arba liūdi, tačiau įsivaizduoja, kad galėtų būti šalta, mandagi „baltaskruostė“. Eilėraštis baigiamas retoriniu klausimu, ar tapus
„baltaskruoste“, t. y. abejinga, „tampama blogu žmogumi?“ (p. 38). Vis dėlto anotacijoje žadėtas judėjimas nuo
to, kas asmeniška, prie to, kas visuotina, rinkinyje neryškus, didesnių prasminių lūžių neįvyksta nei tematikoje, nei stiliuje – vyrauja ilgas, prozinis eilėraštis su
eseistiniais pasvarstymais ir lyriškais, metaforizuotais
objektų ir jausminių reakcijų aprašymais.
Nors lyginti vieną rašytoją su kitu dažniausiai nelabai prasminga, šiuo atveju vis tik norėtųsi brėžti paraleles su Kazlauskaitės, kurią Toleikytė vadina savotišku įkvėpimo šaltiniu, poezija. Manau, toks palyginimas
leis geriau išryškinti Toleikytės poezijos, kuri anotacijoje vadinama „asmeniška“ ir „išpažintine“ (epitetai,
dažnai vartojami ir Kazlauskaitės kūrybai apibūdinti),
specifiką. Paskutiniosios Kazlauskaitės eilėraščių knygos pavadinimas, kaip ir Toleikytės rinkinio, nurodo
eilėraščių subjektei itin reikšmingą uždarą erdvę. Tačiau šie du pavadinimai savo sandara ir kontekstais,
į kuriuos nurodo, yra visiškai skirtingi, net priešingi.
Kazlauskaitės Gintaro kambarys – šnekamosios kalbos frazė, pavadinimas, nekuriantis jokio „efekto“ ar
impresijos, neturintis jokios paslapties. Tik skaitant
Kazlauskaitės eilėraščius paaiškėja jo daugiareikšmiškumas: Gintaras – tai eilėraščių subjektės tėvo, į kurio kambarį žvilgčiojama, vardas, taigi galbūt kalbama
apie tėvo kambarį, tačiau minimas ir psichoterapijos
kambarėlis, ir Antrojo pasaulinio karo metu pradingęs kambarys iš gintaro, ir gintariniai rūmai, kuriuose
gyveno Jūratė iš pasakos, ir grafo Felikso Tiškevičiaus
rūmuose įsikūręs Gintaro muziejus. Tuo tarpu Toleikytės eilėraščių rinkinio pavadinimas – dėmesį patraukianti „pasakiška“ metafora, aktyvuojanti suvokėjo
jusles: rūmas raudonos spalvos, taip pat – slidus, taigi
apeliuojama ir į regą, ir į lytėjimą. Be to, „rūmas“ yra
ne kasdienės, o literatūrinės kalbos elementas, primenantis pasakas ir neoromantinės bei simbolistinės poe
zijos įvaizdžius.
Impresyvias metaforas Toleikytė naudoja dažnai. Pavyzdžiui, toks kasdienis objektas kaip vonios kriauklė
Kazlauskaitės eilėraštyje „Voverės ratas“ aprašoma realistinei prozai būdingu registru – „prie kriauklės priskretusi dantų pasta“ (Gintaro kambarys, p. 46). Ši
frazė nežada poteksčių, nors pats eilėraštis yra metapoezija – nagrinėja kūrybos fenomeną, jo ištakas. Toleikytės poezijoje užsikimšusi kriauklė virsta pačia

3
„Kodėl Trakų pilis nebūtinai svarbesnė už gėles prie jos? Pokalbis su poete Ieva Toleikyte“, parengė Monika Bertašiūtė, in: https://
www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/kodel-traku-pilis-nebuti-

nai-svarbesne-uz-geles-prie-jos-pokalbis-su-poete-ieva-toleikyte-2861356948.
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tikriausia „poezija“ – „murzino, lyg atskiesto pieno“
kupinu „baseinu“, kuris „neturi poezijos“. Ši sudėtinė
metafora kelia ypatingo prasminio krūvio lūkestį, tačiau iš tiesų eilėraštis tarsi ir neturi jokių įdomesnių,
netikėtų poteksčių – metafora tėra poetiškas būdas pasakyti „drumzlinas vanduo užsikimšusioje kriauklėje“.
Apibendrinant, Kazlauskaitė savo vadinamoje išpažintinėje poezijoje pabrėžtinai siekia paprastinti, „depoetizuoti“ kalbą ir tokiu būdu parodo, kad prasminis gylis,
tirštumas gali būti kuriamas ne tik metaforų pagalba.
O Toleikytė, atvirkščiai, pernelyg nenutolsta nuo lyrinės poezijos tradicijos, noriai poetizuoja ir hiperbolizuoja – pagrindinis jos taip pat išpažintiniais vadinamų
eilėraščių paveikumo šaltinis yra efektinga metafora.
Raudono slidaus rūmo anotacijoje minima, kad knygą galima skaityti „kaip brandos istoriją, kurioje išsivaduojamą iš įvairių iliuzijų, socialinių ir egzistencinių
baimių“, taip pat minimos tokios šiuo metu populiarios temos kaip „mėsos valgymas, tarša, klimato karštėjimas, ekologinė atsakomybė“. Vis dėlto šį eilėraščių
rinkinį visų pirma skaičiau kaip prieštaringą pasakojimą apie norą estetizuoti pasaulį, paversti jį „magišku
rūmu“, ir siekį pasinerti į betarpiškas patirtis, apčiuopti „pačią tikrovę“. Kitaip tariant, dilema kyla tarp estetinio tinklelio, kuris pasaulį (ir save, tą magišką pasaulį stebintį) padaro patrauklų, ir pastangos „išsivaduoti
iš iliuzijų“.
Įtampa tarp poezijos ir „tikrovės“ aktualizuojama pirmajame rinkinio eilėraštyje „Išlikimo kaina“. Subjektė
prisimena frazę iš mokyklos laikų eilėraščio. Tai (ir vėl)
radauskiška tradicija parašyta eilutė – „melsvu alyvų
muilu nuskalauti parkai“. Tarsi atsitolinusi nuo mokyklos laikų kūrybos ir savęs pačios, subjektė pradeda
savianalizės seansą – ieško atsakymo į klausimą „kas
buvo tas žmogus? kas jam rūpėjo? / ką nutuokė apie pasaulį, jo dydį ir savybes?“ (p. 9). Paradoksalu, bet minėta įmantri seno eilėraščio eilutė tampa savasties – ne
tik buvusios, bet ir esamos – pažinimo galimybe. Įdomu ir tai, kad ši eilutė taip pat palyginama su gamtos
objektu – fosilija: „melsvu alyvų muilu nuskalauti parkai“ / tokia 2007-ųjų metų fosilija / kartais galvoju, joje
užfiksuota / mano esmė // ta naivi romantika, estetinis
pojūtis / mokėjimas mėgautis (nematant kitų ir savęs) //
tokia romantika, kurioje iš tiesų svarbesni / santykiai
su gamta / o ne (įsi)vaizduojamu partneriu / (meilės siu-
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žetas tik fonas parko medžių šlamesiui / žvyro gurgždėjimui, nulytos žemės vėsai ryte / melsvoms alyvų
kvapo bangoms) // romantika, kurios naivumas / gali
pasirodyti piktybiškas, nuoseklus ir klastingas [...] //
ar tas žmogus aš?“ (p. 9).
Piktybiškumas Toleikytės poezijoje identifikuojamas kaip žmogui esminga savybė: malonumą (ir net
šiokią tokią piktdžiugą) teikia tai, kuo mėgautis nederėtų – besiporuojančių šliužų ar pritrėkštų rupūžių
vaizdas, gamtą naikinančios vartotojiškos visuomenės
privalumai. Daugiausia tekstų piktybiškumo tema yra
trečiajame rinkinio skyriuje, kurį sudaro vadinamieji
ekologiniai eilėraščiai. Šie eilėraščiai įdomūs tuo, kad
neprimena manifestų – autorė sugebėjo išvengti pasaulio skirstymo į juodą ir baltą. Vietoj to demonstruojami
vidiniai prieštaravimai tarp „teisingų“ idėjų ir „neteisingos“ (bet malonios) praktikos. Pavyzdžiui, eilėraštyje „Kliuni muziejuje“ subjektė stebi eksponuojamą
narvalo iltį, kuri ją baugina, hipnotizuoja. Idėjiškai tai
nėra „teisinga“, nes banginis buvo nudobtas tam, kad
vartotojiška Vakarų visuomenė galėtų pasigrožėti jo iltimi. Kita vertus, narvalo iltis sukelia „pagarbią baimę, estetinę kapituliaciją“ (p. 46), generuoja vaizduotę.
Taip pat kūrybinę vaizduotę stimuliuoja ir video įrašas, kuriame nušaunamas ant kranto išplaukęs banginis („iš tiesų tirpau iš nuostabos“, p. 64). Tačiau subjektė tapatinasi ne su šiuo gyviu – jį pražudę celofaniniai
maišeliai yra tai, ką įsivaizduoti ji norėtų: „galbūt
Atlanto vandenyne / milžiniškam, kiaukutais ir jūržolėm / apaugusio banginio skrandyje keliauja / nykus
prekybcentrio maišelis / kuriame vieną dieną parsinešiau maisto ar rūbų / niekam nereikalingas, sprangus,
beprasmis / labai lėtai ir kantriai / kviečiantis mirtį //
Atlanto vandenyne... // jei pajėgčiau jį įsivaizduoti / tai
jau būtų tas pats / kas suvokti begalybę“ (p. 64–65).
Raudonas slidus rūmas teikia skaitymo malonumą
dėl aukštos filologinės kultūros ir lyrinės vaizduotės.
Kita vertus, anapus skaitymo malonumo kirba neišspręsti ir tikriausiai neišsprendžiami klausimai apie
iliuzijų galią, gėrio ir malonumo netapatumą bei sub
jekto ir pasaulio (vadinamojo Kito) ambivalentiškus ryšius, balansuojančius ties žavėjimusi ir noru nusavinti,
prisijaukinti ir „pagerinti“, pasitelkiant tam tinkamus
įrankius – techniką, mokslą ar poeziją.
!
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Įstabus istorijos
liudijimas, jos
pasakotojos talentas
Lina Buividavičiūtė

Debiutinė žurnalistės, rašytojos, aktyvios kultūrinio
lauko veikėjos Rugilės Audenienės knyga – romanas
Vojaĝo – parašyta remiantis autentiška autorės giminės istorija. Nuo mažų dienų girdėjusi šeimos narių likimų vingius atskleidžiančius pasakojimus, suaugusi
Audenienė ėmė aktyviai jais domėtis, į rankas pakliuvo tetos Agnietės (Lionės) dienoraštis, senelio laiškai,
nuotraukos. Kaip sako pati autorė: „Knygos idėja radosi drauge su mano pačios branda ir savosios tapatybės
paieškomis. Man norėjosi, kad girdėtųsi aidas tų siurrealių pasakojimų apie artimus, bet beveik nepažįstamus
žmones, susipintų kelių giminių istorijų siūlai – juk ir
iš mamos, tėčio, močiutės nuo vaikystės jas girdėjau“
(https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/pirmojoje-rugiles-audenienes-knygoje-sugule-senelio-esperantininkopaslaptys.d?id=83153373).
Vis dėlto sužinojus tokį biografinį pamatą, aplankė
dvejonės – kūrėjas visada patiria riziką, grožinėje kūryboje gvildendamas asmeniškai aktualias, itin glaudžiai
su paties rašytojo istorija susijusias temas. Kyla pamatuoti klausimai – ar asmeninė istorija įgis universalų
lygmenį, bylos ne tik pačiam rašytojui – bus aktuali ir
skaitytojui, ar nebus nuslysta į pliką biografiją, o gal
Rugilė Audenienė,
VojaĜo: Romanas,
Vilnius: Aukso žuvys,
2020, 476 p., 1000 egz.

Dailininkė Deimantė
Rybakovienė
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priešingai – nusaldinta, perdėm sentimentalu? Vis tik
kone nuo pirmųjų puslapių šios baimės buvo pasmerktos ištirpti, ir galima konstatuoti, kad nepaisant kelių
nedidelių trūkumų, autorė sugebėjo papasakoti itin pagaulią, jautrią, aktualią ir įdomią giminės istoriją.
Prie knygos sėkmės ir su kaupu pranoktų lūkesčių
prisidėjo pasirinkta keliaplotmiška struktūra: vienas
naratyvas kuriamas iš pasakojimo pradžioje dar mažos mergaitės tetos Agnietės (Lionės) perspektyvos,
kitas – jos tėčio Juozo Gaiduko lūpomis. Sukuriamas
unikalus, kone panoraminis peizažas – vienoje pusėje
lieka su pokario, karo ir sovietinės okupacijos negandomis besidorojanti Lionutė ir jos mama Verutė, kitoje –
priverstiniams darbams į Vokietiją išvežto, o paskui
į Kazachstano lagerius nublokšto Lionės tėčio Juozo
Gaiduko istorija. Autorei pavyko sukurti nebanalius,
daugiasluoksnius veikėjų paveikslus, intriguoja jau pačioje romano pradžioje pateikiamas faktas – Lionės tėvai dėl nepalankių aplinkybių nebuvo susituokę. Netrukus likimo atskirti, kiekvienas mėgina savaip dorotis
su pareigomis, išsiskyrimo kartuliu, kartais stoiškai,
išdidžiai, o drauge nuolankiai, kartais leidžiant augti pykčiu ir nirtuliu maitinamam žvėriui. Pavyzdžiui,
nevilčiai išsikerojus protagonistas veda nemylimą ūkininkaitę (paskui tam nirtuliui išvėsus greitai išsiskiria). Išlikdami vienas kito mintyse, Verutė ir Juozas
veikia pagal susidariusias aplinkybes, stengdamiesi ne
tik išlikti fiziškai, bet ir neprarasti dvasios.
Ši keliaplotmė pasakojimo struktūra – vaiko ir suaugusio lūpomis – pateikia itin įdomių, originalių įžvalgų, sugretina skirtingus žiūros kampus. Skaitant romaną kilo minčių apie moterų ir vyrų karo, okupacijos
laikotarpio išgyvenimo ypatumus. Moteriška kantrybė,
bendruomeniškumas, veiklumas savotiškai koreliuoja
su vyrų karo žaizdomis, tais nirtulingais pykčio žvėrimis. Viskas – vienoj istorijos tėkmėj, vienoj barikadų
pusėj, net jei iškart taip ir neatrodo. Dukros akimis regima mama Verutė skleidžiasi kaip santūri, atkakli,
„tylioji“ kovotoja, kitame pasakojime ryškėja ištvermingo, idealisto, karšto kraujo tėčio Juozo veidai: „Armijos kariavo dėl pasaulio, o mes, moterys, tvėrėme
mūšius su mėsa. [...] Užsiėmę paršeliu, menkai jautėme, kaip keičiasi politiniai vėjai. Babos, mamos, Ramūnės laikysena – įsiklausyti į savo odos šiurpus, kartais
bėgti, slėptis, kartais, įsivarius į kampą, suleidus sau
nagus laukti, kaip laukiama praeinant karščiavimo.
Mokytojos – apskaičiuoti ėjimus, apsaugoti tuos, už kuriuos jautiesi atsakingas. Akviliutės – nerti stačia galva į šulinį, pritaikyti naują pasaulį sau, atsitiesti. Tėtė
tam kartui nurytų gerklėje uždraustojo esperanto žodžius ir iš naujo ką nors sugalvotų. Jis irgi neišvengiamai kristų į šulinį“ (p. 219–220). Pasirenkamos išgyvenimo strategijos, inkarai, padedantys išlikti: Verutė
daro viską, kad jiedvi su dukrele turėtų duonos, kad
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Lionė būtų kiek įmanoma saugi, patirtų ir vaikystės
džiaugsmo trupinių... Juozui išgyventi padeda ne tik
šeimos ilgesys, bet ir idealai, karštos širdies troškimai,
Babelio bokšto įveika – universalios esperanto kalbos
populiarinimas. Esperanto kalba tampa gija, siejanti
atskirtus tėvą ir dukrą, inkaru, kuris padeda kepurnėtis paviršiuje, kad ir kaip sunku būtų. Kalba romane pristatoma kaip trečioji kelionė (greta Lionės ir jos
tėčio vojaĝo). Kalba – kaip saugiklis, pažadas, kultūros atnaša, maistas, papildantis skystą karo ir pokario
davinį, marškinių klostėse ir nubrizgusiuose lapeliuose užrašyti žodžiai, dvasios išlikimo garantas. Būtent
todėl okupantai ir siekė išnaikinti esperanto daigus, išlaikyti atskirtį, šįkart renčiant jau ne Babelį, o lagerio
blokus...
Dar vienas šios knygos privalumas – labai subtili, gerai pagauta pusiausvyra tarp tamsos ir šviesos. Žinoma,
tokia tema – nesusižavima rožiniais akiniais, tačiau,
nepaisant laikmečio skiriamų išbandymų, išvengiama
ir juodregystės. Romano autorė gilinasi į detales, siekia autentiškai atspindėti keturiais dešimtmečiais besidriekiančios istorijos dvasią – svarbu ne tik paliudyti,
bet ir įsiskverbti į personažų savasties gilumas, tarpusavio santykius. O čia greta istorijos tamsybių (nužudytų žydų vaikų drabužėliai, „prabudusio žvėries“
sudeginta rusų šeima ir namai, vyras, kontūzytas ir pamiršęs artimiausius, už prirašytą marškinių skiautelę
šautuvo kulkos nunešta galva) įspįsta vaikystės šviesa, grožio alkis. Kartais susidaro įspūdis, kad sugebėta pažiūrėti tarsi iš pašalies – taip žiūri ir pati knygos
autorė, ir jos kuriami personažai – save suvokiant ne
tik kaip „karo vaiką“, naują realybę ir savasties spalvas įaudžiant subtiliai, niuansuotai: „Karas buvo mūsų
danguje, miške, kiemuose, kojose ir sapnuose. Dingdavo ir pasirodydavo kaip vilkų gauja žiemą, negalėjome
prarasti budrumo. Ir vis tiek užsimiršdavome“ (p. 127).
Nepaisant laiko nuotolio, abiejose naratyvinėse linijose
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galima atrasti universalius būties dėmenis bylojančių
detalių, skaitytojui aktualių įžvalgų, istoriškai ir asmeniškai jautrių motyvų. Apibendrinant, abu knygos
pasakojimai – įžvalgūs ir jautrūs, gerai atskleidžiami
ir įtaigūs charakteriai dažnai net leidžia pamiršti, kad
knyga – (vien) biografiška. Tikriausiai tai geros literatūros bruožas – nepaisant tikrų faktų kuriama istorija,
plėtojamas naratyvas, savitas pasakojimo stilius, kurį
norisi pavadinti – autentiška fikcija.
Dar labiau už istorijos skaudulių ir giedrumų gvildenimą vertesnis pats Vojaĝo pasakojimo stilius. Skaitant romaną norisi neskubriai skonėtis kone kiekvienu
sakiniu, jo derme, vaizdingumu, kruopštumu. Autorė
itin pastabi detalėms, gebanti subtiliai jungti skirtingus kalbos registrus (skaitant apima vientisumo jausmas), nebanaliai įausti, išryškinti nutylėjimus, perkeltines prasmes, įausti vaizdingus, smiglius palyginimus,
metaforas („karas atveria gerklėje negyjančias alkio
žaizdas“, p. 219). Skaitant tikrai įsijungia visos juslės
ir fantazija, regis, pabuvota Ramūnės pirty, uosta visi
žolelių kvapai, jaustas kylantis karštis, drauge su Lionyte lakstyta vaikystės vieškeliais, teškentasi balose,
laižytas sniego cukrus nuo lūpų...
Vis dėlto pastebėtini keli trūkumai, kuriuos savo recenzijoje įvardijo ir Nomeda Gaižiūtė. Artėjant prie pabaigos, pasijunta savotiškas išsikvėpimas, perteklinis
romano ištęstumas. Kaip jau rašė recenzentė: „Kalbos
kodas, puikiai tikęs kalbant apie kaimo gyvenimą, sunkiai atrakina miestą“ (http://www.satenai.lt/2020/07/24/
neeiline-seimos-istorija-bet-vertingiausia-kas-kita/), todėl paskutinieji skyriai pasirodė blankesni. Vis tik šie
menki nesklandumai anaiptol nesumenkina kūrinio
vertės. Sveikintinas užmojis, itin kūrybiškas jo išpildymas, literatūrinis istorijų pasakotojos talentas. Aiškiai
justi, kiek darbo įdėta ne tik renkant biografijos faktus,
studijuojant šaltinius, bet ir paverčiant Vojaĝo puikiai
parašytu literatūros kūriniu.
!
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Nijolės Miliauskaitės
laiškai: nauji štrichai
poetės portretui
Jurgita Žana Raškevičiūtė

Nijolės Miliauskaitės laiškai Mokytojai, parengti Daliaus Viliūno ir Ramunės Rakauskaitės, – viena įdomiausių šiemet mano perskaitytų knygų. Galėčiau išskirti bene dvi svarbiausias šio įdomumo priežastis: tai
smarkiai Nijolės Miliauskaitės kaip asmenybės įvaizdį
koreguojanti knyga ir epistolinis pokalbis su Mokytoja,
leidžiantis mums patirti unikalų mokytojos-mokinės
ryšį, liudijantį jau greičiausiai nunykusias, XX a. priklausančias bendravimo formas.
Ko gero, ne mano vienintelės galvoje Miliauskaitė yra
„moteris su lauko gėlėmis“, kaip kad vadinasi jos artimos draugės ir šioje recenzijoje aptariamų laiškų herojės Gražinos Ramoškaitės sudaryta knyga (Moteris
su lauko gėlėmis, 2003). Pastarojoje knygoje skelbiama
biografinė medžiaga (atsiminimai, pokalbiai) sukuria
tylios, užsisklendusios, kūrybiniam gyvenimui ir skirtingoms dvasinėms praktikoms pasišventusios moters
įvaizdį, kuri kone visus pokalbius pradeda apgailestavimu, kad reikia kalbėtis, ir, jei yra galimybė, mieliau
leidžia kalbėti kitiems; kuri deda daug pastangų puoselėti vidinį gyvenimą, kurti savo privačią erdvę ir drauge pasirūpinti ligotu poetu vyru, pradedant pastarojo
rankraščiais, baigiant sveikata. Miliauskaitės laikysena, kalbėjimas, pagaliau – išvaizda ir iki šiol publikuoNijolės Miliauskaitės
laiškai Mokytojai,
sudarė Dalius Viliūnas,
Ramunė Rakauskaitė,
Vilnius: Lietuvos kultūros
tyrimų institutas,
2019, 207 p., 300 egz.

Dailininkė Skaistė
Ašmenavičiūtė
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ta kūryba neleidžia didesnių abejonių tokio įvaizdžio
tikrumu. „Tiesa, paauglystėje jaučiausi esanti geroka
maištininkė, dabar jaučiuosi silpna moteriškė“, – sako
Miliauskaitė 2000 m. Gimtajam žodžiui duotame ir minėtoje knygoje perspausdintame interviu. „Silpnos moteriškės“ laikysena paliudyta daugelio knygos tekstų,
o kaip yra su „geroka maištininke“, ar Miliauskaitėsmaištininkės įvaizdis neskamba kaip oksimoronas?
Miliauskaitės laiškai mokytojai Liudai PaštukaiteiViliūnienei prasideda mokinei išvykus iš Marijampolės studijuoti į Vilnių XX a. septintame dešimtmetyje.
Ir jau pats pirmasis laiškas brėžia naują ryškią poetės
portreto liniją bei kuria laiškų knygos skaitymo intrigą: „Sekmadienį Vingio parke stebėjau žirgų lenktynes.
Nirtulingi grakštūs žirgai, virpančios šnervės, žokėjų
aistra! Kažkas tokio pirmapradžio... Ir taip jaudina!
Tokia įtampa! Nepaprastai patiko“ (1968. IX. 4, p. 30).
Laiškuose atsiveria temperamentinga, maištinga, aist
ringa, ieškanti, kritiška aplinkiniams ir sau asmenybė,
balansuojanti tarp palankaus savęs vertinimo, tikėjimo
savo jėgomis ir aštrios savikritikos, netalento baimės.
Knygoje skelbiamas laiškų korpusas apima 1968–2000 m.,
bet neturėtume manyti, kad vienodai reprezentuotas visas laikotarpis. Aktyvi korespondencija vyko maždaug
penketą metų, iki 1973 m. gruodžio. Po 1973 m. turime
trejų metų pertrauką. Rengėjai išsamiau nekomentuoja korpuso specifikos, bet iš teikiamų laiškų turinio galima spėti, kad ši pertrauka liudija ne laiškų dingimą,
o jų nerašymą. Tokią prielaidą darau dėl po pertraukos
esmingai pasikeitusios rašančiosios laikysenos, kalbėjimo būdo ir santykio su adresate, be to – aktyvi korespondencija jau nebeatkuriama – skaitome pavienius,
buvusį ryšį liudijančius laiškus.
Aktyvios penketo metų korespondencijos etapą, atsižvelgiant į jo tematiką, asmens raišką ir poetiką, galėtume įsivaizduoti kaip brandos romano (Bildungs
roman) antrą dalį: jų herojė iškeliauja iš namų, šiuo
atveju tiksliau būtų sakyti iš Vinco Mykolaičio-Putino vidurinės mokyklos-internato tuomečiame Kapsuke (dab. Marijampolė), ir atsiduria naujoje, daug jaudinančių potyrių ir galimybių teikiančioje aplinkoje,
skatinančioje intensyvią savikūrą ir savirefleksiją. Išvykimas į Vilnių pačios Miliauskaitės yra suvokiamas
kaip brandos lūžis: „Viskas dabar iš tam tikro nuotolio
matosi kitaip. Gal juokinga, bet, turbūt, išaugau iš to
amžiaus – iš pirmosios Poezijos šventės. Baigėsi vaikų žaidimas. Dabar suaugusių žmonių žaidimas [...]“
(1968. XI. 13, p. 33–34). Vadinamojo „suaugusiųjų žaidimo“ laiškų autorė imasi pirmiausia maksimaliai atsiribodama nuo buvusios aplinkos. Panašios sociokultūrinės aplinkos kambario draugės bendrabutyje Vilniuje
suvokiamos kaip svetimos, o vilniečiai, sutikti, žinoma,
ne universiteto bendrabutyje, – kaip artimo genetinio
kodo: „Visos lituanistės, bet nė viena, atrodo, nepripa-
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žįsta bitlų talento, šiuolaikinį meną laiko smukimu ir
dievina Repiną. Žodžiu, nieko ypatingo. Jų tarpe nėra
nė vienos iš tų žmonių, kurie mane užvaldo, užburia ar
bent labai sudomina, turi kažką grynai savo. Kas kita –
draugai vilniečiai. Jie visai paprasti, bet! Yra kažkas.
Ir mūsų pažiūros daugiau sutampa kai kuriais politiniais ir meniniais klausimais. Ir dar kai kas: tos mūsų
kambario mergaitės nelabai jau seka šiuolaikinę literatūrą, minties šuolius laiko neigiamu dalyku“ (1968.
IX. 4, p. 31). Svarbiau ne tai, kaip Miliauskaitė suvokia
kambario drauges, bet tai, kaip per opoziciją charakterizuoja save. Čia nubrėžtas interesų pobūdis ir spekt
ras svarbus visuose laiškuose, kurie rašomi visiškai
pasitikint Mokytojos galėjimu suprasti kultūrines aktualijas ir jas įvertinti (galime numanyti, kad tai, jog
Miliauskaitė minties šuolio literatūroje nelaiko neigiamu dalyku, yra Mokytojos nuopelnas): vakarietiškosios
kultūros, kiek ji buvo prieinama, refleksija, pastangos
sugauti naujausias menų ir pasaulėžiūros madas, perskaityti sunkiai prieinamas išeivijos, Vakarų rašytojų
knygas ir intuityvus gebėjimas įvertinti jų kokybę, aktyvus įsitraukimas į kultūrinį tuolaikio Vilniaus gyvenimą, pradedant teatru, koncertais, baigiant kinu. Galime sakyti, kad šiuose laiškuose atsiveria kultūrinė
penkerių metų panorama: kas lavino, kas jaudino, kas
atrodė pasenę. Šaltiniai, atskleidžiantys, kaip atrodė
jauno žmogaus saviugda sovietmečiu, mums yra labai
svarbūs norint turėti daugiau argumentų šiandienėse
diskusijose apie šį sudėtingą laiką.
Tačiau apie laiko panoramos atsivėrimą knygoje galime kalbėti gana rezervuotai. Atrodo, kad čia tinkamiausia vieta ekskursui apie jos parengimą. Septintame aštuntame dešimtmetyje rašytuose laiškuose
minimi renginiai, knygos, filmai, spektakliai, etc., kurie adresatei buvo gyvenamojo laiko dalis, nereikalinga
papildomo aiškinimo, šiuolaikiniam skaitytojui neretai
yra didesnės ar mažesnės (priklausomai nuo turimų žinių ir prieigos prie interneto) baltos dėmės, kurias įsipareigoja ar turėtų įsipareigoti „nuspalvinti“ šaltinio
rengėjai. Tokiu būdu parengti laiškai ima funkcionuoti
kaip savotiški metraštininkai, atveriantys nutolusius
sociokultūrinius pasaulius, bet šioje knygoje taip nenutiko. Rengėjai „Sudarytojų pratarmėje“ tiksliai formuluoja: „laiškų knygoje yra žiupsnis dalykinių komentarų – išnašų, pabaigoje – rodyklės“ (p. 10). Kaip tik
žiupsnis dalykinių komentarų knygoje ir yra: kur ne
kur paberta. Skaitydama mėginau suvokti, kokiu principu atsirenkamos komentuotinos vietos, bet joks bent
kiek sistemišką požiūrį liudijantis variantas į galvą neatėjo. Likęs įspūdis, kad komentuojama arba tai, kas
rengėjams pasirodė aktualu/įdomu, arba tai, apie ką
turėta lengvai prieinamos informacijos. Skaitant taip
parengtą šaltinį visuomet kirba knygos pobūdžio ir jos
adresato klausimas: kam skiriama ši knyga? Atsaky-
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mo rengėjai nepateikia, spėtina, dėl tos priežasties,
kad įvardijus adresatą ir knygos pobūdį, neišvengiamai tektų motyvuoti šaltinio rengimo principus, kas ir
kodėl vienaip ar kitaip (ne)daroma. „Tebūnie šis leidinys atminimo ženklas Mokytojai ir jos Mokinei poetei.
2020 metais minėsime Nijolės 70-metį... O visa kita,
antai grožinės, mokslinės, edukacinės ar dar kitos šio
leidinio reikšmės, parafrazuojant Nijolės paskutinįjį
laišką Mokytojai – Aukščiausiojo rankose“ (p. 15). Manytina, kad tai, kas čia deleguojama Aukščiausiajam,
į savo rankas vertėtų perimti knygos rengėjams, kurių
atsakomybė, mano požiūriu, yra teikti dalykinius komentarus, padedančius atskleisti visas įvardytas reikšmes tiek, kiek nuo jų žmogiškos valios dirbti priklauso.
Būtų galima šios poetiškos vietos nekomentuoti, tačiau
ji pernelyg kontrastuoja su knygos atributika, rodančia
jos kaip mokslo šaltinio statusą, kas jau vėlgi reikalautų daugiau iniciatyvos perimti į savo rankas ar bent jau
neleisti sau tokių teiginių kaip antai: „Knygoje laiškų
sintaksė bei leksika neredaguota, nekeista net soviet
mečio rašyba – jeigu „perpiovė“ – taip ir palikta“ (p. 13;
kursyvas mano, – J. Ž. R.). Kadangi šiam vieninteliam
rašybos ypatumui skiriama dėmesio su lengvu vertinamuoju tonu, galima pastebėti, kad tai – ne sovietmečio
rašyba, nors taip buvo rašyta ir sovietmečiu. Šioje vietoje galimą ilgą kalbą apie laiškų parengimą užbaigsiu,
tik pridėčiau, kad tokios sąlyginai nedidelės apimties
knygoje, turinčioje du rengėjus, yra gana daug korektūros klaidų.
O dabar norėčiau grįžti prie pačių laiškų ir pradėto
aptarti juose atsiskleidžiančio Miliauskaitės brandos
etapo. Labai aktyvų, net, atrodo, perdėtą, egzaltuotą
pasinėrimą į Vilniaus kultūrinį ir socialinį gyvenimą
labiausiai akumuliavo ištrūkimo, pabėgimo jausmas ir
labai aiškus savikūros poreikio suvokimas. Savikūros
poreikis kaip aktyvus veiksmas skamba gana paradoksaliai, bet iš aptariamų laiškų galima suprasti, kad Miliauskaitė gyvenimą Vilniuje išgyveno ne kaip organišką brandos tąsą, o kaip savęs atgavimą, atkūrimą to,
kad buvo slopinta ar griauta. Keletas citatų iš 1969 m.
sausio 17 d. laiško, kuriame daugiausia dėmesio skiriama internatui aprašyti:
O kur nuolatinis pažeminimas? Kiekvienas galėjo
kiek tinkamas įžeidinėti ir įsakinėti. Mokė nuolankumo, vertė nusižeminti. Beveik kiekvieną kartą reikėjo
su ašarom maldauti, kad išleistų į namus. Į namus!
Tebūnie jis prakeiktas, tas internatas! [...] Dabar iš
naujo mokausi to, ką iš manęs atėmė. Gerumo, teisingumo, moteriškumo, meilės, neapykantos, kantrybės,
tikėjimo tuo, kas gera, švelnumo, užuojautos, pasigailėjimo ir t. t. Ir savarankiškumo! [...] Internatas baisiai
sugadino mane, bet dabar aš vėl mokausi gerumo. Ir
kada nors būsiu ta mergaitė, kuri turi būti. (p. 53–54)
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Atvira refleksija sovietinės ugdymo institucijos mušt
ro poveikio jauno žmogaus sąmonei, kai išvykus jaučiama būtinybė iš naujo pradėti socializaciją ir pamatinių emocinių struktūrų atkūrimą. Negailestingumas
paliktai aplinkai kyla iš didelio jautrumo, maištingumo
ir ambicijų, saviraiškos poreikio, kurie internate buvo
suspausti tarsi spyruoklė, visu stiprumu atsileidusi iš
jo išėjus. Tačiau pagrindinė atrama bandant susiorientuoti patekus į nekontroliuojamą (žodis vartojamas turint omenyje sovietmečio kontekstą) saviugdos erdvę
Vilniuje yra ta pati mokytoja Liuda Paštukaitė-Viliūnienė, kuri yra stabili dvasinė atrama, kuriai adresuojami esminiai tapatybės klausimai, kuriai galima
išsakyti visą savo pasimetimą, nesusiorientavimą, abejones. Mokytojos savumas ir „dvasinė donorystė“, anot
tikslaus Viktorijos Daujotytės-Pakerienės įvardijimo
(p. 27), yra tai, kas lieka stabilu visą šį permainingą ir
emociškai itin įkrautą, kaip galima suvokti iš emocinės
laiškų amplitudės, laikotarpį.
Kaip jau buvo minėta, Mokytojos laiškai iki šiol nėra
surasti (skelbiami trys Viliūnienės rašyti sveikinimai,
knygoje nėra išsamiau aptarta jų ieškojimo ar galimo likimo klausimas, konstatuojama, kad „mokytojos
laiškų Nijolei nepavyko rasti“, p. 15), bet Miliauskaitės santykis su ja toks aktyvus, kad skaitytojas susikuria adresatės portretą. „[...] Jūs vis vien liksit pirmutinė kritikė, Jūs pirmoji skaitysit naujus eilėraščius,
nes Jūs geriausiai galit suprast, objektyviai įvertint“
(p. 31); „Jūs nesaugot, netausojat savęs, nes dar tebesėdit po vidurnakčio“ (p. 52); „Jūs beveik burtininkė.
Tikrai. Man gera, kai pabūnu su Jumis“ (p. 57). Tai tik
keletas pavyzdžių, leidžiančių pajusti, iš kokio santykio kyla ši epistolika. Tai, kas, kaip ir apie ką kalbama
atskleidžia, kokia pedagogė yra šių laiškų adresatė ir
kokį vaidmenį atliko poetės gyvenime, būtent – poetės,
nes talento klausimas nuolat adresuojamas Mokytojai drauge su siunčiamais kūrybiniais bandymais (jie,
kiek galima suvokti iš pratarmės, skelbiami ne visi,
o atrinkti pagal kriterijų „poezija sensu stricto“, p. 14).
Poetės tapatybės klausimai neatsiejami nuo bendresnės asmens raidos. Atrodo, kad Miliauskaitė, stigdama
artimo ryšio su giminėmis, labiausiai su mama (apie
tai užsimenama laiškuose), dvasinę autoritetę atrado
būtent santykyje su Mokytoja, jai išsako klausimus, susijusius su moters asmenybės, tapatybės formavimusi:
„Mokytoja, kaip Jūs galvojat, ar kada nors būsiu gera,
graži ir tikra? [...] Ar būsiu verta meilės? Dar nežinau,
kuo tapsiu“ (p. 59).
Ši laiškų knyga atskleidžia, kokiu būdu santykis,
susiformavęs gyvenant toje pačioje erdvėje, įsikūnija
kitose komunikacijos formose. Pirmieji laiškai, rašyti vos išvykus į sostinę, rašomi pagal tam tikrą laiško
formos reglamentą, kaip pradedama dėmesio adresatei sakiniais, tuomet aprašomi galimai adresatei įdo-
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mesni dalykai apie universitetą ir panašiai, o baigiama
įprastomis, tik asmeniškai varijuotomis atsisveikinimo
formulėmis. Tačiau intensyvėjant epistolinei komunikacijai, laiško forma kinta pagal adresantės komunikacinį poreikį: laiško formali struktūra vis labiau nyksta,
o jo siužetas valdomas čia ir dabar vykstančio pokalbio
ar išsisakymo logikos, pasitikint adresatės galėjimu tokią epistolinę formą priimti: „Parašysiu, sakau, laišką,
vėl be pradžios ir pabaigos. Negi svarbu, kodėl ir kada
rašau. [...] Ak, Mokytoja! Nebūkit tokia gera, nes su savo
laiškais peržengiu visas ribas“ (1968. X. 26, p. 110–111).
Tokia komunikacija, kokia čia trumpai aprašyta išryškinant tik keletą aspektų, trunka, kaip minėta,
penketą metų, tačiau kadangi skelbiami visi išlikę laiškai, knygoje matyti, kada tokio pobūdžio bendravimas
baigiasi. Pirmas po trejų metų pertraukos – 1976 m.
lapkričio 13 d. – rašytas laiškas rodo ne aktualų, gyvą,
o refleksyvų, iš atminties kylantį ryšį, jo apmąstymą:
„Dažnai apie Jus galvoju, nes Jūs esat iš tų žmonių, kurie man yra darę pačią didžiausią įtaką, kuriais galiu
pasitikėti, kuriems jaučiu tikrą dėkingumą ir, gal taip
galima būtų pasakyti, giminystę, prisirišimą visam gyvenimui“ (p. 170). Susidaro įspūdis, kad šiuose negausiuose laiškuose pateikiami atsakymai į ankstesniuose
keltus klausimus ir galime užčiuopti, kas įvyksta tarp
recenzijos pradžioje įvardytų dviejų Miliauskaitės asmenybės sandų – buvau maištininkė ir esu silpna moteriškė. Bene vienas aštriausių penkerių metų laiškų
motyvų – ar galiu būti poetė, čia jau turi atsakymą:
„O šiaip, jeigu jau ką kalbėti apie save, tai esu tikra,
kad vienintelis kelias man yra šalia Vytauto. Būti prasta poete, vidutine poete... Tai jau kur kas teisingiau padėti poetui, kurį laikau tikru poetu, ir būti su žmogumi,
kurį vieną man yra skirta mylėti“ (p. 171–172). Ryškią
„aš“ artikuliaciją keičia ramus „mes“ („Mūsų reikalai
lyg ir gerėja“, „Mums jis atrodo labai gabus“, „Mes užsivertę darbais“, etc.). Šis laiškų siužetas liudija unikalią, šiuolaikiniam žmogui, ir man pačiai čia kalbančiai,
gana sunkiai atpažįstamą ir suvokiamą, tarnystės poezijai idėją, ne forsuotą, ne teatrališką (tokios nestingam
ir dabar), bet absoliučiai tikrą, kai nuosavo gyvenimo
prasmės klausimas iš esmės susiejamas su galėjimo
tarnauti poezijai idėja, ir net nesvarbu, kas tą poeziją
kuria, tu pati ar kitas. Kad ir koks neteisingas iš šiuolaikinės moters pozicijų atrodytų šis sprendimas (o labai sunku tai matyti kitaip!), Miliauskaitės gyvenimas
jį liudija kaip tvirtą, sąmoningą, egzistenciškai motyvuotą jos pasirinkimą, kilusį ne iš prigimtinio nuolankumo (ryški egocentriška maištininkė) ar nepalankių
gyvenimiškųjų aplinkybių (t. y. vyriško diktato), bet iš
stiprios valios, todėl neleisiantį ateities biografams jos
gyvenimo lengvai įrašyti į vyrams pasiaukojusių moterų, moterų-aukų gyvenimų schemą.
!
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Gadonų Žemaitijos
aprašymas
Roma Bončkutė

Adomas Butrimas išleido daugelį metų brandintą studiją Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose
(p. 12–126, su greta pateiktu vertimu į anglų kalbą)
su šaltiniais (p. 128–303; tekstus iš lenkų kalbos vertė Adomas Subačius, Adomas Butrimas, Lina Stefanovič). Šaltinių autoriai – Vladimiras (1775–1842), Mykolas (1807–1855) ir Liubomiras (1831–1908) Gadonai.
Kaip rodo knygos pavadinimas, tekstai papildo XIX a.
Žemaičių – seniūnijos, kunigaikštystės – istorijos tyrimus, pateikia naujų duomenų apie Žemaitijos gyventojų dalyvavimą sukilimuose, taip pat čia randame idėjų
literatūros topografijai, nes išleista knyga antrina, kad
žemaičiai davė didžiausią rašytojų skaičių ir ilgai vaidino vadovaujamą vaidmenį literatūriniame gyvenime.
Gadonų (Gaden), kaip ir Platerių, Renių (Röne), Riomerių (Römer), giminė XVI a. antroje pusėje Lietuvos
Didžiajai Kunigaikštystei prisijungus dalį Livonijos,
šio amžiaus pabaigoje, XVII a. ėmė keltis į Žemaitiją,
davė kraštui palikuonių, pasižymėjusių ne tik kovose
ar tarnyboje, bet ir fundavusių bažnyčių statybą, puoselėjusių dvaro kultūrą, kėlusių savo pavaldinių gyvenimo kokybę, palikusių Lietuvos kultūros paveldui
reikšmingų dokumentų, grožinės kūrybos.
Telšių rajono miestelis Gadūnavas (anksčiau – Degeniai, Gadonavas) pavadintas Gadonų garbei (kaip Renavas – Renė). 1783 m. Jurgis ir Eleonora Gadonai tuo-

Žemaičių
Kunigaikštystė bajorų
Gadonų raštuose,
parengė Adomas Butrimas,
iš lenkų kalbos vertė
Adomas Subačius, Adomas
Butrimas, Lina Stefanovič,
serija Žemaičių praeitis 18,
Vilnius: Vilniaus dailės
akademijos leidykla,
2019, 314 p., 300 egz.
Dailininkas Martynas Gintalas
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met dar Degeniuose fundavo bažnyčią, o kai miestelis
1817 m. gavo parapijos teises, galutinai imtas vadinti Gadūnavu. Gadonai iki 1831 m. sukilimo dar turėjo
dvarą Sedoje ir valdė dalį miestelio.
Butrimo knyga sužadina norą rekonstruoti Žemaitijos didikų šeimų ryšius, nustatyti šeimų literatūros
geną. Pavyzdžiui, Dionizo Poškos mamos Barboros Lopataitės (1720–1769) mama buvo Joana Gadonaitė-Lopatienė (g. apie 1700). Vladimiras Dionizas Gadonas,
rašęs ir eilėraščius, vedė Teklę Šiukštaitę, kuriai Simonas Daukantas dedikavo Dainas žemaičių (1846).
Daukantą su Gadonais sieja ne tik ši dedikacija. Vladimiras Gadonas, dar būdamas Vilniaus vyriausiosios
mokyklos mokinys, dalyvavo Tado Kosciuškos sukilime, kur dalyvavo ir istoriko šeima, o motina Kotryna
Odinaitė-Jaušienė-Daukantienė vežė sukilėliams maisto. Beje, Butrimas pažymi moterų dalyvavimo svarbą
1831 m. sukilime (p. 96). Daukanto pirmosios istorijos
rankraštį Poška skaitė ir jame yra išlikusios pastabos
su inicialais D.P. Tikėtina, Jurgio Platerio mama, kunigaikštytė Karolina Giedraitytė, įskiepijo sūnui meilę
lietuvių kalbai, jis turėjo asmenišką Daukanto istorijos
nuorašą, pats rašė lietuviškai. Platerių Švėkšnos, Renė
Gargždų dvaro įtaka jaučiama XIX a. antros pusės atgimimo sąjūdžiui. Padurbinio dvarelyje, netoli Gadūnavo miestelio, gimė ir gyveno Tado Kosciuškos sukilimo dalyvio Teofilio Praniausko duktė Karolina Ona
Praniauskaitė – pirmoji moteris poetė, rašiusi eiles ne
tik lenkiškai, bet ir lietuviškai, paskatinusi lietuviškai
rašyti ir poetą Antaną Baranauską, o jos broliai buvo
arba 1831 m. sukilimo (Marcelis) dalyviai, arba vienaip
ar kitaip susiję su lietuviškąja raštija (Napoleonas Jonas, Vladislovas Kazimieras, Feliksas Leopoldas, Otonas Aleksandras). Rašytojos Šatrijos Raganos (Marijos
Pečkauskaitės) senelė buvo Važinskaitė, mama – Stanislava Šiukštaitė. Pirmojo Žemaitijoje Vladimiro Gadono našlė 1640 m. antrą kartą buvo ištekėjusi už Jeronimo Važinskio (p. 298). Vienas iš šios giminės atstovų
Aleksandras Važinskis kurį laiką (1840–1842) kartu
su Motiejumi Valančiumi profesoriavo Vilniaus dvasinėje akademijoje, ir nors rašė lenkiškai, bet buvo savo
krašto patriotas.
Skaitant Butrimo lietuviškai paskelbtą Vladimiro
Gadono tekstą „Žemaičių kunigaikštystės statistika“
(Statystyka Xięstwa Żmudzkiego, išsp. 1839), matyti,
kaip jis susišaukia su Daukanto koncepcijomis veikale Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (1845).
Abu veikalai tęsia romantizmo istoriografijos tradiciją. Nors Gadono veikalas išaugęs iš XVIII a. buvusios
populiarios istorinės topografijos šakos, bet vienas iš
svarbesnių jo istorijos šaltinių – Johanno Voigto (1786–
1863) Geschichte Preussens (t. 3, 1828). Tai – „Prūsijos
istoriografijos tėvo“ devynių tomų veikalas, kuriame
tęsiamos Viduramžių prūsų kronikų ir regioninės isto-
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riografijos tradicijos. Daukanto pastebėtas suverenios
protestantiškos Prūsijos politikų dėmesys mažumų
kalboms, jų kultūrai, buvo vienas iš faktorių, lėmusių
susidomėjimą šia Karaliaučiaus istoriografine tradicija. Voigtas – vienas iš pirmųjų vokiečių romantikų, į
moderniąją kultūrą įėmęs katalikiškųjų Viduramžių
pasiekimus. Tokia vokiečių romantinės istoriografijos
dvasia Daukantui padėjo sukurti Lietuvos Viduramžių
ir vėlesnio laikotarpio istoriją. Tiek Daukantas, tiek
Vladimiras Gadonas su romantizmo istoriografija susipažino Vilniaus universitete, kur jai atstovavo Joakimas Lelevelis (Joachim Józef Benedykt Lelewel, 1786–
1861), kurį abu cituoja. Vladimiras Gadonas, kaip ir
Daukantas, ne vienoje vietoje pabrėžia glaudų žemaičių ryšį su Pajūriu, Prūsija, akcentuoja uosto praradimo poveikį krašto ekonomikai, plėtrai („prekyba buvo
laisva, bet rusų laikais tolydžio geso, o šiandien, deja,
tik šešėlis geros buities belikęs“, p. 149). Jis jūrai paskiria atskirą skyrių (p. 146–147). Aprašydamas kraštovaizdį autorius išlaiko istorinį dėmenį. Antai sako, kad
„Abipus Nemuno, tekančio per Žemaičius, prieš akis
iškyla gražiausi senųjų pilių, miestų, kaimų, rūmų ir
skoningų parkų vaizdai. Čia senovės prisiminimai susilieja su dabartimi“ (p. 149).
Regioninės istoriografijos tikslas buvo nustatyti tautos kultūros raidos stabilųjį faktorių, kuris padėtų suprasti tolesnę tautos kultūros vystymosi kryptį. Todėl
tiek Daukantui, tiek Vladimirui Gadonui svarbus tradicijos ir nūdienos ryšys. Pastarojo tekstuose randame
nemažai valstiečių išsaugotų, paties autoriaus surinktų, istorinės tematikos pasakojimų, pavyzdžiui:
Po aukščiausio Žemaičių Šatrijos kalno pristatome
visai neaukštą kalną, vadinamą Birutės, kuris prie
ano atrodo kaip nykštukas prie milžino, vien todėl,
kad norime šitaip atiduoti duoklę svarbiam prisiminimui. Atrodo, Birutės kalnas prie Palangos, kūpstantis per kelias [kelius] varstus nuo Prūsijos sienos,
per keliasdešimt žingsnių nuo Baltijos kranto, kitados jūros bangų skalautas, yra žmonių rankomis supiltas, šiandien pušimis apaugęs nuo apačios iki pat
viršūnės. [...]
Kai 1827 metais Palangoje tyrinėjau vietinius padavimus, mane supažindino su 97 metų senuku, kuris turėjo geriausiai išmanyti savo gimtosios vietos
praeitį.
Kai paklausiau, kokią gynybinę reikšmę turėjo šis
kalnas ir kodėl jis vadinamas Birutės, labai protingas
ir nuovokus senukas atsakė: „Nuo senų laikų vietiniai
gyventojai tebejaučia pagarbą šiai vietai, kur gyveno
kunigaikštytė Birutė, labai dorovinga, graži ir narsi
riterė. Ji atmušinėjo Prūsijos kryžiuočius, jos įsakyti ir pakviesti į pagalbą atvykdavo sąjungininkai Žemaičių kunigaikščiai tiek iš Įpilties, tiek iš Skomantų
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ir kitų vietų. Jos šlovė turėjo būti ne eilinė, – pridūrė senukas, – nes atvykęs iš Vilniaus kažkoks garsus
kunigaikštis paėmė ją į žmonas ir išsivežė. (p. 143)
Daukantas ne kartą akcentavo, kad liaudis kai kurias istorijos žinias išsaugojo geriau negu raštai, kitataučių rašyti iš užkariautojo pozicijų.
Butrimui pavyko nustatyti, kad iki šiol atsiminimai
apie 1831 m. sukilimą laikyti anoniminiais, buvo rašyti Vladimiro Gadono. Jis, remdamasis Vladimiro Gadono laiškais Feliksui Vrotnovskiui (atsiminimų ištraukų rengėjas ir leidėjas 1835 m.), nustatė autorių, kuris
prašė išlaikyti anonimiškumą (p. 39).
Kitas Butrimo parengtas šaltinis – Mykolo Gadono
(1807–1855), anksčiau aptarto Vladimiro Gadono brolio Jono sūnaus, 1846 m. išleistos knygos Telšių pavie
to aprašymas (Opisanie powiatu Telszewskiego w gu
bernii Kowénskiej, p. 207–289) vertimas. Kaip matyti,
tematiškai dėdės ir sūnėno knygos susijusios, tačiau
medžiaga ir jos dėstymas labiau primena iš Žemaitijos dvarų inventorių knygų surinktas ir apibendrintas
žinias. Tęsiant paraleles su Daukantu, pastebėtina,
kad šią knygą istorikas turėjo savo bibliotekoje. Knyga išleista Vilniuje, tad turinys nemažai buvo nulemtas
cenzūros. Pavyzdžiui, autorius nereflektuoja Žemaičių
Kunigaikštystės padalijimo – Užnemunės ir Baltijos
pajūrio atplėšimo – nemini ir neaprašo buvusių uostų svarbos krašto ekonomikai, kaip dėdė Vladimiras
Gadonas, cenzorių nevaržomas rašydamas išeivijoje.
Mykolo Gadono beveik dešimtmečiu vėliau parašytas
tekstas yra ne tik kitos kartos atstovo, bet ir kitos tradicijos, artimesnis pozityvizmui. Lietuvos mokslininkai
šiuo tekstu jau rėmėsi, o dabar jis tapo prieinamas ir
platesniam skaitytojų ratui.
Paskutinysis šaltinis apimtimi (p. 290–307) mažiausias – Liubomiro Gadono (1831–1908) – Šis tas apie
mūsų giminę (Nieco o naszej rodzinie, 1905). Tai Vladimiro Gadono brolio Aloyzo sūnaus surinkta giminės,
kurios kelias vingiavo ne per vieną kraštą, istorija. Čia
nemažai vietos skiriama vienam iš ryškiausių šios giminės atstovų Vladimirui Gadonui, kuriam buvo būdingas „neslūgstantis veiklumas, sunkiomis akimirkomis pasireiškiantis ryžtingumas ir sukaupta išmintis,
paprastumas ir švelnumas kasdieniuose reikaluose,
charakterio tvirtumas, kai reikia panaudoti valdžią;
brandi mintis ir kažkoks jaunatviškas vilčių puoselėjimas“ (p. 300). Liubomiro Gadono tekstas parodo tradicinę asmenybės ir tėvynės, asmenybės ir tautos jungtį, jaunojoje kartoje ugdytą mokant suprasti gimtųjų
namų, šeimos reikšmę, mokant iš šeimos jungtis į giminės ir viso krašto bendruomenę. Gadonų biografiniai
liudijimai rodo, kad jaunajai kartai gyvenimo prasmė
ir tikslas buvo formuluojami tradiciškai pasakojant
apie giminės ir Žemaitijos herojus.
!
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Nefasadinė pažangos
pusė
Vilma Vaskelaitė

Ir atsitik tu man taip, kad ankstyvosioms COVID-19
pandemijos apraiškoms vis labiau bauginant, Vilniaus
universiteto leidykla parūpino būsimam karantinui
kaip sykis tematiškai pritinkantį skaitinį – pirmą Lietuvos gubernijų miestų sanitarijos istorijos tyrimą. Tai
istorikų Aelitos Ambrulevičiūtės, Dariaus Žiemelio ir
Tatyanos Voronič kolektyvinė monografija Modernėjan
tys Vilnius, Kaunas, Gardinas: Miestų plėtra ir sanita
rinės infrastruktūros pokyčiai 1870–1914 metais (2019).
Tiesa, autoriai išsikėlė sau ambicingesnius tikslus.
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje pasaulio visuomenė sukosi spartėjančiame modernizacijos sūkuryje. Į jį,
Rusijos imperijai vejantis Vakarus, buvo įtrauktos ir
Vilniaus, Kauno bei Gardino gubernijos. Pažangos proceso būta tokio fundamentalaus, kad apkvaitęs tyrėjas,
norėdamas „pačiupinėti“ šį monolitą, yra priverstas pasirinkti konkretų, siaurą aspektą. Studijos autoriai modernėjimo spartai įvertinti pasirinko Lietuvos istorikų
dar neišbandytus teritorinės urbanizacijos ir miestų
sanitarinės pažangos aspektus.
Aiški monografijos struktūra liudija autorių kolektyvą sėkmingai pasiskirsčius užduotimis. Žiemelis surentė teorinį abiejų veikalo dalių karkasą, paremtą Čikagos sociologijos mokyklos atstovo Ernesto Burgesso
(1886–1966) koncentriniu pramoninio miesto modeliu
ir XX a. dešimtame dešimtmetyje Britanijoje išpopuAelita Ambrulevičiūtė,
Darius Žiemelis, Tatyana
Voronič,
Modernėjantys
Vilnius, Kaunas,
Gardinas: Miestų plėtra
ir sanitarinės infrastruktūros
pokyčiai 1870–1914 metais,
Vilnius: Vilniaus universiteto
leidykla, 2019, 344 p.,
500 egz.
Dailininkė Jurga Tėvelienė
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liarėjusia visuomenės sveikatos, kitaip socioekologine,
teorija, pagal kurią augančią pramoninio miesto visuomenės gyvenimo kokybę lemia ne geresnė mityba, o pirmiausia savivaldos instrumentais pasiekta sanitarinė
pažanga. Šių teorinių svarstymų objektai – miesto išsiskaidymas į funkcines zonas ir sanitarinė infrastruktūra – apibrėžiami ne tik kaip dėmesio vertos Vilniaus,
Kauno ir Gardino modernėjimo apraiškos, bet ir jų palyginimo su JAV, Europos ir net Sibiro miestais kriterijai. Toks tiesioginis etaloninių užsienietiškų teorinių
modelių pritaikymas Lietuvos istoriografijos kontekste
net kiek stebina. Paprastai tik su didžiulėmis išlygomis drįstame lygintis su toliau nei už tvoros įsikūrusiais kaimynais. O šiuo atveju juntamas platus originaliomis baudžiavinio LDK ūkio tipologizacijos idėjomis1
pasižymėjusio mokslų daktaro užmojis.
Teoriškai ambicingą programą įgyvendino Šiaurės
Vakarų krašto miestų istoriją tyrinėjančių mokslininkių tandemas. Tiek Ambrulevičiūtės, tiek Baltarusijos
valstybinio ekonomikos universiteto mokslininkės Voronič įdirbį šioje srityje įrodo Vilniuje, Kaune, Gardine
ir Minske saugomų archyvinių dokumentų gausa, kuria paremta aptariama studija. Daugiausia miestų savivaldos institucijų kanceliariniais dokumentais grįstą naratyvą pagyvina anuometinės spaudos ištraukos.
Carinių įstaigų surinkti, o monografijos autorių apibendrinti statistiniai duomenys leidžia palyginti trijų
gubernijų centrus su kitais imperijos miestais. Pasirūpinta ir XIX–XX a. sandūroje sukurtų Vilniaus, Kauno ir Gardino žemėlapių reprodukcijomis (žr. knygos
priedus), nors šiaip jau ikonografinės medžiagos galėtų
būti daugiau. Pirmoje monografijos dalyje, gilinantis į
miestų plėtros tendencijas pagal Burgesso modelį, būtų
logiška tikėtis atitinkamų trijų miestų funkcinių zonų
schemų. Tačiau pasitenkinta sausu gatvių vardijimu.
Nors ilgamečiams miestiečiams ir gidams orientavimasis anaiptol neturėtų kelti didelių sunkumų, juolab kad
prieduose pateikiama caro laikų urbonimų rodyklė.
Vis dėlto ši miestų plėtrai skirta monografijos dalis
kritikuotina kur kas rimtesniu – metodologiniu – aspektu. Mechaniškas Burgesso koncentrinio modelio
pritaikymas istorinės Lietuvos gubernijų miestams neatrodo pagrįstas. XIX a. įkurtų pramoninių JAV miestų
formavimosi specifikos, lyginant su senoviniais Euro1
Darius Žiemelis, Abiejų Tautų Respublikos socialinė ekonominė
raida XVI–XVIII amžiuje: feodalizmas ar periferinis kapitalizmas? Istoriografinė analizė, Daktaro disertacija, Vilnius: Vilniaus universitetas,
2009; Darius Žiemelis, „Lietuva Vidurio ir Rytų Europoje XVI–XVIII
amžiuje: „feodalinė reakcija“ ar periferinis kapitalizmas?“, in: Lietuvos
istorijos studijos, 2006, t. 18, p. 51–68; Darius Žiemelis, „XVI–XVIII
amžiaus Abiejų Tautų Respublikos palivarko ūkis marksistiniu bei neoinstitucionalistiniu požiūriu“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2011, t. 27,
p. 11–38; Darius Žiemelis, „XVIII amžiaus antros pusės – XIX amžiaus
antros pusės Lietuvos palivarko ir Lotynų Amerikos hasjendos ūkio sistemos kapitalistinės pasaulio sistemos kontekste: lyginamosios analizės
bandymas“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2016, t. 37, p. 106–124.
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pos miestais, problema knygoje paminima vos probėgšmais, nes nelaikoma esmine. Kaip ir tai, kad nei Vilniaus, nei Kauno, nei Gardino pramoniniais miestais
vadinti, švelniai tariant, neišeina. Tokios keistos nuostatos savo ruožtu diktuoja savotiškas tyrimo išvadas.
Autoriai priversti konstatuoti Burgesso modelio neatitinkantį šio regiono miestų zonų išsisluoksniavimą.
Pramoninės ir skirtingų visuomenės klasių (darbininkų, vidurinės klasės, turtingiausių miestiečių) gyvenamos zonos aptariamu laikotarpiu „susikeitusios vietomis“ arba dar net neišsikristalizavusios. Ši aplinkybė
laikoma vėluojančios modernizacijos įrodymu. Šiaip jau
analogišką išvadą buvo galima padaryti ir nepasitelkus
tokios įmantrios metodikos. Kita bėda, kad sekant aptarta tyrimo logika, analogišką diagnozę galima nustatyti ir XIX–XX a. sandūros pasaulio sostinėms – Londonui2, Paryžiui ir Vienai3. Vien jau todėl, kad valdovų
rūmai, planinga miestų rekonstrukcija (pavyzdžiui,
barono Georgeso-Eugène‘o Haussmanno (1809–1891)
Paryžiuje) ir getų tradicija (pavyzdžiui, žydiškasis Leo
poldštatas (Leopoldstadt) Vienoje) savaip veikia funkcinių zonų formavimąsi, iškreipia Burgesso numatytą
nekilnojamo turto kainų dinamiką. Gal monografijos
autoriams nevertėjo apsiriboti pačiu pirmuoju miestų
zonavimosi modeliu? Jau Burgesso mokinys Homeris
Hoytas (1895–1984) atsižvelgė į upių, pagrindinių sausumos kelių ir geležinkelių faktorių miestų formavimuisi ir sukūrė realistiškesnį sektorinį miestų plėtros
modelį (angl. sector model). Šį sekė dar kompleksiškesni
modeliai. Bet juos „matuojantis“ verčiau nepersistengti. „Idealaus tipo“ teoretikas Maxas Weberis perspėjo
tyrėjus nepaversti šio epistemiologinio instrumento savotišku siektinu normatyvu4. Toks įspūdis, kad būtent
čia mokslininkų ir slystelta.
Kur kas išsamesnėje (du trečdalius veikalo užimančioje) antroje dalyje teorinių išvedžiojimų mažiau, ją
skaityti paprasčiau. Pirmiausia aptariami miestų sanitarijos pirmeivės Didžiosios Britanijos laimėjimai tiek
pačios sanitarinės infrastruktūros, tiek jos istoriografijos srityse. Voronič ir Ambrulevičiūtė apžvelgė teisinių
nuostatų ir realios miestų sanitarinės padėties prieštaras visos Rusijos imperijos mastu. Plačiai apibūdinti
centrinės imperinės valdžios 1870 ir 1892 m. priimtais
Miestų nuostatais vietinei valdžiai suteikti sanitarinės kontrolės instrumentai, pirmiausia galimybė leis-

ti privalomuosius nutarimus. Konstatuojamas už jų
įgyvendinimą atsakingų pareigūnų ir pačių miesto gyventojų intereso keisti įsisenėjusius įpročius trūkumas.
Galiausiai detalizuojama pagrindinių tyrimo objektų –
Vilniaus, Kauno ir Gardino – švarinimosi praktikų raida. Pirštais nebadysim, bet vienur dar paplavų duobės,
nuotekų kanalai, o kitur jau ne tik asenizatorių gurguolės ir sąvartynai, bet ir vandentiekis su kanalizacija...
Monografijoje ryškėja imperinės administracijos kaip
neryžtingos sanitarinių naujovių diegėjos vaidmuo.
Tiesa, jai kažkodėl pripaišoma verslo įmonėms būdinga
pelno maksimizavimo logika: „Suprantama, gubernijos
valdžios nedomino miestiečių komforto ir gyvenimo
kokybė. Ši, kaip Rusijos imperijos atstovė, pirmiausia
rūpinosi valstybės demografija. Epidemijos, nusinešančios tūkstančius gyvybių, pakirsdavo valstybių ekonominį pagrindą. Būtent blogėjanti demografinė padėtis privertė Rusijos valdžią spręsti sanitarines miestų
problemas“ (p. 237). Pirma, nelabai aišku, kokia blogė
janti demografinė situacija čia turima galvoje, jei XIX a.
antroje pusėje Rusijos imperijoje įsibėgėjusią urbanizaciją, o su ja ir santykinį vargingiausių miestiečių gyvenimo kokybės kritimą, lėmė augantis gyventojų skaičius ir darbo jėgos perteklius pobaudžiaviniame kaime.
Be to, nejau valdininkų būta tokių infantilių, kad nesuprato gyvenimo kokybės ir demografijos sąryšio?
Nepaisant ginčytinų niuansų, ši monografija laikytina metodologiškai ir tematiškai naujoviška XIX a.
modernizacijos analize. Ypač vykusiai pagrįsta sanitarinės pažangos tyrimų reikšmė ir perspektyvos. Pavyzdžiui, daug žadantis, atrodytų, higieninės kultūros
mūsų krašte raidos tyrimas. Ar, valdžiai pamažu griežtinant sanitarinę kontrolę, rūpintasi visuomenės švietimu atitinkamais klausimais? O gal tik atskiri filant
ropai organizavo viešas paskaitas, brošiūrų leidybą?
Monografijoje paminimos ir pačių miestiečių iniciatyvos tvarkyti savo aplinką epizodai. Jie galėtų būti atspirtis pasekti, kaip keitėsi gyventojų valyvumo supratimas. Kaip tvarkingas tualetas iš sanitarams parodyti
skirtos butaforinės būdelės virto padorios egzistencijos
reikme. Kad pažangos proceso būta ilgalaikio bei sudėtingo, matyt, liudija ir Lietuvai iki šiol skiriami Euro
pos Komisijos įspėjimai dėl neįgyvendintų nuotekų
tvarkymo įsipareigojimų5.
!

2
Žr., pavyzdžiui, dar karalienės Viktorijos amžininko Charleso Boo
tho (1840–1916) 1889–1903 m. vykdytų tyrinėjimų eigoje sudarytą
Londono žemėlapį, rodantį gyventojų pasiskirstymą pagal pajamingumą (https://booth.lse.ac.uk/map/12/-0.0847/51.4968/100/0, 202008-28). Pirmiausia į akis krenta turtingųjų ir vargingųjų gyvenamųjų
kvartalų ir net namų persimaišymas.
3
Plg. Historischer Atlas von Wien – Stadtwirtschaft und Infrastruktur, in: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Historischer_Atlas_von_

Wien_%E2%80%93_Stadtwirtschaft_und_Infrastruktur, 2020-08-28.
4
Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hrsg. von
Johannes Winckelmann, Tübingen: J. C. B. Mohr, 61985, p. 199–200.
5
Marius Monkevičius, „Lauko tualetų savininkams – lemtingas terminas: netrukus grės baudos“, in: Vakarų ekspresas, 2019-04-29, in:
https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuva/lauko-tualetu-savininkams--lemtingas-terminas-netrukus-gres-baudos-1707730/ (2020-09-02).
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Techninės inteligentijos
renesansas
Antanas Terleckas

Praėjusių metų pabaigoje pasirodė nauja Sauliaus
Grybkausko ir Rūtos Grišinaitės knyga apie inžinierius sovietų Lietuvoje Inžinieriai pagal planą: Techni
nis mokymas ir specialistų rengimas Lietuvoje 1944–
1990 metais. Sovietmečiu techninė inteligentija buvo
viena esminių socialinių grupių, režimui svarbi tiek
pragmatiškai, tiek ir ideologiškai, vis dėlto atitinkamo
mokslininkų dėmesio inžinerija nesulaukė. Pastaruoju
metu techninės inteligentijos sąvoka praktiškai dingo
iš viešosios erdvės. Sąjūdžio ir pirmaisiais Nepriklausomybės metais apie techninę inteligentiją buvo kalbama pakankamai daug, kalbėjo ir ji pati, tačiau dabar
inteligentijos sąvoką tarsi monopolizavo kultūrininkai,
o bent dalį turėtos svarbos ir įtakos inžinieriai prarado
pasikeitus konjunktūrai, vietą po saule teko dalintis su
naujais konkurentais – verslininkais, pramonininkais,
etc. Tad istorikų bandymas grįžti prie techninės inteligentijos yra tikrai prasmingas. Juolab skaitytojas turėtų neapsigauti – atrodytų, kad knygos pavadinimas
nurodo į pakankamai siaurą ir specifinį objektą, tačiau
pati tema ir jos nagrinėjimas – labai įvairialypis ir platus. Kalbama ir apie įstaigas (institutus, ypač Kauno politechninį (KPI) ir Vilniaus inžinerinį statybos
(VISI)), ir apie asmenybes, ir apie pačią sovietinę sistemą. Knygoje pasakojama apie inžinerijos LSSR su(si)-

Saulius Grybkauskas,
Rūta Grišinaitė,
Inžinieriai pagal
planą: Techninis mokymas
ir specialistų rengimas
Lietuvoje 1944–1990
metais,
Vilnius: Lietuvos istorijos
institutas, 2019, 279 p.,
300 egz.

Dailininkės Violeta Boskaitė ir
Dainė Galinienė

naujasis židinys-aidai 2020 / 6

formavimą, ieškoma atsakymų, kodėl LSSR tarp inžinierių taip aiškiai dominavo lietuviai, kai niekur kitur
SSRS tokio etniškai monolitiško techninės inteligentijos sluoksnio nebuvo; paliečiami ir konkrečių asmenybių – Antano Sniečkaus ir ilgamečio KPI rektoriaus
Kazimiero Baršausko – mitai. Knygoje taip pat nesislepiama tik tarp institutų sienų, rašoma apie bandymus
„kurti“ inžinierius sovietinėje visuomenėje praktiškai
nuo pat lopšio, vaikystėje. Tad knyga turėtų sudominti
tiek politinės, tiek ir socialinės istorijos tyrėjus, kadangi švietimas ir ugdymas yra vienas tų laukų, kur visuomenė ir politika susiduria, ypač – sovietmečiu.
Nors knyga ir parašyta dviejų istorikų, tačiau jų indėlis – labai nevienodas, kadangi Grišinaitė, kaip informuojama pratarmėje (p. 8), parašė tik du iš penkių
pirmojo skyriaus poskyrius (iš viso knygoje – keturi skyriai). Knyga ir šiaip atrodo labai grybkauskiška nuo pat pirmų puslapių, ji net ir pristatoma kaip
ankstesnio Grybkausko tyrimo Sovietinė nomenklatū
ra ir pramonė Lietuvoje 1965–1985 metais (2011) tęsinys (p. 7–8). Tad ir Inžinierių pagal planą privalumai,
galimi trūkumai ar polemikos taškai plaukia ne vien
iš šio konkretaus tyrimo, bet ir iš bendro (pagrindinio)
autoriaus įdirbio sovietologijos lauke. Grybkauskas per
pastarąjį dešimtmetį susikūrė solidaus mokslininko reputaciją, jo darbai skaitomi ir vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje; visai neseniai jo knyga Sovieti
nis „generalgubernatorius“: Komunistų partijų antrieji
sekretoriai Sovietų Sąjungos respublikose (2016) buvo
išversta ir publikuota Latvijoje. Grybkausko tyrimai
išsiskiria dviem pagrindinėmis savybėmis: naudojamų
šaltinių baze ir itin plataus konteksto išmanymu. Istorikas yra sukaupęs bene didžiausią paties įvairiausio rango „buvusiųjų“ – nuo LKP CK narių iki įvairių
įstaigų darbuotojų ar tiesiog sovietmečio kasdienybės
liudininkų – interviu archyvą. Ar pavyksta jam visuomet išlaikyti reikiamą distanciją nuo šio šaltinio – kitas klausimas, vis dėlto turėti tokią bazę – neginčijimas privalumas. Be to, Grybkauskas neužsiciklina ant
interviu kaip patikimesnio ar patogesnio šaltinio, tad
daug dėmesio skiria ir archyvams. Galiausiai, lietuviškoje istoriografijoje, kurioje pakankamai įprasta atlikinėti „atvejo analizes“, kalbėti apie Lietuvos savitumą,
o kontekstą kurti tik santykių su Maskva perspektyvoje, Grybkauskas kaip bene niekas kitas laisvai žong
liruoja įvairiausiais sovietologiniais kontekstais – ne
tik Latvijos ar Maskvos, bet ir gerokai svetimesniais
ir tolimesniais. Kitaip tariant, jo tyrimai nėra grynai
lituanistiniai, bet ir pakankamai sėkmingai įsipaišo į
bendrą pasaulinį sovietologijos lauką, ypač knyga apie
antruosius sekretorius. Abu šiuos privalumus aiškiai
matome ir šioje knygoje: čia taip pat kaip šaltinis figūruoja amžininkų pasakojimai, kurie papildo Lietuvos,
Rusijos, Latvijos ir Estijos archyvuose tyrinėtų doku-
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mentų pagrindu atliktą tyrimą. Knygoje taip pat gausu
įvairaus pobūdžio konteksto, skaitytojui pasakojančio
ne tik apie KPI steigimą, bet ir pristatančio situaciją ar
konkrečius atvejus tokiuose Dievo (ir lietuvio) užmirštuose kampeliuose kaip Biškekas (Frunzė), Ašchabadas ar Kišiniovas.
Knyga pakankamai sėkmingai atskleidžia, kad sovietinę sistemą gali vartyti kokiais tik nori pjūviais,
tačiau tam tikros konstantos egzistuoja – net ir kalbant apie inžinierių ugdymą, sistema lieka nelanksti
ir negeba prisitaikyti prie nuolat kintančių tikrovės sąlygų. Parodoma, kad planavimo principai (ne)veikė ne
tik ekonomikoje, bet ir švietime. Iš pradžių inžinierių
sluoksnį sistemai tarsi reikėjo sukurti, planuoti, o dėl
išaugusio poreikio inžinieriaus profesija atrodė prestižinė, stojant į aukštąsias mokyklas vykdavo dideli konkursai. Tačiau ilgainiui situacija apsivertė: įstoti darėsi
vis lengviau, o sovietmečio pabaigoje teko konstatuoti, kad vienų inžinerinių specialybių buvo perteklius,
kitų – didelis trūkumas (p. 122). Svarbu atrodo ir tai,
kad autoriai rodo pakankamai dinamiškos ir gyvos sovietinės visuomenės vaizdinį, suformuluodami prielaidą, kad lietuviškosios, etniškai monolitiškos inžinerijos
susiformavimui didžiulę įtaką padarė ne tik LKP vadovai, bet ir aukštųjų mokyklų vadovų iniciatyvos, visų
pirma Juozo Kupčinsko ir Baršausko (p. 129).
Pagrindiniai knygos trūkumai slypi jos koncepcijoje,
dėl kurios knyga atrodo iki galo neišbaigta ir neapgalvota. Knygą ir jos leidybą finansavo Lietuvos mokslo
taryba, tad pradinis jos taškas buvo projektas, o galutinis – skaitytojams pristatyta knyga. Idealiu atveju šis
kelias turi būti labai ilgas: atsiranda idėja, ji detalizuojama, sukuriama būsimo tyrimo vizija. Tuomet vykdomas tyrimas, kuris niekada nepavyksta taip, kaip buvo
įsivaizduojamas, rezultatai įvertinami, permąstomi,
perrašomi ir tik tada skaitytojui pateikiamas galutinis
rezultatas – knyga. Šiuo atveju atrodo, kad permąstymui galbūt nebeliko laiko ar noro. Vien atsivertus turinį matyti, kad koncepcija ir turinys nebuvo iki galo
apmąstyti: antai paskutinis trečio skyriaus poskyris
apie ideologinį inžinierių mokymą per visą sovietmetį užima varganus keturis puslapėlius, o ir jų pusę –
nuotraukos. Po jo knygoje įtalpinamas paskutinis,
trumpiausias skyrius apie paskyrimus dirbti baigus
studijas, kuris nesuskaidomas į poskyrius, nors yra tik
keliais puslapiais trumpesnis už antrą skyrių „Inžinerijos lituanizacija“, kuriame buvo keturi poskyriai.
Koncepcijos išsigryninimo problemos ryškiau atsiskleidžia įvade: klausimai, į kuriuos bandoma atsakyti, preciziškai taip ir nesuformuluojami. Pabiromis (kas
puslapį po vieną-dvi) suminimos temos ar problemos,
kurias norėtųsi tirti: čia ir inžinerijos, kaip socialinio
sluoksnio, tapsmas (p. 10), klausimas, kodėl ir kokiu
būdu inžinieriai netapo internacionalizmo nešėjais,
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o „įsivietino“ (p. 13), čia pat paminimas Sniečkaus fenomenas. Vėliau (p. 16) tikslai formuluojami naujai,
tačiau vėlgi nepakankamai preciziškai. Kai kurie tikslai formuluojami per neiginius ir projektinius burtažodžius: „Nesame mitų griovėjai, sau nekeliame tikslo
paneigti ar patvirtinti atskiruose visuomenės sluoksniuose jau įsigalėjusias nuostatas. Mūsų tikslas yra pažvelgti giliau ir atskleisti ne vieno ar kito veikėjo blogus
darbus ar nuopelnus, o ištirti to meto socialinės sanklodos ypatybes“ (p. 14). Todėl skaitant knygą atrodo, kad
jos koncepcija yra paremta pirmine-projektine vizija,
kuri taip ir nepakito po atlikto tyrimo.
Tai nulėmė kai kuriuos trūkumus, kurie ryškiausi
plačiausiai aprėpti bandančiame pirmame knygos skyriuje „Technicizmas ir asmens socializacija“, jis atrodo
kiek eklektiškas ir painus. Pavyzdžiui, vien pirmame
poskyryje „Technicizmo kultūra sovietmečiu“ keistoki
atrodo ekskursai į tarpukarį, primenant, kad „humanitaro, filologo Antano Smetonos vedama Lietuvos valdžia nematė kokių nors didesnių perspektyvų inžinerijai“ (p. 36; o šią tezę, panašu, suformuluoti padėjo dar
1974 m. išleista Solomono Atamuko knyga Nauja Lie
tuva, nauji kadrai). Arba: „Lietuvoje inžinierius taip nė
karto ir netapo pagrindiniu meno kūrinio veikėju. [...] Ši
literatūrinė tradicija – nerašyti apie miestą, techniką ir
inžinierius buvo pratęsta ir sovietmečiu“ (p. 37). Juolab
įvade rašoma: „Intensyvi, ypač nuo 7-o dešimtmečio pramonės plėtra sovietmečiu kontrastavo su agrarinės tarpukario Lietuvos Respublikos situacija, kurioje negausūs inžinieriai užėmė ypatingą socialinę padėtį“ (p. 13).
Kaip nelabai reikalinga ir taip klampokame tekste pasirodo Martino Heideggerio nuomonė apie augančio šiuolaikinio nihilizmo priežastis, o demonstruojama priešprieša tarp humanitarų ir inžinierių (kurią neva įrodo
Romualdo Ozolo dienoraščio citatos, Rolando Pavilionio
ir Meilės Lukšienės pasisakymai ar tekstai, tarsi menkinantys ne humanitarus) irgi atrodo kiek dirbtinoka.
Abejoju ir tokiu gan suprimityvinančiu galutiniu skyrelio apibendrinimu: „šiandien Lietuvoje dar išlikusi
tiksliųjų mokslų ir humanitarų šalininkų priešprieša
iš esmės yra sovietinis vedinys“ (p. 45). Panašiai būtų
galima narstyti ir kitus šio skyriaus poskyrius, vieni jų
pavyko labiau, kiti – mažiau, tačiau apskritai skyriuje
pasigendama aiškesnio apmąstymo: kas nagrinėjama,
ką norima pasakyti ir kas pasakoma.
Tolimesnė knygos eiga kur kas sėkmingesnė ir aiškesnė, o tam padeda ir susiaurėję laikas bei erdvė. Užuot
bandžius pateikti kažkokias kone visą kultūrą apimančias įžvalgas, likusiuose trijuose skyriuose susitelkiama
į pakankamai aiškias erdves ir asmenis: Sniečkus, Baršauskas, KPI, VISI, bendras politechnikos institutų kūrimas SSRS, etc. Tad nors konceptualiai knyga neatrodo galutinai išpildyta ar vientisa, pats tyrimas ir įnašas
į lietuvišką istoriografiją yra pavykęs ir sėkmingas. !
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Davainis-Silvestraitis, Mečislovas, Dienoraštis. 1904–1912, parengė
Olga Mastianica-Stankevič, Jurgita
Venckienė, (ser. Bibliotheca Archivi
Lithuanici, 11), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, 288 p., 200 egz.
Ar modernią Lietuvą kūrė šaunūs,
gabūs ir įkvepiantys žmonės? O gal
džiovininkai ir maskolių persekiojimų
kentėtojai? Tai istorijos suvokimo klišės, kurios sutrupa atidžiau paskaitinėjus bet kurį vienalaikį egodokumentą.
Angažuoto lietuvybei dvikalbio bajorėlio Mečislovo lietuviški užrašai – talentų stokojusio, visokeriopai nelaimingo
ir nesėkmingo entuziasto liudijimas.
Būtent todėl luomų, nacionalizmų,
ideologijų maišalynė ir priešpriešos
jame – kaip ant delno. Su geru žiupsniu Vilniaus kasdienybės ir nerangios,
dar tik išbandomos kalbos ir rašybos,
kurios autentiką rengėjos rūpestingai
perteikė. Mokslingi įvadiniai tekstai
ir gerokai per tūkstantį aparato įrašų
leidžia Dienoraštį nuosekliai pažinti
studijų tikslu. Tačiau lygiai prasmingas neakademinis nustebimas – o vis
dėlto kaip iš neviltin varančių kebek
nių ir naivaus aktyvizmo galėjo gana
greitai rastis tvari valstybė?
Paulius Subačius
Despentes, Virginie, Vernonas Su
butexas 1, iš prancūzų kalbos vertė
Paulius Jevsejevas, Vilnius: Baltos
lankos, 2020, 352 p., 2500 egz.
Literatūros entuziastai visai pagrįstai Virginie Despentes lygina su
Micheliu Houellebecqu – abu autoriai
laikomi prancūzų literatūros enfants
terribles, abiejų tekstų kalba nekorektiška, abiejų naujausios knygos pavadintos cheminės kilmės pavadinimais
(plg. Houellebecqo Serotoninas). Tačiau nepaisant izotopinių panašumų,
kūriniai veikia skirtingai – Houllebecqo personažai dažnokai atsiduria
rezignacijos, nusivylimo situacijose,
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o Vernonas Subutexas, buvęs muzikos
parduotuvės „Revolveris“ savininkas,
netekęs namų ir ieškodamas kur apsistoti kelioms naktims, leidžia išgirsti
įvairialypę Paryžiaus balsų polifoniją.
Ikoniška scena, kai Subutexas didžėjaudamas derina Britney Spears ir
Depeche Mode, Janet Jackson ir Elvis Presley remiksą. Pati autorė tarsi
kuria panašų remiksą, derina tai, kas
neturėtų derėti: išklausę vyro, kuris
smurtavo prieš žmoną, išpažinties, vėliau skaitome buvusios pornografinių
filmų aktorės refleksijas, susipažįstame su profesionalia interneto „trole“ ir
išklausome radikalios dešinės entuziasto monologą. Labiausiai stebina tai,
kad galų gale šie skirtingi balsai sukuria keistą literatūrinę harmoniją.
Deimantas Saladžius
Gedutis, Aldis, Kęstas Kirtiklis,
Tarp vertės ir poveikio: Apie tikrą ir
tariamą humanitarinių mokslų krizę
ir jos įveikos būdus, Vilnius: Jonas ir
Jokūbas, 2020, 376 p., 400 egz.
Kartais knygos savo giliąją prasmę
atranda ne vien ten, kur, atrodytų,
tikėjosi autoriai. Ginčas dėl humanitarinių mokslų visuomeninės (ekonominės?) vertės ir poveikio – bene
amžinas, tačiau vis naujai grįžtantis,
ypač – keičiantis politinėms madoms
ir valdžioms. Šis mokslo tyrimas yra
pastebimai labiau apžvelgiantis Lietuvoje besirutuliojančio ginčo pozicijas, mitus, argumentavimo strategijas,
teisines reakcijas ir sugretinantis jas
su tarptautine situacija, nei bandantis
naujai konceptualizuoti esamą būklę
(kur galėtume tikėtis rasti išvadas,
randame šiek tiek apibendrinantį
skyrių „Vietoje išvadų. Vietoje manifesto“). Tačiau knygą galima skaityti
kaip savotišką ginčo istoriją – gidą į
humanitarinių mokslų politiką, kuris
prasmingai nužymi konfliktus ir prob
leminius mazgus, žmoniškai ir aiškiai
(kartais – net stilingai) narplioja biu-

rokratinės kalbos pinkles. Tokia knyga neabejotinai turi prasmę – kol jos
nebuvo, painias politines ir argumentacines gijas tebuvo galima atsekti
klausantis vyresnių humanitarų gavendų ir sklaidant miglotas biurokratų
paklodes.
Mantas Tamošaitis
Kojala, Linas, Baltieji rūmai ir Lie
tuva: Bushas, Obama, Trumpas...?, Vilnius: Tyto alba, 2020, 231 p., 3000 egz.
Vieni tekstai kupini įžvalgų, kiti –
tik apžvalgų. Sakoma, kad pirmieji yra
būtini, o antrieji – geriausiu atveju,
reikalingi. Lino Kojalos knygos pratarmėje išsakoma prezumpcija, kad
Lietuvoje mes visi (ar bent dauguma?)
JAV užsienio politiką suvokiame paviršutiniškai, o knygos tikslas – „pažvelgti į šiandienes diskusijas apie
JAV užsienio politiką iš šios šalies
perspektyvos“ (p. 10). Autorius pristato pagrindines JAV užsienio politikos
mąstymo mokyklas ir pateikia glaustą paskutinių keturių JAV prezidentų
užsienio politikos istoriją; daugiau dėmesio skiriama prezidentų požiūriui į
Lietuvą ir Baltijos šalis. Pliusu reikėtų
laikyti į tekstą tiesiogiai ar netiesiogiai
patekusius interviu su JAV užsienio
politikos ekspertais ir buvusiais aukšto rango pareigūnais, deja, kartais
likusiais anonimais. Gan įdomiai parašyta nedidelės apimties knygelė, ko
gero, skirta žmonėms, kurie apie JAV
užsienio politiką sužino tik iš žydrųjų
ekranų. Nežinia, ar knyga būtina, bet,
reikia tikėtis, bent reikalinga.
Mikas Danilevičius
Kondrotas, Saulius Tomas, Ko
lekcionierius: Rinktinė proza, Vilnius:
Tyto alba, 2020, 368 p., 2500 egz.
„Tai nutiko Sniegovijoje...“ Kai po
kelių dešimtmečių tos šalies kultūros
istorikai iš deramos distancijos apmąs-
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tys, kada postkolonijinė savimonė ėmė
adekvačiai vertinti XX a. prozos raidą,
šios knygos pasirodymas bus minimas
kaip klasiko įsteigimo aktas. Ne dvi
mažai kieno skaitytos, nes tik JAV
skelbtos novelės, ne kokia nors gudri
kūrinių kompozicija, bet teisinga žanrinė paantraštė lemia leidinio ypatingumą. Nepriklausomybės generacijai
jį galima įteikti be jokių tautinių ir
chronologinių išlygų. O vyrėlesniems
tai dar viena paskata agrarinį realizmą užkelti į sendaikčių antresolę.
Paulius Subačius
Mikonis-Railienė, Anna, Renata
Šukaitytė, Mantas Martišius, Renata Stonytė, Politinis lūžis ekrane:
(po)komunistinė transformacija Lie
tuvos dokumentiniame kine, video
kronikoje ir televizijoje, sudarė Anna
Mikonis-Railienė ir Renata Šukaitytė,
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
2020, 374 p., 300 egz.
Nors 1988–1991 m. įvykiai Lietuvoje yra gausiai dokumentuoti įvairiose
juostose ir dokumentiniuose filmuose,
tačiau gerokai mažiau dėmesio sulaukia tų įvykių fiksuotojai, kurie, kaip teigiama, nebuvo susiję su oficialia kino
konjunktūra – Lietuvos kino studija.
Keturių skirtingų monografijos skyrių
centre atsiduria laikmečio kronikos, jų
fiksuotojai, meniniai ir dokumentiniai
filmai bei televizijos programų kaita.
Neišvengta trūkumų, pavyzdžiui, televizijos programų kaitos išpildymas
atrodo tarsi gana atmestinai atlikta
televizijos programų tinklelio analizė.
Vis dėlto monografijoje pažvelgiama
tarytum į savaiminiu laikytą to meto
kronikininkų ir kitų laikmečio liudininkų veiklą, kuri ankstesnių tyrimų
kontekste atsidurdavo tik stop kadrų
forma – kaip iliustracinė medžiaga.
Tomas Vaitelė
Petrulis, Tomas, Sterili, Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2020, 104 p., 500 egz.
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„Esam jau ateity mano mielas kačiuk / ant cunamio bangos pupuliuk“, –
kreipiasi į mus Tomo Petrulio knygos
subjektas (p. 26), pakviesdamas užeiti
į tokią tikrovę, kurioje lietuvių poezija
nelabai lankosi. Toje tikrovėje niekas
nestangrėja tik šiaip sau, o varpelis
niekada nėra tik varpelis, jis visada
bent truputį varpa(s). Poetas lengva
ranka ir tyčia naiviais rimais pavadina daiktus ne tik intymių prisilietimų,
bet ir intymių pokalbių link. Viena vertus, ši poezija kelia skaitytojui lengvą
šypsnį savo paties atžvilgiu, rodydama, kad „ir viską viską matau ir viską
oi viską žinau apie / polinkius / jūsų
norą būti sudirgintiems ir norą būt /
nužudytiems“ (p. 27). Kita vertus, ant
seksualinės įtampos ir kūniškumo gijų
kartais poetui pavyksta padžiauti ir
vieną kitą vidinę įtampą – bet tik kartais. Tad štai ir esminis klausimas: ar
būti sudirgintam yra gana? Ar dainingesnės ir ironiškesnės perversijų eilės,
nei Sigito Gedos, jau vertos skaitytojo
akies? Ir kritikas pasistojusiam klausimui tik iš dalies nusileidžia: taip,
jis sudirgintas sėkmingai, tik vis dar
nežino, ar džiaugtis, kad knyga tokia
sterili.
Mykolas Paberža
Stancikas, Dalius, Kūju per Lie
tuvos istoriją, Vilnius: Valstybingumo
studijų centras, 2020, 244 p., 750 egz.
Knyga, bandanti aptarti pastarojo
dešimtmečio batalijas dėl (neva) XX a.
vidurio istorijos – AmbrazevičiausBrazaičio, Noreikos, Škirpos. Knyga
tendencinga ir paprasta kaip dvi kapeikos: yra gerieji istorijos lauko veikėjai,
gebantys suprasti, įsigilinti, įsijausti,
yra ir prastieji – nesuprantantieji,
neišjaučiantieji – Nikžentaitis, Sužiedėlis, Šepetys, etc. Kažkur ne taip toli
nuo pastarųjų yra ir didieji blogiečiai –
Vanagaitė, Zuroffas, Gochinas. Gerieji
žino tiesą, šalia jų – ir knygos autorius. Tezių pagrindimas – banalokas
ir girdėtas, whataboutistinis. Prastieji
elgiasi „lyg gūdžiame sovietmety-

je“ (p. 181), o, pavyzdžiui, Sužiedėlis
nieko nesupranta, nes užaugo JAV:
„pabandykime įsivaizduoti, kaip jis
pats elgtųsi K. Škirpos vietoje, jei jam
tektų atstovauti Lietuvos interesams
A. Hitlerio vadovaujamoje nacistinėje
Vokietijoje?“ (p. 138). Keisčiausia, kad
knyga išleista tarsi kaip mokslinė, turi
du recenzentus, istorijos profesorius,
nors kliurkų palikta tokių, kokių neturėtų daryti net bakalauro studentas –
antai Adolfo Ramanausko atsiminimai
įkyriai vadinami dienoraščiu. Prasmės
per pastarąjį dešimtmetį vykusiuose
ginčuose (ar autoriaus terminais –
„šmeižimo istorijoje“, p. 63) būta kur
kas daugiau, nei šioje knygoje.
Antanas Terleckas
Swift, Graham, Regimybės, iš ang
lų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė,
Vilnius: Baltos lankos 2020, 172 p.,
3500 egz.
Grahamas Swiftas – vienas garsiausių ir įdomiausių šiuolaikinių britų rašytojų, kiekviena savo knyga turįs ką
pasakyti ir mokąs tai daryti subtiliai
meniškai. Ši knyga – naujausias jo kūrinys, angliškai pasirodęs tik 2020 m.
Nedidelis, lengvas, bet gilus romanas,
parašytas elegantiška ir grakščia kalba, pasakojančia ir nutylinčia, paliečiančia skaitytojo mintis ir jausmus.
Pasakodamas apie 1959-ųjų vasarą
Braitono kurortiniame mieste ir ten
pasirodymus rengiančius tris varjetė
artistus, vienas kurių yra magas iliuzionistas, pasibaigus sezonui netikėtai dingstąs, rašytojas kartu dėlioja ir
visą jų gyvenimo bei meilės istoriją.
Mozaikiškas siužetinis vyksmas įvairiopai nušviečia pagrindinę romano
temą: kodėl žmonės ilgisi regimybių
ir nori pabėgti nuo tikrovės? Tačiau ar
ne tam tarnauja menas, kartu ir paties rašytojo kuriamas, − kad parodytų
(ne)regimą, slaptą pasaulio prigimties
pusę.
Dalia Zabielaitė
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