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Laiškas Redaktoriui
Vaidotas Žukas

Gerbiamoji redaktore Rūta,
Esu įkyrus Bažnyčios narys (Lk 18, 1–8), stebėjau, girdėjau, bendravau ir turiu
nuomonę apie Lietuvos Bažnyčios veiklą sovietmečiu. Niekada nemaniau, kad
katalikai yra avinų banda, negalinti turėti išsilavinimo, intelekto, savo nuomonės
ir kritiško žvilgsnio į visus gyvenimo reiškinius – Bažnyčios taip pat. Visi žinome
Kristaus palyginimus apie gerąjį ganytoją ir nuklydusią avį, kuri jam brangesnė
už šimtą nepaklydusių. Ir apie pagydytus raupsuotuosius, iš kurių tik vienas atėjo
padėkoti – klaidatikis samarietis. Taigi evangelijos moko, kad vertingi ir išganyti
bus visi, kurie elgiasi pagal širdį ir sąžinę. Taip parašyta ir didžiajame posusirinkiminiame Katalikų Bažnyčios Katekizme.
Būtent šis istorinės ir žmogiškos sąžinės balsas paskatino mus, visuomeniškai
ir pilietiškai nusiteikusius Bažnyčios narius, Atgimimo metais atkurti Lietuvoje
katalikų pasauliečių federaciją – ateitininkus, prisiekėme Vilniaus arkikatedros
Šv. Kazimiero koplyčioje Visa atnaujinti Kristuje. Manau, kad 1989 m. tuometinės Lietuvos Bažnyčios neigiama reakcija į moderniai parengtą, bet federacijos
tarybos posėdyje klero konfiskuotą Ateities žurnalą (nesugrąžintą iki šiol) buvo
Dievo Apvaizdos globojama. Patyrę šią nesėkmę, netrukus ėmėmės radijo laidos
„Kultūra ir religija“, iš kurios išsivystė katalikų radijo Mažosios studijos redakcija,
šiemet švenčianti savo veiklos trisdešimtmetį. Jos nenutildė net ir LRT okupacija
Sausio 13-ąją (222 dienas laidas rengėme Aklųjų kombinate).
Žvelgiant atgalios, pagrindinis to meto krikščioniškos žurnalistikos tikslas
buvo aptarti svarbiuosius krikščioniškos kultūros ir Bažnyčios klausimus, duoti
Šv. Rašto tekstų, egzegezės ir teologijos pradmenis, užpildyti krikščionybės istorijos baltąsias dėmes. Siekėme sugrąžinti ir pasidaryti savu 1918–1939 m. laisvos
Lietuvos visuomenės, kultūros ir Bažnyčios paveldą, atvirai kalbėti ir vertinti sovietų bei nacių okupacijų tragediją, nepataisomą Lietuvos žydų išnaikinimą, pokario rezistentų didvyrišką kovą, tremtinių kasdienybę, lietuviškos išeivijos pasaulį,
taip pat visa tai, kas buvo nutylima ar suniekinta iš antisovietinės kultūros, neprisitaikiusių žmonių. Nuo pat Mažosios studijos pradžios viešai klausėme, kokia
brežneviniu sovietmečiu buvo Lietuvos Bažnyčia? Vincento Borisevičiaus, Mečislovo Reinio ir Teofiliaus Matulionio jau nebebuvo. Žinojome sovietmečiu saujelę neprisitaikiusių kunigų – vieną kitą iš jaunimo, kai ką iš grįžusių po Sibiro, Katalikų
Bažnyčios Kronikos veiklą, Juozą Zdebskį, Bronių Laurinavičių, Sigitą Tamkevičių, šviesuolius Vaclovą Aliulį, Juozą Tunaitį. Bet tuo metu dar tebevaldė Lietuvos Bažnyčios nomenklatūrinių vyskupų-prisitaikėlių ir valdytojų frontas, į kurių
audiencijas kunigas Česlovas Kavaliauskas ateidavo su plyta portfelyje. Ar galėjo
būti kitaip? Galėjo. Skaitykite vyskupo Teofiliaus Matulionio susirašinėjimą iš
Birštono ir Šeduvos su kitais vyskupais, kurie prašė Teofiliaus eiti į kompromisus,
bet šis nesutiko. Būtent sovietmečiu Lietuvos Bažnyčios vyskupijų rūmuose teko
matyti riebiausius ungurius, skilandžius, iš sviesto išpjaustytas rožes, brangiausio konjako. Apie lojaliems vyskupams okupacinės valdžios skirtas baltas volgas
jau kažkur esu minėjęs. Tokia buvo Lietuvos Bažnyčios hierarchų kasdienybė.
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Deja, 30 laisvės metų parodė, kad mūsų kleras ir toliau gyvena uždarai, beveik išrinktųjų kastos sąlygomis, negirdėdami ir neidami į tikrą kontaktą su kultūros, mokslo žmonėmis, žurnalistais, visuomenininkais. Todėl šiame laiške ir noriu kultūriniu aspektu iškelti
klausimą, kuris rūpėjo ir už kurį savo gyvybę atidavė palaimintasis Teofilius Matulionis –
Ar Lietuvos Bažnyčia girdi Vatikaną ir savojo popiežiaus balsą?
Popiežius Pranciškus prašo dvasininkus išeiti iš savo patogumų ir sau palankių kurijų
bei klebonijų, kviečia eiti į gatves, aikštes, mokyklas, koncertus, parodas, nebijoti domėtis, pažinti pasaulio kultūros, mokslo reiškinių, pagaliau nebijoti kritikos ar susipurvinti.
Pranciškus primygtinai prašo vyskupų su pasauliečiais bendrauti horizontaliai, be hierarchinės pompos.
Praėjo 30 laisvės metų, beveik visi Lietuvos Bažnyčios vyskupai ir seminarijų vadovai
pasikeitė jaunesniais, lyg ir nesovietiškais. Bet atsidarykite Telšių kunigų seminarijos
svetainę. Rektorius čia oficialiai vadinamas Jo Magnificencija. Tai yra tikriausias klerikalizmas. O būtent šią ydą popiežius Pranciškus Vilniaus nunciatūroje jėzuitams įvardijo
kaip didžiausią šiuolaikinės Bažnyčios iškrypimą (2018-09-23).
Neseniai vieną iš Lietuvos Bažnyčios vadovų pakviečiau surengti viešą konferenciją Ar
suprantame Lietuvoje, kas yra popiežiaus smerkiamas klerikalizmas? Klausiu: Ar surengsite. Atsakė: Pasistengsime. Praėjo geri metai, jokių ženklų.
Taip pat kyla klausimas, ar popiežiaus Pranciškaus sprendimas daugiau nebeteikti
monsinjoro titulų neturėtų paskatinti dvasininkų atsisakyti su juo siejamų puošmenų.
Štai neseniai bendravau su vienu dekanu, apsirėdžiusiu monsinjoriška sutana su raudonais guzikais ir raudona juosta. Klausiu, ar jis girdėjo, kad popiežius Pranciškus suspendavo visą monsinjoro instituciją. Sako: Girdėjau. Klausiu: Kodėl neklausote? Sako:
Vyskupas neleidžia. Kai kurie kunigai Lietuvoje ir toliau pasirašinėja monsinjoro, t. y.
mano pono, mano viešpaties atgyvenusiu, popiežiaus suspenduotu titulu.
Nuo Vatikano II Susirinkimo visi popiežiai ėjo į pačius artimiausius santykius su modernia kultūra, talentingiausiais jos kūrėjais. Popiežiaus Jono XXIII artimas bičiulis buvo
italų skulptorius Giacomo Manzu. Pauliaus VI mėgstamiausias rašytojas buvo Grahamas
Greene’as (kurį laiką pačios Bažnyčios draustas). Jonas Paulius II ne tik sąmoningai griovė sovietinę sistemą, bet ir pats buvo poetas, dramaturgas.
Bažnyčios ir kultūros ryšys yra neatsiejamas. Aplankęs svarbiausias Europos bažnyčias, katedras, ten neberasi to religinio kičo ir fabrikinių muliažų, kurių iki šiol pilnos Lietuvos bažnyčios. Ar esame girdėję Lietuvos Vyskupų konferencijos diskusiją šia tema? Ne.
Vatikano II Susirinkimo konstitucijoje apie liturgiją Sacrosanctum Concilium nurodyta,
kad kiekvienoje vyskupijoje turi būti įkurtos kompetentingos liturginio meno komisijos.
Ar kas nors girdėjo apie jų veiklą ir atliktus darbus, kai Lietuvos bažnyčiose meninį skonį
ir autentišką religinį jausmą nuolat gadina šimtai štampuotų šventųjų stovylų?
Lietuvos Bažnyčia galvojo ir tebegalvoja, kad lietuviai menininkai nesugeba kurti religinio meno. Naujausia istorija nutiko su palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanoniniu
paveikslu, kai Lietuvos Bažnyčia vėl nepasitikėjo Lietuvos meno talentais ir be jokių
diskusijų ar konkursų šį užsakymą atidavė Lenkijos bažnytinio dvaro užsakymų vykdytojams. Ar tai garbinga, vatikaniška, teofiliška?
Dar vienas senas, bet iki šiol nepasibaigęs pavyzdys. Yra tokios Marijos Valtortos vizijų
knygos, kurias prieš 25 metus kritikavau per radijo Mažąją studiją. Tuomet sukilo dvidešimt Kauno arkivyskupijos kunigų, kad būtų užčiauptas Žukas ir visa Mažoji studija.
Kreipiausi į tuometinį popiežiaus nuncijų Justo Mullor Garcia. Kartu su arkivyskupu
parašėme laišką į Vatikano Tikėjimo mokslo kongregaciją, prašydami išdėstyti Katalikų
Bažnyčios poziciją apie Valtortos precedentą. Po savaitės į nunciatūrą atėjo faksas su
kardinolo Josepho Ratzingerio atsakymu. Būsimasis popiežius rašė, kad visas Valtortos
paveldas yra pigi beletristika ir kad jeigu tai būtų Bažnyčios indekso laikai, Valtortos
rašiniai būtų uždrausti. Šiais žodžio laisvės laikais visas pasekmes dėl šitokių raštų leidimo ir platinimo turi prisiimti vietinės Bažnyčios. Tąsyk iškart paskelbėme per radiją šią
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oficialią Vatikano poziciją, viskas lyg ir nurimo. Bet štai prieš kurį laiką atvykstu į Kretingos šv. Antano atlaidus. Žiūriu, moterys šventoriuje platina dideles baltas knygas. Klausiu:
Kas čia? Sako: Tai naujai išleisti vizionierės Marijos Valtortos raštai. Ar negirdi vyskupai,
dekanai, vienuolijų vadovai Vatikano? Ar tai išsilavinimo, bažnytinio klusnumo stoka, gal
religinės klausos neturėjimas, jei vidury baltos dienos šventoriuje platinama tai, ką Vatikanas draudžia?
Dar dėl Lietuvos Bažnyčios žmonių saviveiklos. Aną sekmadienį vieno regiono bažnyčioje
klebonas per mišias dar prieš palaiminimą išdalijo lapus su Išlaisvinimo malda, liepė parsinešti namo ir ten melstis. Ilgame tekste rašoma, kad ją sukūrė tėvas James Mariakumar
SVD. Apie porą šimtų parapijiečių ir svečių, ką tik apšlakstyti ir ėję sakramentų, turėjo
paskui kunigą kartoti kažkokias egzortiškas maldas, išsižadant įvairių velnio reiškinių, pavyzdžiui: Atsižadu susirūpinimo dvasios, prisirišimo prie asmenų dvasios, muzikos ir video
dvasios, jogos, Dzen meditacijos, reikio, Bacho žiedų esencijos... Po liturgijos klausiau klebono,
kas tie „Bacho žiedai“, kurių turiu atsižadėti, bet jis nepaaiškino. Ir tai dar ne viskas. Galiausiai visa bažnyčia turėjo melstis: Viešpatie Jėzau, nuplauk savo brangiausiuoju krauju
mano smegenis, nervų sistemą, kraują, kraujagysles, vidaus organus, akis, ausis, nosį, burną,
liežuvį ir lyties organus. Kadangi buvo skelbiama, kad ši malda gauta iš oficialaus Lietuvos
egzorcisto, paskambinau jam į Ruklą. Sužinojęs, kas jo vardu skelbiama Lietuvos parapijose,
kunigas Arnoldas Valkauskas uždraudė tokio blogai išversto ir nesuredaguoto teksto skelbimą ir pasakė, kad tai buvo klaida, apie tai pranešė anam klebonui.
Na, gyvenime ko tik nebūna. Svarbu, kad klaidos būtų ištaisomos. Nuvykstu į tą pačią
bažnyčią mišiom kitą sekmadienį, laukiu klebono viešo paaiškinimo, gal atsiprašymo. Bet čia
nė žodžiu apie tai nebuvo užsiminta, klebonas nepaprašė (nors turėjo) miestelio žmonių sudeginti krosnyse šitų lapų. Kartais išties atrodo, kad Lietuvos Bažnyčioje veikia kažkokios neišsivysčiusių saviveiklininkų, arogantiškų, nuo Vatikano atskilusių žmonių bendruomenės.
Paskutinius kelerius metus visi katalikai Lietuvoje esame susiję su Teofiliaus Matulionio
vardu ir šventa jo asmenybe. Nuostabu, kad beatifikacijos bylą parengė jaunas talentingas
kunigas Mindaugas Sabonis. Bet kur jis dabar? Gal susirgo, o gal vyskupams per daug konkurencijos, pavydo, kad iki šiol tiesiog kažkur tyliai užkištas? Humoro nestokojantis popiežius Pranciškus katalikams primena dažniau skaityti Dantės Dieviškąją komediją, kurios
Pragare matome daug Bažnyčios asmenų...
2016 m. pabaigoje išgirdę apie būsimą Teofiliaus Matulionio beatifikaciją, kartu su bendraminčiais iš vyskupo giminaičių, taip pat kolekcininkų, fondų ir muziejų archyvų surinkome
gausią dokumentinę medžiagą, liudijančią apie Aukštaitijos vyskupo kankinio gyvenimo ir
ištikimybės Vatikanui pavyzdį. Sudėjome tai į knygą-albumą, restauravome ir šiemet įkūrėme jo vardo muziejų Teofiliaus gimtajame krašte, Alantos dvare. Į muziejaus atidarymą
atvykęs Sankt Peterburgo kunigų seminarijos rektorius Konstantinas Perederijus klausė:
Muziejus puikus. Kur Lietuvos vyskupai? Sakau: Kvietimus išsiunčiau visiems, bet neatvyko
niekas. Kodėl? Nežinau.
Viename šių metų teofiliškame susitikime Anykščių sakralinio meno centre kunigas Julius
Sasnauskas pasakė: Jeigu Bažnyčia nori, kad ja domėtųsi ir gerbtų pasauliečiai, vyskupai ir
kunigai patys turi domėtis ir gerbti pasauliečius.

Vilnius, 2019 m. spalio 21 d.
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Paieškos

Ar tarptautinė teisė bent ką tereiškia?
Kęstutis K. Girnius

Aš puikiai prisimenu, kaip 2002 m. besilankydamas
Vilniuje po NATO nutarimo suteikti narystę visoms
trims Baltijos šalims, JAV prezidentas George’as Bu
shas pasakė, kad „visi, kas Lietuvą pasirinks savo priešu, taps ir JAV priešais“. Ir pagalvojau, jog visi JAV
priešai taps ir Lietuvos priešais, o Vašingtonas turi
daugiau priešų negu Vilnius.
Narystė NATO ir JAV draugystė užtikrina Lietuvos
saugumą. Gal tik Vytauto Didžiojo laikais Lietuva buvo
saugesnė. Nepaisant nuolatinių ir, sakyčiau, neatsakingų nuogąstavimų, Rusija neketina pulti Lietuvos. Vladimiras Putinas yra atsargus politikas, o ne savižudis.
Nors niekas nepuls Lietuvos, tai nereiškia, kad Lietuva neįsivels į karus, kad jos kareiviai nekovos kitose
šalyse. Šiuo metu Lietuvos kariai tarnauja Afganistane,
Kosove, Malyje, Irake, Ukrainoje. Neseniai buvo svarstomas JAV prašymas siųsti karių į Siriją dalyvauti operacijoje „Įgimtas ryžtas“ prieš Islamo valstybę. Po Turkijos antpuolio padėtis susikomplikavo, bet JAV nėra
galutinai nusprendusi trauktis. Pentagonas paskelbė
planuojantis didinti savo pajėgas Sirijos šiaurės rytų
pakraštyje, siekdamas apsaugoti ten esančius naftos
telkinius nuo ISIS ar kitų džihadistų grupių puolimo.
Ministras Raimundas Karoblis sakė, kad Lietuva nesiųs karių į Siriją, jeigu ten neliks amerikiečių, bet toliau išliks aktyvi kovojant prieš terorizmą. Esą „tik vieningai veikdamos sąjungininkės ir jų partnerės pasieks
tikslų visose Aljanso misijose ir operacijose“. Bėda tai,
kad kai kurios misijos, kaip „Įgimtas ryžtas“, pažeidžia
tarptautinę teisę. Kaip ne kartą esu rašęs, šalis teisėtai
gali griebtis smurto tik kai ji puolama arba turi JTO
ST leidimą. Išimtinais atvejais pateisinama humanitarinė intervencija, nors šia teise dažnai pikt
naudžiaujama. Žinovų mažuma dar tvirtina,
kad leidžiama pažeisti šalies teritorinį vientisumą, vejant iš ten pasislėpti siekiantį priešą. Bet Sirija nepuolė nei JAV, nei Lietuvos.
Operacija „Įgimtas ryžtas“ neturi JTO palaiminimo, ja nesiekiama sustabdyti genocido.
Jei JAV turėjo teisę tęsti karines operacijas
prieš ISIS Sirijoje (kuo veikiausiai tiki tik itin
mažas procentas ekspertų), ji tuo neįgijo teisės, įveikus pagrindinius ISIS dalinius, pasi-
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likti Sirijoje vien dėl to, kad esama tikimybės, jog ISIS
atsigaus. Lietuva irgi pažeistų tarptautinę teisę, jei jos
kariai įžengtų į Siriją be Sirijos valdžios kvietimo. Irako
pareigūnai atkakliai tvirtina, jog iš Sirijos atitraukiami JAV kariai galės pasilikti šalyje tik trumpą laiką.
Net sąjungininkai irakiečiai pabrėžia, kad tik jie spręs,
kokiomis sąlygomis bus leidžiama JAV dislokuoti savo
kareivius.
Vašingtono ryžtas nepaisyti tarptautinės teisės turi
ryškių neigiamų pasekmių, silpnina tarptautinę teisę,
skatindamas kitas šalis elgtis panašiai. Savo knygoje
We Need to Talk about Putin Markas Galeotti rašo, kad
Putinas siekia, jog Rusija būtų pripažinta viena pasaulio galybių, o, Putino manymu, pasaulio galybės turi
savo įtakos sferas, balsą sprendžiant svarbiausius tarptautinius klausimus, ir gali JAV pavyzdžiu nepaisyti
tarptautinės teisės ir normų, kai tai joms naudinga.
Putinas nėra vienintelis pasaulio vadovas, pasiryžęs prisiskirti tokių privilegijų. Pasak Yale’o profesorės
Oona Hathaway, pradėdama karinę operaciją Sirijoje,
Turkija pasiuntė JTO ST laišką, kuriame teisino savo
įsiveržimą, jog JT chartijos 51 str. apibrėžta „savigynos
teisė“ leidžia imtis veiksmų „apsisaugoti nuo neišvengiamos (imminent) terorizmo grėsmės, užtikrinti Turkijos sienų saugumą, neutralizuoti teroristus“. Hathaway
nuomone, pateisinimas yra iš piršo laužtas, Sirijos kurdai nekėlė didelės grėsmės Turkijos saugumui ir nebuvo
nieko, kas pateisintų staigų išpuolį.
Turkija seka JAV pavyzdžiu, kuri jau kelis dešimtmečius teisina panašias „savigynos“ operacijas. Akivaizdžiausias atvejis – neteisėta invazija į Iraką. 2002 m.
spalį Bushas tvirtino, kad Irakas bet kurią dieną gali
JAV užpulti biologiniais ar cheminiais gink
lais, tad JAV turinti pareigą skubiai užkirsti
kelią blogiausiam scenarijui. Nutarimas pulti
buvo pristatomas kaip būtina savigyna, nors
Irakas neturėjo nei tokių ginklų, nei priemonių juos nukreipti prieš JAV. Lietuva ir visos
kitos Rytų Europos šalys, siekdamos įtikti
Bushui, rėmė JAV invaziją. Hathaway pažymi, kad, JAV numušus Sirijos naikintuvą jos
teritorijoje, Vašingtonas tvirtino turįs teisę
dalyvauti „kolektyvinėje koalicijos partnerių
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pajėgų savigynoje“. Šitaip „savigynos“ sąvoka netenka
konkretaus turinio ir tampa beprasme.
Dauguma JAV elito yra įsitikinusi, jog Vašingtonas
turi būti pasaulio policininku, atitinkamomis priemonėmis išsaugoti dabartinę pasaulio tvarką, net jei tai
reikalautų karinių veiksmų „blogiečiams“ sudrausminti. Tą teisę esą turi tik Amerika. Robertas Kaganas teisina JAV išskirtinumą teigdamas, kad JAV yra tapusi
tarptautinės santvarkos šerifu. Nors šį vaidmenį ji prisiskyrė sau pati, kitos šalys šiam žingsniui esą pritaria.
Banditai puldinėja šerifus, o ne smuklių savininkus (Al
Qaeda puolė JAV, ne Kanadą ar Belgiją), tad šerifas
turi imtis priemonių apsisaugoti, prireikus – gali pulti
banditą atlikdamas teisėtos savigynos veiksmą. Panašiai JAV gali teisėtai imtis prevencinių veiksmų prieš
teroristus ar žlugusias valstybes net tais atvejais, kai
nėra tuoj pat nutiksiančių grėsmių.
Prezidentas Barackas Obama buvo labai griežtai kritikuojamas, kai 2013 m. nutarė nesmogti Sirijos pajėgoms po cheminių ginklų panaudojimo prieš sukilėlius,
nors prieš metus ir buvo tai pažadėjęs. Kritikos nesušvelnino tai, kad Damaskas įsipareigojo sunaikinti tuos
ginklus, ir buvo akivaizdu, kad kelių dienų ar savaičių aviacijos antpuoliai nepakeis Sirijos konflikto eigos.
Kritikams atsitraukimas buvo smerktinas ir dėl to, kad
esą smarkiai smukdė JAV patikimumą.
Donaldo Trumpo nutarimas atitraukti karius iš Sirijos sulaukė bene visuotinio pasmerkimo. Ir ne be pagrindo. Jis elgėsi neatsakingai, priėmė sprendimą nepasitaręs su JAV kariškiais, nepranešęs sąjungininkams,
net tiems, kurie dalyvavo operacijose Sirijoje. Taigi
Trumpas elgėsi, kaip tik jis gali elgtis. Bet jo skubotas
sprendimas nereiškia, kad būtų klaida išvesti karius.
Vėl kalbėta apie smūgį JAV prestižui ir patikimumui. Savaitraštis Economist rašė, kad po šio nutarimo
pasaulis tapo pavojingesnis, o Putinas gal bus gundomas patikrinti Vašingtono „įsipareigojimą ginti Baltijos
valstybes, mažytes NATO sąjungininkes Rusijos pasienyje“. Čia spėliojimai pristatomi kaip analizė. Economist redaktoriai nežino, ką galvoja Putinas, kas jį gundo. Dienraštis New York Times irgi rašė apie smunkantį
JAV patikimumą, dažnos kalbos apie karių atitraukimą
esą kelia nerimą tokiems sąjungininkams kaip Izraelis
ir Persų įlankos monarchijos, kurios pasikliauja Vašingtono palaikymu. Lyg Izraelis pats negalėtų apsiginti.
Verta abejoti šios rūšies teiginiais. Gal JAV patikimumas šiek tiek nukentėjo, bet mažiau negu nuogąstaujama. JAV yra galingiausia pasaulio šalis; įsitikinusi, kad
jos patikimumas sumažėjęs, galėtų lengvai jį atstatyti.
Nėra daug šalių, kurios atsisakytų ištiestos JAV rankos.
JAV patikimumas ir prestižas yra smukę kita prasme, ir ne dėl to, kad atsisakyta smogti ar nutarta išvesti karius. Svaresnį vaidmenį atliko pradėti ir nelaimėti
karai Afganistane ir Irake bei nevykusi intervencija Li-
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bijoje, privedusi prie žlugusios valstybės, kurią JAV ir
NATO paliko likimo valiai.
Pripratusios prie hegemono vaidmens, JAV jo greit
neatsisakys. Žiniasklaida, ekspertų grupės, vadinamieji „think tanks“ dažnai yra kovingiau nusiteikę negu
generolai. 1992 m. tuometinė JAV ambasadorė JTO
Madeleine Albright piktai suriko ant Generalinio štabo viršininko Colino Powello: „Kokia prasme turėti šias
puikias ginkluotas pajėgas, apie kurias jūs visada kalbate, jei mes negalime jomis naudotis?“ Knygoje The Dark
Double:US Media, Russia and the Politics of Value vienas JAV profesorius priėjo prie išvados, kad po Šaltojo
karo pabaigos žiniasklaida atliko vyraujantį vaidmenį,
sukuriant agresyvios, grėsmingos, neosovietinės Rusijos
įvaizdį. Savo ruožtu žiniasklaida buvo veikiama antirusiškai nusiteikusių politinės klasės atstovų, nors kurį
laiką prezidentai Bushas ir Obama vengė žiniasklaidai
būdingos kurstančios retorikos. Šios nuotaikos smarkiai
ūgtelėjo dėl Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkimus,
stiprėja polinkis įžvelgti jos ranką įvairiose nesėkmėse,
panašiai kaip per Šaltąjį karą. Raginimai nenusileisti
Kremliui ir duoti jam atkirtį didins spaudimą energingai reaguoti į tikras ir menamas Rusijos intrigas bei iššūkius iš Kinijos, ir gali privesti prie naujų avantiūrų.
Gal piešiu perdėm juodą scenarijų. Gal Vašingtono
isteblišmentas pradės santūriau vertinti tariamas grėsmes, gal blės nepasitikėjimas ir įtarumas, gal pagaliau
bus atsižvelgiama į piliečių nuostatas – didžioji dauguma
jų yra nusistatę prieš šalies įsivėlimą į naujus karus. Bet
pokyčiai nebus staigūs, tad Lietuvai grės pavojus būti
įtraukiamai į abejotino teisėtumo operacijas. Suprantamas dėkingumas JAV dėl suteiktų garantijų, noras būti
patikimu partneriu, prisidedančiu prie saugumo užtikrinimo, bet reikia teikti pirmenybę tarptautinei teisei. Ne
tik dėl to, kad skelbiame, jog vykdome moralią užsienio
politiką ir turime tvirtą dorovinį stuburą. Bet ir dėl to,
kad pasaulis, ypač mažoms valstybėms, yra saugesnis,
kai gerbiama tarptautinė teisė, neleidžianti galingiesiems puldinėti ar primesti savo sąlygas silpniesiems.
Egzistuoja savitas paradoksas: mes esame saugūs,
bet tokie nesijaučiame. Turime pagrindo įtariai stebėti Kremlių, bet persistengiame. Tik prisiminkime
apokaliptinius spėliojimus apie paslėptus pratybų Zapad-2017 tikslus. Mes turime savo paranoją, ir, deja,
ją stiprina perdėti JAV politinės klasės įsivaizdavimai.
Juos įsisavinę, matome grėsmingesnį pasaulį, kuriam
jaučiame pareigą rodyti solidarumą, pritariame tarptautinės teisės pažeidimams. Ir prisidedame prie griovimo tos po Antrojo pasaulinio karo sukurtos liberalios
tarptautinės santvarkos, kurią JAV ir Lietuva skelbia
siekiančios apginti. Neįsivaizduotina, kad Lietuva viešai kritikuotų JAV, bet privačiai būtų galima išreikšti
abejones dėl JAV veiksmų poveikio, skatinant atlaidų
požiūrį į teritorinį suverenių šalių neliečiamumą.
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Totalitarinis kalėjimas galvose
Tomas Daugirdas

Perfrazuojant žinomą posakį, žmogų iš totalitarinio kalėjimo ištraukti galima, bet kaip totalitarinį kalėjimą
ištraukti iš žmogaus galvos? Pastaraisiais metais Lietuvoje tai reiškiasi siaurinant asmeninės laisvės ribas ir
palaikant lietuvių tautos kaip istorijos aukos savivoką.
Totalitarinis kalėjimas šiandien reiškiasi pastangomis
įsteigti gausybę taisyklių, kurios palengva naikina tai,
kas įprastai laikoma negatyvia laisve. Tai yra asmeninė
laisvė nuo visuomenės prievartos ir kiekvieno laisvė pačiam sau kelti savo gyvenimo tikslus. Totalitariniai režimai šią laisvę visiškai sunaikina, visus žmogaus asmeninius tikslus pajungdami valstybės ir bendruomenės
tikslams. Šiandien tai pasirodo kaip pastangos kontroliuoti, kokį gyvenimo būdą žmonės turi rinktis. Šių metų
liepą Seimas patvirtino Sveikatos tausojimo ir stip
rinimo politikos gaires. Jomis siekiama „įtvirtinti, kad
sveikatos puoselėjimas turi tapti svarbia Nacionalinio
saugumo strategijos [...] dalimi, nes gera piliečių sveikata yra stiprios valstybės požymis“. Vien ši nuostata rodo,
kad pilietis, nesirūpinantis savo sveikata (rūkantis, išgėrinėjantis ar šiaip kuo nors piktnaudžiaujantis), gali
būti kvalifikuotas kaip grėsmė Lietuvos nacionaliniam
saugumui. Žmogaus sveikata pagal šias gaires yra ne
žmogaus, o valstybės reikalas. Kaip ir žmogus, plėtojant
toliau, nėra pats sau laisva būtybė, galinti klysti, bet –
valstybės reikalas. Totali kontrolė, siaurinanti žmogaus
autonomijos ribas, pastaraisiais metais vis griežtėja.
Nestebintų, jei būtų suformuotos ir Seimo patvirtintos kokios gairės, kurios nurodytų tėvams, ko jie
šeimoje turėtų mokyti vaikus. Pavyzdžiui, tam
tikro pavidalo pilietiškumo ir, žinoma, sveikos
gyvensenos. Nenustebintų ir kokie algoritmai,
kurie visapusiškai išmatuotų vaikų gabumus ir
iš anksto kreiptų juos į tam tikras specialybes,
kuriose jie galėtų daugiausia nuveikti ir duotų
didžiausios naudos valstybės stiprinimui. Kažin
ar kiltų visuotiniai streikai, jei Seimas patvirtintų tam tikrą visiems privalomą ir neginčijamą
patriotinę ideologiją. Tokių iniciatyvų randasi
nuolat, ir atkirtis joms nėra toks stiprus, kaip
būtų galima tikėtis.
Galvose glūdinčio totalitarizmo didžiausias
priešas yra žmogaus laisvė ir jo gebėjimas priim-
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ti kvailus sprendimus bei, kitų požiūriu, gyventi netinkamai. Totalitarizmas negali pakęsti laisvo, bet silpno
ir klystančio žmogaus, kuris savo gyvenimo energiją
eikvoja ne valstybės, kaip ji suprantama, reikmėms.
Lietuviškasis galvų totalitarizmas turi kitą ryškų bruožą – aukos savijautą ir savivoką. Ji reiškiasi pirmiausia
tuo, kad mums iki šiol rūpi, ką vienu ar kitu klausimu
apie tai, kas vyksta Lietuvoje, galvoja Rusija. Viešumoje
net savitai džiaugiamasi, kai Rusijos propaganda reaguoja į kokį Lietuvos įvykį, dažniausiai su pagieža. Imamas
interviu iš Kremliaus propagandisto, kuris turi progą
pasisakyti ir apie tai, ką galvoja apie lietuvių nuostatas
(jų tuštumą), ir apie Vakarus. Kaip tipinei aukai, vidujai
neišsivadavusiai iš nelaisvės, yra svarbu, kad ji kažkam
rūpi, net jei tai – buvęs kankintojas ir okupantas.
Vasarą kilus nedidelei visuomeninei sumaiščiai dėl
Kazio Škirpos alėjos pervadinimo ir atminimo lentos
Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai nuėmimo, kaip argumentas, kad to nereikia daryti, galiausiai buvo pateikiama Rusijos propagandos reakcija. Pasigirdo svarstymų, kad blogai daro Vilniaus valdžia, nes štai mes tarsi
patys patvirtiname savo veiksmais tai, ką ir skelbė iš
pradžių sovietinė, o dabar – ir Rusijos propaganda. Kad
pokario partizanai tebuvę banditai, kiršinę žmones, nes
jiems tai buvę naudinga. O iš tiesų jie visi buvę nacių
kolaborantai ir žydšaudžiai. Pasirodė antraštės „Rusai
ploja Šimašiui“ ir panašios. Politikai net kalbėjo, kad
mero žingsnis „pasitarnavo Rusijos propagandai“.
Rusijos propaganda iš tiesų nepaiso niuansų
ir juos net sąmoningai trina. Jei mes akistatoje su savo istorija pripažįstame, kad kai kurie
pokario partizanai buvo buvę ir žydšaudžiai,
tai nereiškia, kad pripažįstame, jog pokario pasipriešinimas buvo žydšaudžių akcija. Kad netrūksta pokario partizanų, kurie nekolaboravo
su naciais. Rusijos propaganda, labai nesunkiai
paverčianti „kai kuriuos“ į „visus“, neturi būti
kliūtis mums pripažinti tiesą. Agresoriaus propaganda ir minta mūsų baime pripažinti istorinę tiesą bei mūsų kaip aukos savijauta. Rusija
pati suinteresuota, kad kuo mažiau tautų imtų
vertinti savo istoriją iš tiesos pozicijų. Priešingu
atveju jos pačios propaganda neteks pagrindo.
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Rusijos propagandistai santykyje su istorija remiasi ne
tiesos, o „įprastų praktikų“ argumentu.
Įprastų praktikų argumentą naudoja ir neseniai delfi.lt
paskelbtame interviu žurnalistu vadinamas propagandistas Vladimiras Pozneris. Prikišus Sovietų Sąjungos
įpėdinei Rusijai, kad ji tautų neatsiprašė dėl neteisybių
kitų atžvilgiu, Pozneris bedė pirštu į kitas šalis, argumentuodamas, kad atsiprašymas nesąs įprasta praktika:
„O Lietuva pripažino savo klaidas vykdant žydų naikinimą? [...] O Rūtai Vanagaitei net neduoda gyvenimo Lietuvoje dėl to, ką ji kalbėjo ir rašė. O ar Latvija atsiprašė?
Bet viena aš jums pasakysiu: Vokietija – taip. Bet Vokietija buvo okupuota. Juk Vokietija pralaimėjo karą, o ne
laimėjo“. Pripažįstama, kad Vokietija atsiprašiusi, bet tik
todėl, kad buvusi kitų priversta, ne iš laisvos valios. Pasitelkiamas propagandinis argumentas, kad taip nedaroma, nes taip nėra įprasta daryti. Tikrovėje atsiprašymai
kitų tautų atžvilgiu esantys labiau išimtis nei taisyklė.
Gyvenimas esąs visai kitoks. Tad kodėl Rusija turėtų elgtis kitaip? Šiai propagandinei argumentacijai labiausiai
ir kenkia pavyzdžiai šalių, kurios stoja akistaton su savo
praeitimi ir keičia tai, kas yra laikoma įprasta praktika.
Kita Rusijos propagandos atrama, – kuria ir mes galime nesunkiai užsikrėsti, – kad pagrindinė politikos vertybinė atrama esąs valstybės interesas. Visos priemonės pateisinamos, jei atitinka Rusijos interesą. Prikišus,
kad SSRS pasielgusi netinkamai okupuodama Baltijos
valstybes ir dalį Lenkijos, atkertama, kad tai tebuvęs
grynas pragmatinis išskaičiavimas ir savo intereso gynimas. Jei sovietai nebūtų užėmę dalies Lenkijos, tą
būtų padariusi Vokietija, ir tai nebūtų naudinga. O ir
karą su Suomija SSRS pradėjusi todėl, kad Suomijos
siena ėjusi pernelyg arti Leningrado, o suomiai nesutikę „keistis“ teritorijomis. Tad telikęs toks pasirinkimas.
Nesunku suprasti, kad tai yra logika, palaikanti visų
karo prieš visus idėją, besiremianti išimtine stipriojo
teise. Tokioms šalims kaip Lietuva ar Suomija čia ir sakoma: jūs esate silpnos istorijos aukos, tad geriau nestovėkite skersai kelio Rusijos interesui. ES buvimas yra
didžiausias priekaištas tokiai argumentacijai.
Propagandinės atramos yra labiau vertybinės nei faktinės. Todėl jas tik iš dalies susilpnina interviu pabaigoje pateikiami faktai, kuriuos minimas Pozneris esą
iškraipė. Argumentuotai paneigti klaidingus faktus,
prieš tai juos patikrinus, yra daug sunkiau nei juos sugalvoti. Tai dar sunkiau, kai kalbama apie mažai kam
prieinamus informacijos šaltinius. Romanas Skaskiwas
kaip vieną iš pagrindinių Rusijos propagandos bruožų
nurodė tyčiojimąsi iš pačios tiesos idėjos. Ji tikslingai
naikinanti tiesą, pateikdama melagingus intriguojančius tikrovės aiškinimo pasakojimus, remdamasi nuostata, kad niekas nėra teisinga ir viskas yra įmanoma.
Iš galvose esančio totalitarinio kalėjimo gali išvesti
tik supratimas, kad tiesa nepraranda vertės, net jei
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dauguma ją vengia pripažinti, net jei laikomasi „visiems
įprastų praktikų“. Iš jo gali išvaduoti ir suvokimas, kad
„Lietuvos interesas“ ar valstybės stiprumo interesas
nėra tikslas, pateisinantis visas priemones. Jei nepripažinsime šių dviejų dalykų, tai ne tik neišsivaduosime
iš totalitarinio kalėjimo, bet ir neturėsime jokių patikimesnių atramų brėžti ribas propagandai.
Tas pat galioja ir kalbant apie kitą minėtą klišę –
galvojimą, kad nuolat esame istorijos aukos. Net išsivadavus iš sovietinės okupacijos ši klišė nemirė ir tarsi užprogramavo mūsų mąstymą. Mums patinka apie
save galvoti kaip apie engtus kitų tautų, besigviešusių
lietuviškumo ir kitų išskirtinių tautinių vertybių. Dabar šio engimo tikimės iš ES, ir Europos apskritai, besikėsinančios į tautinį savitumą. Drauge piktinamasi,
kad Europa esanti pernelyg silpna, tuoj žlugsianti, tad
mums tarsi ir nėra į ką įsikabinti. Iš pažiūros lyg ir nekaltas pasakojimas išreiškia stipraus okupanto ilgesį.
Rusijos propaganda kuo puikiausiai realizuoja šiuos
įsivaizduotame kalėjime gyvenančios tautos lūkesčius.
Prieš kelerius metus jos vidaus rinkoje labai sėkmingai sukosi propagandinis filmas Aš, Rusijos okupantas. Jame Rusija prisistato kaip stipri šalis, stiprinusi
visus su ja drauge ėjusius okupuotuosius. Nuo Rusijos
atsiskyrusius (filme – Rusijai išėjus) ištiko įvairiausios
nelaimės. Rusija neša taiką ir gerovę. Filme yra žinia
ir Baltijos šalims. Prieš jas neva (kaip sugestijuoja filmas) okupuojant tai tebuvo žemdirbystės kraštai, kuriuose rusai pastatė gamyklas. Pribaltikos respublikos
gamino pažangią elektroninę techniką. „Išėjus“ rusams
šios valstybės žlugo, jų ekonomika remiasi konservuotų šprotų gamyba, o dalis gyventojų verčiasi plaudami
tualetus Vakarų valstybėse.
Rusija – „stipri“ šalis, su kuria draugystė apsimoka.
Bausi Rusiją – pats gausi skaudžią pamoką. ES įvedus embargą Rusijos prekėms jos propaganda skelbė, kad nuo to
labiausiai nukentėjo Europos ekonomika. Kaip pavyzdys
būdavo pateikiami „žlugę“ Lenkijos obuolių augintojai.
Stiprios Rusijos klišė papildo silpnos Lietuvos silpnoje
ES klišę, ir, regis, tik laiko klausimas, kada save į kalėjimą užsidariusios aukos galvosenoje tai galiausiai „susives“, o pasyvi auka atras savęs vertą okupantą.
Šį totalitarinio galvojimo bruožą tegali neutralizuoti
suvokimas, kad mūsų stiprybė yra galėjimas patiems
priimti sprendimus, net jei jie ne visuomet patys geriausi. Tačiau ar laisvės rizika gali galiausiai nusverti prie
okupacijos įpratusios pasyvios aukos patogumą?
Totalitarizmas, kuris vis dar užsilikęs mūsų galvose,
nėra pavojingas vien tuo, kad mus skatina mūsų valstybę, kurią sukūrėme remdamiesi laisve, paversti asmeninę laisvę naikinančiu kalėjimu. Jis pavojingas, nes
tarsi rengia mus naujam stipraus okupanto atėjimui,
kuris išvaduotų iš kalėjimo savivokos neatitinkančios
laisvės ir atsakomybės būklės silpnoje Europoje.
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Petro laiškas Pilypui
Petro laiškas Pilypui (ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲧⲁϥ ϫⲟⲟⲩⲥ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡ
ⲡⲟⲥ) – gnosticizmo srovei priskiriamas tekstas, išlikęs dviem
nuorašais. Tyrėjai, atsižvelgdami į paraleles su Ireniejaus traktatu Prieš erezijas ir Jono apokrifu, mano, kad tekstas buvo parašytas II–III a. sandūroje. Pirmajame Petro laiško Pilypui šaltinyje, priklausančiame Nag Hammadi bibliotekos VIII kodeksui,
išsaugotas ilgesnis laiško variantas. Antroji versija, rasta Codex
Tchacos, yra gerokai trumpesnė, mat kodeksas aplaidžių jo saugotojų buvo smarkiai apgadintas. Originaliai tekstas parašytas
graikų kalba, tačiau mūsų laikus pasiekė tik jo vertimas į koptų
kalbą. Čia pateikiamas vertimas pagal Nag Hammadi bibliotekoje esančią versiją.
Tekstas prasideda apaštalo Petro kreipimusi į Pilypą pagal
tradicinę graikiškų laiškų formulę. Kai kurie mokslininkai teigia, kad tokia teksto pradžia nurodo teksto kompiliacinį pobūdį, kadangi netinka prie organiškos teksto visumos: tolesniame
tekste laiško struktūros nebesilaikoma, prasideda naratyvinis
dėstymas. Pilypas, sugrįžęs pas apaštalus, daugiau nebeminimas. Petras kartu su mokinių būriu pakyla ant Alyvų kalno, kur
visi meldžiasi, kol jiems pasirodo prisikėlęs Jėzus Kristus. Pet
ras vaizduojamas kaip grupės lyderis, vedlys, Kristaus žodžio
skelbėjas, turintis savų mokinių. Apokrifinėje literatūroje gausu
tekstų, kuriuose Petras yra centrinė figūra, jie dažnai įvardijami
kaip priklausantys vadinamajai petriškajai tradicijai. Petro laiške Pilypui galima pastebėti nemažai paralelių, įvaizdžių ir scenų iš Apaštalų darbų, Evangelijos pagal Joną, apaštalo Pauliaus
laiškų. Autorius nori parodyti, kad seka ankstesnėmis krikščioniškomis tradicijomis, nėra joms svetimas.
Nepaisant to, pasirodęs Kristus skelbia ne ortodoksinio turinio mokymą. Apaštalai teiraujasi Kristaus įvairių dalykų, o šis

jiems atsako, atskleisdamas gnostines tiesas apie pasaulio prigimtį. Tokia dialogo forma būdinga daugeliui gnostinių tekstų.
Slaptasis mokymas pabrėžia elitistinį gnosticizmo turinį, skirtingą nei ortodoksinę autoriteto perdavimo tradiciją: prisikėlęs
Kristus mokiniams rodosi neribotą laiką, vis apreikšdamas naujas tiesas ir pakeisdamas žemėje pasakytųjų prasmę. Toks apreiškimas niekada nesibaigia, jis negali konsoliduotis. Kiekvienas naujas gnostikų mokytojas patirtąjį apreiškimą gali aiškinti
naujai, savo doktriną priskirdamas Prisikėlusiojo autoritetui.
Atsakydamas į pirmąjį klausimą, Jėzus pasakoja apie Motinos
klaidą, dėl kurios sukurtas materialusis pasaulis, valdomas blogojo Demiurgo, šiame tekste vadinamo Išdidžiuoju. Toks kosmologinis pasakojimas, be abejonės, atliepia iš kitų gnostinių
tekstų pažįstamą mitą apie Sofijos (Išminties) nuopuolį. Taip pat
ir mokinių baimė dėl juos siekiančių pražudyti galių atspindi
gnostišką nuostatą apie žmogaus sielos įkalinimą materialiajame pasaulyje bei norą iš jo išsilaisvinti. Vartojami ir tokie gnostiniai įvaizdžiai kaip Pilnatvė, stoka, eonai, dažnai sutinkami
įvairiose gnostinio mito variacijose.
Teksto gnostiškumas atsiskleidžia ir Petro kreipinyje į mokinius teksto pabaigoje. Kalba prasideda pažįstamu naratyvu apie
Kristaus kentėjimą, bet toliau minima Motinos klaida, kurią iš
ortodoksinės perspektyvos būtų galima interpretuoti ir kaip Ievos nuodėmę, tačiau bendras kontekstas reikalauja suvokti šį
įvaizdį kaip gnostinį Išminties nuopuolį.
Tekstas verstas iš Marvin Meyer, „NHC VIII, 2: The Letter of
Peter to Philip“, in: Nag Hammadi Codex VIII, edited by Bentley
Layton, (ser. Nag Hammadi Studies, XXXI), Leiden: Brill, 1991,
p. 234–251. Laužtiniuose skliaustuose pateikiami originalo puslapiai. Iš koptų kalbos vertė Gražina Kelmelytė.

PETRO LAIŠKAS PILYPUI

Kai Pilypas gavo ir perskaitė šiuos žodžius, jis laimingas su džiaugsmu nuėjo pas Petrą. Tada Petras taip pat
pakvietė kitus mokinius. Jie pakilo ant kalno, vadinamo Alyvų, vietos, kur jie rinkdavosi, kai palaimintasis
Kristus dar buvo kūne. Tada susirinkę apaštalai parklupo ant kelių ir taip meldė:

[1] Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, mūsų mylimam
broliui ir draugui apaštalui, ir broliams, kurie yra su
tavimi: sveikinimai. Noriu, kad suprastum, mūsų broli,
jog iš mūsų Viešpaties ir viso pasaulio Išganytojo mes
gavome nurodymus, kad susirinktume mokyti ir skelbti
apie išganymą, pažadėtą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. [2] Tačiau tu buvai atskirtas nuo mūsų ir nenorėjai, kad mes susirinktume ir išsiaiškintume, kaip mums
susiderinti, jog skleistume gerąją naujieną. Taigi, mūsų
broli, ar galėtum atvykti mūsų Viešpačiui paliepus?
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Tėve, Tėve, Tėve šviesos,
Kuris valdai negendamybę, išgirsk mus,
Kaip kad džiaugeisi savo sūnumi Jėzumi Kristumi.
Jis tapo mums šviesuliu tamsoje.
Taip, išgirsk mus!
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Ir jie tęsė ir meldėsi sakydami:
Gyvenimo sūnau, nemirtingumo sūnau,
Tu, kuris esi šviesoje,
Sūnau, nemirtingumo Kristau, Atpirkėjau,
Suteik mums galios,
Nes jie ieško mūsų tam, kad nužudytų.
Tada pasirodė didi šviesa, tokia, kad kalnai regėjime
nušvito dėl pasirodžiusiojo. Ir jiems sušuko balsas, sakydamas: „Klausykite mano žodžių, kad kalbėčiau su
jumis. Kodėl jūs ieškote manęs? Aš esu Jėzus Kristus,
kuris yra su jumis amžinai“. Tada apaštalai atsakė ir
taip kalbėjo: „Viešpatie, mes norime sužinoti apie eonų
ir Pilnatvės stoką ir kaip mes esame įkalinti šioje vietoje? Ir kaip mes čia atėjome ir kaip mes išeisime? Ir kaipgi mes turime galią atvirai skelbti? [4] Ir kodėl galybės
kovoja prieš mus?“
Tada balsas prakalbo jiems iš šviesos, tardamas: „Jūs
patys esate liudininkai, kad aš kalbėjau jums šiuos dalykus. Tačiau dėl jūsų netikėjimo aš kalbėsiu ir vėl.
Kalbant apie eonų stoką – stoka yra tokia: kai Motinos
neklusnumas ir kvailumas atsiskleidė be Tėvo įsako ir
didybės, ji norėjo sužadinti eonus. Kai ji prabilo, Išdidusis sekė ją. O kai ji paliko dalį, Išdidusis ją nutvėrė ir ji
tapo stoka. Kai Išdidusis paėmė dalį, ją pasėjo. O virš
jos paskyrė galias ir valdžias. Ir įkalino ją mirusiuose
eonuose. Ir džiaugėsi viso pasaulio galybės, kad užgimė.
[5] Tačiau jos nepažįsta Pirmapradžio Tėvo, nes yra
jam svetimos. O jis, Išdidusis, yra tas, kuriam buvo suteikta galia. Jam jos tarnavo ir aukštino jį. Išdidusis
išpuiko dėl to, kad jo galios giriamos. Jis tapo pavydus
ir troško atvaizdo vietoje sukurti atvaizdą, o pavidalo
vietoje – pavidalą. Ir pavedė jis galybėms, esančioms jo
valdžioje, nulipdyti mirtingus kūnus. Ir kilo jie iš nepanašumo, iš atsiradusio atvaizdo.
O Pilnatvė esu aš. Ir buvau pasiųstas į kūną dėl pražuvusios sėklos. Ir aš nusileidau į jų mirtingą kūrinį.
Tačiau jie manęs nepažino, galvodami, kad esu mirtingas žmogus. Ir aš kalbėjau su tuo, kuris priklauso man,
ir jis klausėsi manęs kaip ir jūs, kurie taip pat klausotės
šiandien. Ir aš suteikiau jam valdžią tam, kad jis įžengtų į savo tėvystės paveldėjimą.
[6] Ir aš paėmiau [...] jie buvo pripildyti [...] jo išganyme. Kadangi jis stokojo, jis tapo Pilnatve. O jūs esate
įkalinti, nes priklausote man. Kai nusivilksite gendamybę, tapsite šviesuliais tarp mirtingųjų. Dėl to jūs kovosite su galybėmis, mat jos nesiilsi kaip jūs ir nori, kad
jūs nebūtumėte išganyti“.
Apaštalai pagarbino jį dar kartą ir paklausė: „Viešpatie, pasakyk, kaip mes kovosime su archontais, jei
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archontai yra virš mūsų“. Tada jiems sušuko iš regėjimo kilęs balsas, sakydamas: „Jūs kovosite prieš juos tokiu būdu, kadangi archontai kovoja prieš vidinį žmogų.
Jūs turite kovoti prieš juos taip: susirinkite ir mokykite
pasaulyje išganymo per pažadą. Apsiginkluokite mano
Tėvo galia ir tebūnie jūsų malda skleidžiama. Ir jis, Tėvas, padės jums, kaip padėjo atsiųsdamas mane. [7] Nebijokite, aš esu su jumis amžinai kaip sakiau ir tada, kai
buvau kūne“.
Tada pasirodė žaibas ir griaustinis ir jiems toje vietoje pasirodžiusysis buvo paimtas į dangų. Apaštalai laimindami dėkojo Viešpačiui ir grįžo į Jeruzalę. Eidami
jie kalbėjo vienas su kitu apie pasirodžiusią šviesą. Apie
Viešpatį buvo kalba, ir jie sakė: „Jei Viešpats kentėjo,
kiek kentėti reikės mums?“
Petras atsakydamas tarė: „Jis kentėjo dėl mūsų, todėl ir mums reikia kentėti dėl savo menkumo“. Tada
pasigirdo balsas, sakantis: „Aš jums sakydavau, kad
turėsite kentėti. Turite būti atvesti į sinagogas ir prieš
archontus, kad kentėtumėte. O tas, kuris nekentės, ne
[...] Tėvas [...] tam kad [...]“.
[8] Apaštalai džiūgavo ir nuvyko į Jeruzalę. Jie nuėjo
į šventyklą ir mokė išganymo Jėzaus Kristaus vardu.
Ir jie išgydė minią.
Petras pravėrė lūpas ir kalbėjo savo mokiniams:
„Mūsų Viešpats Jėzus, būdamas kūne, mums atskleidė
viską. Mat jis nužengė. Mano broliai, klausykitės mano
balso“. Ir jis, pripildytas Šventosios Dvasios, kalbėjo
taip: „Mūsų šviesulys, Jėzus Kristus, nužengė ir buvo
nukryžiuotas. Jis nešiojo erškėčių vainiką, buvo aprengtas purpuriniu rūbu, nukryžiuotas ant kryžiaus ir
palaidotas kape. Ir jis prisikėlė iš mirusių. Mano broliai,
Jėzus yra svetimas šiam kentėjimui. Tačiau mes kentėjome dėl Motinos nusižengimo. Dėl to jis viską darė kaip
ir mes. Mat Viešpats Jėzus, neišmatuojamos Tėvo šlovės Sūnus, yra mūsų gyvenimo šaltinis. Mano broliai,
neklausykite šių neteisiųjų ir eikite [...]“.
[9] Tada Petras surinko ir kitus mokinius, sakydamas: „Mūsų Viešpatie, Jėzau Kristau, mūsų atilsio šaltini, suteik mums pažinimo dvasią, kad mes taip pat
nuveiktume didžius darbus!“
Tada Petras ir kiti apaštalai regėjo jį ir buvo pripildyti
Šventosios Dvasios. Ir kiekvienas jų gydė. Ir jie išsiskyrė, kad skelbtų Viešpatį Jėzų. Ir jie susitiko ir sveikino
vienas kitą sakydami „Amen“. Tada pasirodė Jėzus ir
tarė jiems: „Ramybė jums ir visiems, tikintiems mano
vardu. Kai išvyksite, tebūnie su jumis džiaugsmas, malonė ir galia. Nebijokite! Žiūrėkite, aš esu su jumis amžinai“. Tada apaštalai išsiskirstė į keturis žodžius tam,
kad skelbtų gerąją naujieną. Ir ėjo jie su Jėzaus galia
ramybėje.
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Politika

Dalios Grybauskaitės užsienio politika:
geopolitinio įrėminimo istorija
Ramūnas Vilpišauskas

Dalios Grybauskaitės užsienio politika gali būti analizuojama įvairiais probleminiais pjūviais: kaip individo
įsitikinimai veikia šalies politiką, kaip susiklosto institucinis galių balansas tarp skirtingų politikos formavime dalyvaujančių institucijų, t. y. prezidentės ir Užsienio reikalų ministerijos, ar kaip išorės aplinka veikia
mažos šalies užsienio politiką. Vertinimas individualių
įsitikinimų ir institucinio galių balanso požiūriu jau yra
atliktas1. Tad šiame straipsnyje bus aptariama, ką Grybauskaitės prezidentavimas ir pagrindinės nuostatos
užsienio politikos klausimais bei jų kaita sako apie Lie-

Prezidentas Valdas Adamkus ir prezidentė Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų perdavimo ceremonijoje.
Vilnius. 2009 m. liepos 12 d. Nuotrauka iš www.lrp.lt archyvo

tuvos tarptautinę aplinką, ir kiek skirtingi prezidentai,
nepriklausomai nuo jų asmeninių bruožų, gali veikti
Lietuvos užsienio politikos prioritetus.
Pagrindinė straipsnio tezė – Lietuvos geopolitinė
aplinka ir išorės veiksnių svarba „įrėmina“ šalies užsienio politiką taip, kad svarbiausiu prioritetu tampa
1
Tomas Janeliūnas, „Prezidento įtaka Lietuvos užsienio politikos
formavimui: Galios centro pokytis D. Grybauskaitės prezidentavimo
laikotarpiu“, in: Politologija, 2019, t. 94 (2), p. 8–55. Pastebėtina, kad
minėtas Janeliūno straipsnis yra dalis išsamesnės studijos, kurioje analizuojama tiek užsienio politiką formuojančių institucijų galios pokyčiai Lietuvoje Grybauskaitės prezidentavimo metu, tiek ir jos bandymai
keisti nusistovėjusias tarptautines struktūras, kurios formavo tradicinę
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šalies saugumas, kurio siekiama stiprinant ryšius su
sąjungininkais Vakaruose, mėginant plėsti saugumo
erdvę į Rytus ir mažinant priklausomybę nuo Rusijos.
Nepaisant labai skirtingų Valdo Adamkaus ir Dalios
Grybauskaitės asmenybių, patirčių ir naudotos retorikos, jų abiejų užsienio politikos prioritetai buvo labai
panašūs. Abu jie siekė, kad Lietuva įsitvirtintų ES ir
NATO, prisidėtų prie Rytų kaimynių – Ukrainos, Moldovos, Gruzijos – suartinimo su šiomis organizacijomis
ir politinių bei ekonominių reformų tose šalyse, taip pat
mažintų ekonominę priklausomybę nuo Rusijos, ypač
energetikoje.
Tiesa, Grybauskaitė ne visą prezidentavimo laikotarpį laikėsi šių prioritetų. Dar dirbdama Europos Komisijoje, ji kritikavo tuometinę Adamkaus politiką, o išrinkta prezidente mėgino pasukti ją pragmatinių santykių
su Rusija ir Baltarusija plėtojimo linkme. Tačiau būtent
šie Grybauskaitės mėginimai pirmos kadencijos pradžioje koreguoti šalies užsienio politikos prioritetus ir
vėlesnis energingas grįžimas prie tų pačių jos prieš tai
kritikuotų prioritetų ypač gerai iliustruoja apribojimus,
kuriuos tarptautinė aplinka uždeda tokiai šaliai kaip
Lietuva. Kartu tai yra istorija, atskleidžianti konkrečių
asmenybių įtakos ribotumą ir skatinanti atitinkamai
formuoti lūkesčius prezidento rinkimų metu.
Prieš aptariant Grybauskaitės nuostatas Lietuvos
užsienio politikos klausimais, vertėtų prisiminti, kokie šalies užsienio politikos prioritetai buvo suformuoti
įstojus į ES ir NATO, t. y. pasiekus strateginius po nepriklausomybės atkūrimo iškeltus tikslus, kurie kartu su geros kaimynystės siekiu maždaug dešimtmetį
iki 2004 m. sudarė Lietuvos užsienio politikos pagrindą. Beje, būtent narystė ES ir NATO gali būti laikomi svarbiausiais ir bene vieninteliais Lietuvos elito ir
Lietuvos užsienio politiką; žr. Tomas Janeliūnas, Lietuvos užsienio politikos kaita 2009–2019 m., Vilnius: Eugrimas, 2019. Tad šiame straipsnyje referuojama ir į šią studiją, nors iš karto verta pasakyti, kad Janeliūno
pasirinkta prieiga ir metodas lemia tai, jog jis daugiau svarbos suteikia
veikėjo vaidmeniui tarptautiniuose santykiuose ir prezidentės mėginimų keisti nusistovėjusias struktūras rezultatyvumui.
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visuomenės pasiekimais po šalies nepriklausomybės
atkūrimo, kurie reikšmingai pakoregavo tarptautines
struktūras. Ir tai įvyko ne tik dėl tuo metu gana palankiai susiklosčiusių tarptautinių aplinkybių, bet ir dėl
tvirto vidinio sutarimo šalies viduje ir, ypač po 1997 m.
„šalto dušo“, kai Estija buvo, o Lietuva nebuvo pakviesta pradėti derybas dėl narystės ES, efektyviai koordinuoto pasirengimo stojimui proceso. Naujosios Lietuvos
užsienio politikos prioritetai geriausiai matėsi įstojimo
į ES dieną – 2004 m. gegužės 1 d. priimtoje Seimo rezoliucijoje „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio politikos
krypčių Lietuvai tapus visateise NATO ir Europos Sąjungos nare“ ir po kelių savaičių gegužės 24 d. laikinojo
Lietuvos Respublikos Prezidento Artūro Paulausko Vilniaus universitete pasakytoje kalboje „Naujoji Lietuvos
užsienio politika“2. Abiejų tekstų pagrindinių idėjų autorystė sietina su Užsienio reikalų ministerijos diplomatais, kurie tuo metu kartu su kai kurių kitų šalies
institucijų analitikais pasirinko Lietuvos kaip „regiono
lyderės“ koncepciją. Pagrindiniu jos bruožu buvo Lietuvos kaip aktyvios tarpininkės tarp ES bei NATO ir Rytų
kaimynių vaidmuo, padedant pastarosioms įgyvendinti
politines ir ekonomines reformas, kurios leistų suartėti
su minėtomis Vakarų organizacijomis, kažkada ateityje
pasiūlant ir narystės jose perspektyvą.
Reikia pabrėžti, kad naujosios Lietuvos užsienio politikos prioritetus sudarė netrumpas sąrašas saugumo,
ekonominės, kultūros ir kitų politikos tikslų. Pavyzdžiui, Seimo rezoliucijoje Lietuvos kaip visavertės ES
ir NATO narės, toliau tęsiančios geros kaimynystės
politiką, siekių sąrašas apima devynis punktus: nuo
siekio tapti „aktyvia, matoma pasaulyje ir įtakinga regione valstybe“, „toliau plėsti saugumo ir stabilumo
zoną Europoje ir jos kaimynystėje“, „pasinaudoti visomis narystės ES ir NATO teikiamomis galimybėmis
ir ištekliais, kad per įmanomai trumpesnį laiką Lietuva taptų saugia, klestinčia, konkurencinga, modernios ekonomikos valstybe“, „skleisti lietuvių kultūrą
ir įtvirtinti lietuvių kalbą globalioje visuomenėje“ iki
dalyvavimo atremiant globalias grėsmes, „aktyvaus
dalyvavimo“ formuojant abipusiai naudingą ES ir Rusijos partnerystę, bendradarbiavimo su ES rytinio pasienio valstybėmis, įskaitant ir Pietų Kaukazo šalis,
skleidžiant demokratines vertybes ir siekiant tų šalių
bei ES suartėjimo.
Be to, Seimo rezoliucijoje atskirai išvardijami Lietuvos kaip ES narės ir Lietuvos kaip NATO narės siekių
sąrašai. Pirmajame, kurį sudaro aštuoni punktai, dek
laruojamas ketinimas aktyviai dalyvauti kuriant ir įgyvendinant ES politiką, stiprinti jos ekonominę ir socialinę darną bei pasaulinę įtaką, „tapti vienu iš regiono
2
Žr. Lietuva Europos Sąjungoje: Metraštis 2004–2008, Vilnius: Eug
rimas, Europos integracijos studijų centras, 2009; Seimo rezoliucijos
tekstas p. 278–280, Paulausko kalba p. 200–208.
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centrų, darančiu apčiuopiamą įtaką ES kaimynystės
politikai bei remti Kopenhagos kriterijais pagrįstą ES
„atvirų durų“ politiką šalims, kurios pareikš ketinimą
stoti į ES“. Iš konkretesnių prioritetų minimas siekis
„kuo greičiau tapti vientisos ES infrastruktūros dalimi“, pritraukiant ES paramą įgyvendinti prioritetinius

Prezidentė ir Europos Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso.
Briuselis. 2009 m. rugpjūčio 25 d. Nuotrauka iš www.lrp.lt archyvo

energetikos ir transporto projektus, „su pirmosiomis
naujai įstojusiomis valstybėmis prisijungti prie Šengeno sutarties ir euro zonos“. Lietuvos kaip NATO narės
siekių sąraše numatyta remti NATO „atvirų durų“ politiką ir užtikrinti 2 proc. nuo šalies BVP išlaidų skyrimą gynybai. Atskirai akcentuojamas dialogas tarp ES
ir NATO saugumo srityje, prisidedant prie transatlantinio ryšio stiprinimo ir abiejų organizacijų bendradarbiavimo tokiu būdu, kad ES karinių pajėgumų stiprinimas nedubliuotų NATO funkcijų.
Laikinojo prezidento Paulausko kalboje šie prioritetai buvo dar labiau išplėtoti pabrėžiant, kaip Lietuva,
būdama aktyvi, matoma ir įtakinga ES ir NATO narė,
kurdama bendraminčių sąjungas, turėtų siekti savo
saugumo ir piliečių gerovės bei aktyviai bendradarbiauti su „naujaisiais“ ES kaimynais. Pateikiant Lietuvos kaip regiono lyderės, kuri išnaudoja narystę ES ir
NATO, plėtodama kaimyninius santykius, viziją, minima Lietuvos ir Lenkijos strateginė partnerystė, galinti
virsti branduoliu, jungiančiu Šiaurės, Vidurio ir Rytų
Europą, kalbama apie Vilnių kaip regiono sostinę, „siūlančią ES konkrečius sprendimus, kaip žengti toliau į
Rytus“, Vilnių, „į kurį subėga keliai iš Baltijos valstybių
ir Šiaurės Europos“, Vilnių, skatinantį Kaliningrado
srities, o per ją – ir visos Rusijos atsivėrimą Europai.
Optimistiškai kalbama apie tuo metu „ypač dinamiškai“ besiplėtojusią ES ir Rusijos partnerystę nuo energetinio dialogo „šiandien“ iki „bendros prekybos erdvės
rytoj“ bei „galbūt bevizio režimo poryt“. Kalboje siūlyta
„tęsti pragmatišką ir atsargią kaimynystės politiką“ ES
ir Rusijos bendradarbiavimo srityje. Atskirai pasisaky-
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ta už paramą Baltarusijai, tampant „nuspėjama, demokratiška, savarankiška Europos valstybe“, Baltarusijos
suartėjimą su ES ir NATO, kad „saugumas, stabilumas
ir demokratija skleistųsi tolyn į Rytus“, kalbama apie
Ukrainą kaip regiono, Europos, ES ir NATO neatsiejamą dalį. Kalboje taip pat detalizuoti Lietuvos vidaus
ir užsienio politikos žingsniai, įgyvendinant minėtus
prioritetus.
Daugelis minėtų naujosios Lietuvos užsienio politikos prioritetų tapo 2004 m. birželio mėnesį prezidento
rinkimus laimėjusio ir antrai 2004–2009 m. kadencijai
išrinkto Valdo Adamkaus įgyvendintos politikos dalimi.
Tiesa, tiek jų sąrašo ilgis, tiek skirtingas pobūdis ir priklausymas nuo daugelio išorės veiksnių reiškė, kad ne
visus bus įmanoma įgyvendinti. Žiūrint retrospektyviai,
galima teigti, kad kai kurių prioritetų įgyvendinimą
greitai pakoregavo geopolitika ir įvykiai kaimyninėse
šalyse. ES ir Rusijos partnerystės planai smarkiai pasi-

Prezidentė ir Rusijos Federacijos Ministras Pirmininkas
Vladimiras Putinas. Helsinkis. 2010 m. vasario 11 d.
Džojos Gundos Barysaitės nuotrauka, iš www.lrp.lt archyvo

keitė dėl Rusijos reiškiamo įtarumo Vakarų, ypač JAV,
atžvilgiu ir priešiškumo kaimyninių šalių mėginimams
plėtoti glaudesnius ryšius su ES ir NATO. Tad Lietuvos užsienio politikos strategų ketinimai plėtoti prag
matinę politiką santykiuose su Rusija nepasiteisino,
o galiausiai Lietuva tapo viena iš ES šalių, aktyviausiai
3
Apie tai, kad pagrindinis Grybauskaitės motyvas pamėginti keisti
Lietuvos politiką Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu, atsisakant vertybinės
pozicijos ir imantis pragmatiškos politikos, buvo jos noras tiesiog imtis
kitokios negu Adamkaus politikos, teigė ir kai kurie iš jos tuometinių
patarėjų; žr. Tomas Janeliūnas, Lietuvos užsienio politikos kaita 2009–
2019 m., p. 90–91. Atrodo, kad šis noras daryti kitaip negu pirmtakas
buvo iš tiesų svarbus motyvas, o dalykine prasme tą norą turiniu užpildė darbo Europos Komisijoje patirtis, girdint skirtingų ES šalių nuostatas Rusijos atžvilgiu, kurių fone Lietuvos ir Lenkijos pozicijos galėjo
atrodyti kaip kraštutinės.
4
Turbūt aktyviausias šios „regiono lyderės“ koncepcijos kritikas Lietuvoje yra Kęstutis Girnius; žr., pvz., Kęstutis Girnius, „Lietuvos užsienio politika déjà vu“, 2015-04-14, in: http://www.
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kalbančių apie demokratijos plėtrą į Rytus ir Rusijos
valdančiųjų politikos keliamą grėsmę. Panaši padėtis
susiklostė ir santykiuose su Baltarusija. Įdomu, kad po
penkerių metų būtent prie šių pragmatiškos politikos
siekių, kuriuos ir numatė URM strategai, mėgino sugrįžti Grybauskaitė, nepaisant to, kad tie patys žmonės,
jos manymu, veikė Adamkaus užsienio politiką3.
„Oranžinė revoliucija“ Ukrainoje 2004 m. pabaigoje,
regis, atvėrė galimybių langą Lietuvai aktyviau imtis
(kartu su Lenkija) tarpininkės vaidmens tiek tarp politinių konkurentų Ukrainos viduje, tiek ir tarp Ukrainos
bei ES ir NATO. Panašiai buvo remiamos ir reformos
kitose Rytų kaimynystės šalyse, ypač Gruzijoje, kurioje po „Rožių revoliucijos“ pradėtos pertvarkos buvo
suvokiamos kaip galimybė priartinti šią šalį prie ES ir
NATO. Kitaip negu Baltarusijoje, Gruzijoje ir Ukrainoje vidinė politinė konkurencija ir pradėtos pertvarkos
teikė vilties, kad pasiūlius tinkamą ES ir NATO paramą, ji skatintų tęsti reformas. Be to, Lietuva tose šalyse
buvo vertinama kaip bendrą istoriją ir panašių reformų
patirtį turinti valstybė, sugebėjusi jas įgyvendinti tiek,
kad įstotų į ES ir NATO, taigi įgyvendinti sėkmingai.
Žinoma, galima kritiškai vertinti Lietuvos kaip „regio
no lyderės“ sampratą4. Jei lyderystę suprantame kaip
gebėjimą telkti kitus siekiant bendrų tikslų, tada pirmiausia reikėtų pripažinti, kad ne vien nuo Lietuvos
priklausė Rytų kaimynių suartėjimas su Vakarais5.
Lietuvos gebėjimą telkti ribojo kitų šalių vidaus ir tarptautiniai veiksniai, pavyzdžiui, ES valstybių narių ir
NATO šalių nesutarimai dėl narystės šiose organizacijose perspektyvos suteikimo Rytų kaimynėms, Rusijos pastangos išlaikyti jas savo įtakos sferoje ir (ypač)
pačių minėtų valstybių politinio ir ekonominio elito
tikslai išsaugoti valdžią bei ekonominius išteklius, kuriems reformos galėjo kelti grėsmę6. Tačiau pats Lietuvos aktyvumas, siekiant plėsti saugumo, stabilumo
ir demokratijos erdvę į Rytus, atliekant tarpininko ir
Rytų kaimynių rėmėjo vaidmenį ES ir NATO viduje,
buvo svarbus, o Grybauskaitės prezidentavimo patirtis
parodė, kad tai turbūt yra svarbiausias vaidmuo, kokį
Lietuva turėtų atlikti tokioje geopolitinėje situacijoje.
Svarbu nepamiršti, kad pirmosios kadencijos pradžioje Grybauskaitė kritiškai vertino tokį Lietuvos užsienio
bernardinai.lt/straipsnis/2015-04-14-naujasis-zidinys-aidai-stabilumasmisija-neimanoma/129741, (2019-10-15).
5
Apie lyderystės kaip kitų telkimo vardan bendrų tikslų sampratą
plačiau žr. Ronald Heifetz, Alexander Grashow, Marty Linsky, Donald
L. Laurie, Trumpas įvadas į adaptyviąją lyderystę, sudarytojas ir redaktorius Rytis Paulauskas, iš anglų kalbos vertė Aušra Valantinienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017.
6
Apie ES Rytų partnerystės šalių politinio ir ekonominio elito paskatas (ne)reformuoti savo institucijas ir politiką bei išorės veikėjų (ribotą) įtaką joms galima plačiau pasiskaityti EU-STRAT projekto, kuriame
kaip vienas iš konsorciumo partnerių dalyvavo VU TSPMI, puslapyje
http://eu-strat.eu.
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politikos modelį, kur akcentuotos su Rusijos vykdoma
politika siejamos grėsmės ir aktyviai stengtasi padėti
Rytų kaimynėms suartėti su Vakarais. Tiesa, Grybauskaitės kritika, išsakyta dar jai dirbant Briuselyje, apie
tai, kad Lietuva yra tapusi „vieno klausimo valstybe“,
t. y. pernelyg susitelkusia į Rusijos keliamas grėsmes,
ir apie pernelyg aktyvią Lietuvos „draugystę su ubagais“, t. y. Rytų kaimynėmis, mat tuo neva mėginama
pridengti pernelyg menką bendradarbiavimą su įtakingiausiomis ES šalimis, yra tapusi sparnuotomis frazėmis, kurių ištakas ir tikslias citatas atsekti sudėtinga.
Tačiau Grybauskaitės 2009 m. liepos 12 d. pasakyta
inauguracijos kalba ir ypač po to pradėta pragmatiška
politika Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu labai aiškiai rodė
jos siekį išmėginti kitokią Lietuvos užsienio politiką7.
Taigi pirmaisiais prezidentavimo metais Grybauskaitė aktyviai siekė bendravimo aukščiausiu politiniu
lygiu su Rusijos ir Baltarusijos vadovais. Tačiau po susitikimo 2010 m. vasario 10 d. Helsinkyje su Rusijos tuometiniu premjeru Vladimiru Putinu, kurio metu ji pati
įsitikino, kad Rusija nė neketina ieškoti sąlyčio taškų
tais klausimais, dėl kurių išsiskiria abiejų šalių pozicijos, o tik kelia sąlygas Lietuvai, ji gana greitai atsisakė
ketinimų toliau mėginti plėtoti pragmatiškus Lietuvos
ir Rusijos santykius. Maža to, ilgainiui jos požiūris į
Rusijos vykdomą politiką tapo toks kritiškas, kad po
2014 m. įvykdytos Krymo aneksijos ir agresijos prieš
Ukrainą ji pavadino Rusiją „teroristine valstybe“8.
Panašiai nerezultatyvūs buvo ir bandymai suaktyvinti bendravimą su Baltarusija, pakelti jį į aukščiausią
politinį lygį bei imtis tarpininkės tarp ES ir Baltarusijos vaidmens, siekiant įtikinti pastarosios prezidentą
imtis reformų šalies viduje. Po Baltarusijos prezidento
Aleksandro Lukašenkos vadovaujamos delegacijos apsilankymo Lietuvoje, pati Grybauskaitė nuvyko į Minską
atsakomojo vizito 2010 m. rudenį, likus porai mėnesių
iki prezidento rinkimų Baltarusijoje. Tačiau po to, kai
Baltarusijos tarnybos ėmėsi represijų prieš opozicijos
aktyvistus, po rinkimų išėjusius protestuoti į Minsko
gatves, o ES nutarė sugriežtinti poziciją Baltarusijos
atžvilgiu ir išplėsti jai taikomas sankcijas, Grybauskaitė atsisakė ambicijų tarpininkauti tarp Baltarusijos
prezidento ir ES ir grįžo prie iki tol vykdytos režimo
izoliacijos politikos.
Prezidentės mėginimai keisti Lietuvos politiką Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu gerai iliustruoja, kokius apribojimus bet kurio Lietuvos vadovo atžvilgiu formuoja
tarptautinė aplinka ir kitų šalių vykdoma politika. Tie
patys veiksniai galiausiai lėmė ir tai, kad Grybauskaitės pagrindiniu (ypač antros kadencijos metu) rūpesčiu

tapo Lietuvos saugumo stiprinimas, o parama tokioms
Rytų partnerėms kaip Ukraina – viena prioritetinių
Lietuvos užsienio politikos krypčių. Kitaip sakant, buvo
grįžta prie tų pačių prioritetų, kurie formavo Lietuvos
užsienio politikos pagrindą prieš dešimtmetį, šaliai įsto-

Žr. Tomas Janeliūnas, op. cit., p. 73–117.
Ibid., p. 92.
9
Plačiau apie Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus ir patirtį žr. Ramūnas Vilpišauskas, „Lithuania’s EU Council Presidency: Ne-

gotiating Finances, Dealing with Geopolitics“, in: Journal of Common
Market Studies, 2014, t. 52: Annual Review, p. 99–108.
10
Interviu su prezidente Dalia Grybauskaite, 2014-01-16, in: Asmeninis autoriaus archyvas.
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Bendra Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių vadovų
nuotrauka. Vilnius. 2013 m. lapkričio 29 d. Džojos Gundos
Barysaitės nuotrauka, iš www.lrp.lt archyvo

jus į ES ir NATO. Kaip Adamkus 2008 m. rugpjūtį vyko
į Tbilisį palaikyti Gruzijos, kilus kariniam konfliktui
su Rusija, taip Grybauskaitė vyko į Kijevą palaikyti
Ukrainos 2014 m., kai prasidėjo Rusijos agresija, o kiek
anksčiau, 2012 m., aplankė įkalintą buvusią Ukrainos
premjerę Juliją Tymošenko. Svarbu pažymėti, kad dar
iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą, pastarosios santykiai su ES tapo svarbiu Lietuvos užsienio politikos
klausimu. Jo svarba išaugo artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2013 m. antrąjį pusmetį, kurio
pagrindiniu įvykiu tapo Rytų partnerystės vadovų susitikimas Vilniuje9. Svarbiausi Lietuvos pirmininkavimo
akcentai, ypač Rytų partnerystės ir energetinio saugumo klausimai, parodė, kuo Lietuva, jos tuometinių
užsienio ir Europos politikos formuotojų nuomone, gali
būti įdomi, naudinga ir įtakinga ES šalyse.
Beje, pačios prezidentės nuomone, reikšmingiausias
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai klausimas buvo
tarpinstitucinių derybų dėl naujosios ES finansinės
perspektyvos 2014–2020 m. užbaigimas ir ypač derybų dėl ją įgyvendinančių ES teisės normų pažanga10.
Tačiau įdomu tai, kad dar iki Lietuvos pirmininkavimo
vykusiose derybose tarp ES valstybių narių dėl naujosios finansinės perspektyvos Lietuvos pasiekimai buvo
ganėtinai kuklūs, nepaisant to, kad galiausiai įprastose
„paskutinės nakties“ derybose Lietuvai atstovavo di-
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delę darbo patirtį Europos Komisijoje biudžeto klausimais turinti Grybauskaitė – tiek sutarta parama Ignalinos AE uždarymui, tiek tiesioginės išmokos Lietuvos
ūkininkams, tiek sanglaudos parama buvo mažesnio
dydžio negu siekė Lietuva. Žinoma, galima teigti, kad
tokiose derybose kiekviena šalis užsibrėžia „raudonas
linijas“, kurios pačios tampa derybų priemone, nes galiausiai tikimasi susitikti kažkur „ties viduriu“. Tačiau
šių derybų rezultatą irgi galima laikyti struktūrinių
veiksnių rezultatu – galiausiai tokiose derybose lemia
pagrindinių ES šalių „neto-mokėtojų“ sprendimai, nes
daugiau iš ES biudžeto gaunančios nei į jį sumokančios
šalys galų gale vis tiek sutinka su siūlomais kompromisais, mat gauna daugiau negu sumoka.
Kartu verta pastebėti, kad prezidentės Grybauskaitės
akcentuota santykių su įtakingiausiomis ES valstybėmis, Vokietija ir Prancūzija, politika ne taip smarkiai
skyrėsi nuo Adamkaus, kaip galėjo atrodyti iš jos pareiškimų. Abu palaikė labai gerus darbinius ir asmeninius ryšius su Vokietijos kanclere Angela Merkel. Pirmosios Grybauskaitės kadencijos pradžioje pasirašyta
Prancūzijos ir Lietuvos strateginės partnerystės sutartis buvo inicijuota ir pradėta derinti prezidentaujant
Adamkui. Abu prezidentai buvo gavę skirtingus apdovanojimus už aktyvų indėlį į ES reikalus. Visa tai tik
dar labiau patvirtina, kad abu Lietuvos vadovai, net ir
būdami labai skirtingos asmenybės, veikė labai panašiai – stengėsi aktyviai veikti ES ir NATO institucinėse
arenose ir išnaudoti jas Lietuvos saugumo ir gerovės
interesų labui, ypač mėgindami plėsti saugumo, stabilumo ir demokratijos erdvę į Rytus. Tiesa, santykių su
svarbiausia saugumo partnere JAV, taip pat su Lenkija bei Šiaurės šalimis pasiekimai priklausė ir nuo kitų
šalių vidaus politinės situacijos bei tų šalių užsienio politikos formuotojų darbotvarkės, kurioje Lietuva užimdavo ne pirmą ir ne antrą vietą11. Tačiau tokie ypatumai
nepakeitė suvokimo, kad Lietuva kol kas neturi svarbesnės saugumo partnerės už JAV, o įvairūs Lietuvai
svarbūs ES projektai energetikos ir transporto srityse
neįmanomi be Lenkijos (ir Latvijos bei Estijos, o kartais
ir Šiaurės šalių) dalyvavimo.
Galiausiai verta atkreipti dėmesį į dar vieną Lietuvos
užsienio politikos tikslų įgyvendinimo ypatumą. Lietuvos užsienio politikos strategų akcentuojama šalies įtaka ES ir NATO smarkiai priklauso nuo to, kaip Lietuvai
sekasi įgyvendinti savo „namų darbus“ – laiku vykdyti
tuos infrastruktūros projektus, kurie deklaruojami kaip

prioritetiniai, skirti adekvatų finansavimą šalies gynybai, kuris atitiktų vertinamų išorės grėsmių lygį, apskritai vykdyti viešai deklaruojamą politiką ir sustyguoti
šalies vidaus bei užsienio politikos sprendimus. Tai yra
sudėtinga užduotis, nors ir, atrodytų, lengviau pasiekiama negu mėginimai paveikti tarptautines struktūras ir galios asimetrijas. Lietuvai įstojus į ES ir NATO,
pirmuosius dešimt metų galima matyti nemažai nesėk
mių, įskaitant nepasiektus 2004 m. Seimo rezoliucijoje
minimus tikslus su pirmosiomis į ES tuo metu įstojusiomis narėmis įsivesti eurą ir sparčiai įgyvendinti
energetikos bei transporto projektus12. Be to, tiek vadovaujant Adamkui, tiek Grybauskaitei, ilgą laiką nebuvo
skiriama tiek lėšų krašto apsaugai, kiek 2004 m. buvo
numatyta minėtoje rezoliucijoje. Grybauskaitė ėmėsi
iniciatyvos peržiūrėti ir paspartinti energetikos projektų įgyvendinimą, iš dalies nacionalizuodama ir asmeniškai prižiūrėdama jų vykdymą, o tai netrukus davė
rezultatų. Tačiau kartu ji laikėsi atokiau nuo politiškai
prieštaringų Lietuvoje projektų, pavyzdžiui, Visagino
AE projekto, ir nesugebėjo sutelkti ES šalių palaikyti
Lietuvos pozicijos dėl Baltarusijoje statomos Astravo
AE – esminio šalies saugumui klausimo, kuris tapo Lietuvos vidaus politikos įkaitu.
Apibendrinant galima pasakyti, kad Dalios Grybauskaitės prezidentavimo dešimtmetis pirmiausia rodo, jog
Lietuvos tarptautinė aplinka neišvengiamai uždeda rėmus, į kuriuos įstatomi šalies užsienio politikos formuotojai. Nepaisant skirtingų asmeninių bruožų ar skirtingų taktinių priemonių bei panašaus aktyvumo ES
ir NATO forumuose, Lietuvos užsienio politikos prioritetus didele dalimi lemia jos išorės santykių ypatumai,
geopolitinė aplinka ir kitų jai svarbių šalių prioritetai.
O svarbiausi iš pastarųjų yra JAV ir ES šalių interesai
išsaugoti esamą tvarką Europoje ir taisyklėmis grindžiamą tarptautinę aplinką.
Būtent darbui su svarbiausiais sąjungininkais bei
efektyviam „namų darbų“ vykdymui, nes tai svarbu
Lietuvos gerovei ir saugumui ne tik tiesiogine prasme,
bet ir stiprinant Lietuvos įtaką bei patikimumą NATO
ir ES instituciniuose formatuose, turėtų būti skiriamas
pagrindinis Lietuvos vadovų dėmesys ateityje. Tuo tarpu santykiuose su Rytų partneriais svarbiausia bus
strateginė kantrybė, o santykiuose su Rusija ir Baltarusija (bei tokiomis šalimis kaip Kinija) – strateginis
!
budrumas.

11
Pavyzdžiui, Grybauskaitės „posūkis“ į Šiaurės šalis kartais atrodydavo kaip motyvuotas noro akcentuoti skirtumą nuo ankstesnės Adamkaus politikos, labiau orientuotos į Lenkiją. Pirmosios Grybauskaitės kadencijos pabaigoje vienos iš Šiaurės šalių ambasadorius šio straipsnio
autoriui neformalioje aplinkoje prisipažino, kad jam nesuprantama, ko
iš jo šalies vadovų nori Lietuvos prezidentė – esą šalių santykiai vystosi, problemų nekyla, tad kam dar reikia tų oficialių šalių vadovų susitikimų. Įdomu, kad toks Grybauskaitės užsidegimas plėtoti Lietuvos

santykius su Šiaurės šalimis – kaip atrodė kai kuriems tų šalių diplomatams, dėl nelabai aiškių priežasčių – gana smarkiai kontrastavo su jos
apskritai dažnai minimu pragmatizmu ir orientacija į veiksmus bei rezultatus, o ne parodomuosius dalykus.
12
Plačiau žr. Ramūnas Vilpišauskas, „Lietuvos Europos politika: prio
ritetai ir jų (ne)įgyvendinimas“, in: Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos
užsienio politika 2004–2014 m., sudarytoja Dovilė Jakniūnaitė, Vilnius:
Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 260–290.
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Vilniaus pokeriui trisdešimt

LITERATŪROS SIENOS GRIUVIMAS
Jūratę Čerškutę kalbina Tomas Vaiseta

2019 m. lapkritį sueina 30 metų, kai pasirodė Ričardo Gavelio
Vilniaus pokeris – romanas, kritikų ir skaitytojų apdovanotas visais įmanomais epitetais ir metaforomis, nusakančiomis galingą sprogimą ar lūžį. O literatūrologė Jūratė Čerškutė pastebėjo,
kad kūrinys išleistas netrukus po Berlyno sienos griūties. Tad
Vilniaus pokeris – tai ir sovietmečiu pastatytos literatūros sienos griuvimas, bandymas Lietuvos literatūrą kurti kaip Vakarų
literatūros neatskiriamą dalį. Ta proga kalbiname Jūratę Čerškutę – vieną ryškiausių literatūros kritikių, literatūrologių, apskritai
literatūros veikėjų šių dienų viešajame Lietuvos kultūros gyvenime. 2014 m. ji apgynė daktaro disertaciją Dekonstrukcija Ričardo Gavelio prozoje, jau dešimtmetį tiria šio rašytojo kūrybą
ir viešumoje seniai pristatoma kaip pagrindinė jo tyrinėtoja.

Galvojau, kaip pradėti pokalbį su literatūrologe, kuri
jau tiek metų tyrinėja ir kalba apie Ričardą Gavelį, ar
yra kas nors, kas Tave dar galėtų nustebinti. Ir štai, pamaniau, parodysiu Tau archyve aptiktą laišką – aštuntame dešimtmetyje Nemuno žurnalo literatūros skyriaus
redaktoriaus Jurgio Buitkaus atsakymą jaunajam rašytojui Ričardui Gaveliui. Šiame laiške redaktorius išsako „nusivylimą“ Gavelio kūriniais ir kai kuriuos iš jų
atmeta dėl „dekadentinės Vakarų Europos literatūros
įtakos“. Bet čia taip pat randame beveik viską, kas buvo
(ar vėliau tapo) Gavelis – atkaklią orientaciją į Vakarų
kultūrą, norą įveikti sovietinės literatūros standartus,
akivaizdžią ambiciją. Ar perskaitę šį tipiškai didaktišką laišką, galėtume prieiti prie išvados, kad be laisvos
Lietuvos nebūtų ir Gavelio literatūrinio fenomeno, kad
jis būtų nublėsęs smulkiąja proza, taikydamasis prie
visokių buitkų literatūros supratimo?
Galbūt Gavelis ir būtų nublėsęs smulkiąja proza, taikydamasis prie tuomečio cenzūrinio realizmo, kurį pats
1989 m. interviu Vytautui Rubavičiui giriasi įveikęs vieninteliu įmanomu būdu: „Rašiau, ką norėjau, o spausdinau, ką leido“. Tad jei nebūtų buvę laisvos Lietuvos, jis,
ko gero, būtų tiesiog toliau rašęs romanus, kaip sakoma, „į stalčių“, ir tas Buitkaus išvardytas ydas – manieringumą, pozą – realizavęs tik tekstuose. Dar gal būtų
išmoningai naudojęsis, kaip yra prasitaręs, tuomete
sistema: „Tarybiniais laikais aš gyvenau iš kino scenarijų, pagal kuriuos niekas neleido statyt filmų. Bet tuos
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scenarijus nupirkdavo ir aš turėdavau už ką pavalgyt“.
Sunku dabar pasakyti, kaip būtų ar nebūtų buvę. Kita
vertus, atsakymo variantą sufleruoja ir vienas Gavelio našlės Nijolės Gavelienės išsitarimas: „Perestroikos
vėjas jau pūtė iš kaimynės kiemo, taigi vargu ar be jo
mūsų kieme būtų kažkas pasikeitę“.
Išties sugebėjai mane nustebinti šiuo laišku, kuris
toks tikėtas ir taip darniai įsirašo į ankstyvąją Gavelio
kūrybos recepciją, stipriai persmelktą tuo, kaip sakai,
nusivylimu – kad tekstai konstruojami, kad juose, kaip
pirmosios Gavelio knygos recenzijoje rašė Romualdas
Granauskas, „nei nacionalinio savitumo, nei kokio ypatingesnio kolorito [...] nerasi. Nė vienam sakiny netenka
susidurti ir su gražia lietuvių kalba“, tekstų herojai neturi aiškios istoriškumo dimensijos, ką jau kalbėti apie
tą akivaizdžią „dekadentinės Vakarų literatūros įtaką“.
Pastaroji buvo didysis to meto literatūros baubas, ir čia
dera priminti, kad dėl jos įtakos pamečiui debiutines knygas išleidę Gavelis (Neprasidėjusi šventė, 1976) ir Saulius
Tomas Kondrotas (Pasaulis be ribų, 1977) neoficialiai
buvo kaltinami, pavyzdžiui, tuo metu ant skaitymo bangos buvusio Gabrielio Garcia Márquezo „nusirašymu“.
Kalbant apie Vakarų literatūros įtaką Gavelio kūrybai. Esu daug skaitęs, ką straipsniais, apžvalgomis ar
interviu esi rašiusi ir kalbėjusi apie Gavelį, bet viena
įdomiausių Tavo minčių man vis tiek yra knygoje Įsivaizduoti Lietuvą išsakyta idėja, kad Gaveliui lietuvių
literatūros išsivadavimo viziją įkvėpė Jamesas Joyce‘as.
Bet taip pat esi sakiusi, kad jis beprotiškai norėjo būti lyginamas su pasaulio literatūros klasikais. Jei žiūrėtume
į visą Gavelio kūrybą atviromis akimis, kaip turėtume
sakyti: ar didieji jo Vakarų literatūros autoritetai, kaip
Joyce‘as, jam tapo atspirties tašku, ar neretai jis tiesiog
nusekdavo jiems įkandin, o tai buvo nauja Lietuvos 90-ųjų
kultūriniame, bet ne pasaulio literatūriniame kontekste?
Turėtume sakyti pasitelkę paties Gavelio tekste „Antidemiurgas, arba Kas yra Vilniaus pokeris“ įvardytą
formulę: „buvo ir taip, ir anaip, ir dar kitaip – visaip
vienu metu, lygia greta“. Taigi buvo ir atspirties tašku,
ir nusekdavo jiems įkandin. Viena be kito čia neįmanoma, nes tam, kad galėtum kokiu nors autoritetu nusekti, pasekti, jį reflektuoti savo kūryboje, pirmiausia jis
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turi tapti atspirties tašku. Arba jeigu pasitelktume ką
tik mirusio amerikiečių kritiko Haroldo Bloomo „įtakos
teoriją“ – turi būti paveiktas autoritetų ir gebėti jų tekstus transformuoti kaip „klaidingą skaitymą“.
Viena aišku, ką ir pats tiksliai sakai, kad Gavelio literatūrinė orientacija ir ambicija buvo didieji Vakarų romanistai, tad gal neatsitiktinai romano Jauno žmogaus
memuarai herojus Tomas Kelertas (Gavelio alter ego)
buvo išsikėlęs uždavinį „nukalti neegzistuojančią lietuvišką dvasią“. Šį sakinį 1989 m. kovo 4 d. Literatūroje
ir mene, atsakydamas į Rubavičiaus klausimus, Gavelis
darkart pakartojo ir išplėtojo: „Manau, kad visi mūsų
menininkai privalo nukalti gal ir egzistuojančią, bet dar
nesuformuotą, neištobulintą lietuvišką dvasią. Joyce’as
mums nurodo ir kelią – pasitelkti visą pasaulinės kultūros lobyną, įsiterpti į europietišką (ar vakarietišką)
epistemą. Tai labai rimtas klausimas. Manau, kad lietuviško savitumo turime ieškoti ir jį išreikšti europiniame kontekste. Kito kelio nėra. Esame europiečiai – tad
tokie ir būkime“. Ir dabar, 2019 m. rudenį, aš galvoju,
kad jis tikrai nuoširdžiai visa savo kūryba tą darė, aprašinėjo tą (n)esančią lietuvišką dvasią, iš principo ją labai
mylėdamas, o dar labiau kritikuodamas, nemodamas
net į jam pačiam kliūvančią kritiką. Iš esmės ši Gavelio
mintis dar nepraradus savo galiojimo, man vis dar pritrūksta lietuvių prozos tekstuose akivaizdžiai matomo
užsienio autorių perskaitymo, kad ir to nusekimo įkandin – jei jis geras ir kokybiškas, tai kodėl negalimas?
Kartais atrodo, kad gyventi šiais laikais Gaveliui su jo
milžiniškomis ambicijomis būtų daug lengviau, juk turime ištisą Lietuvos kultūros institutą, kuris padeda panašias ambicijas realizuoti. Bet paskui pagalvoju, kad
neapykanta ambicijai Lietuvoje vis dar didelė, pavyzdžiui, spėčiau, kad Kristina Sabaliauskaitė literatūrinio
isteblišmento yra baudžiama pirmiausia už tai. O literatūrinis eksperimentavimas, naujų formų paieškos vėl
laikoma išsidirbinėjimu. Nesunkiai įsivaizduoju, kaip
Gavelio Vilniaus pokeris nepatektų į kokius penketukus
ar dvyliktukus, nes būtų pareikšta, kad imtasi „nereikalingo formos eksperimento, užuot papasakojus istoriją paprastai“, o populiarieji knygų tinklaraštininkai
purkštautų, kad neįmanoma tos knygos skaityti, o jau
kalbėti šuns balsu tai apskritai yra visiška nesąmonė.
Tad gal teisinga tarti, kad Gaveliui ambicijos komplikavo gyvenimą gana provincialios lietuviškos kultūros laikais, bet tokia jo kūryba vis tiek buvo įmanoma tik tada?
Lietuvos kultūros institutas ir dabar sklandžiai padeda šias Gavelio jau pomirtines ambicijas realizuoti –
vien per pastarąjį dešimtmetį Vilniaus pokeris buvo
išverstas į anglų (du leidimai), makedonų, prancūzų,
baltarusių, lenkų kalbas. Pasirodė angliški romanų
Jauno žmogaus memuarai ir Sun-Tzu gyvenimas šventame Vilniaus mieste vertimai. Taip kad jei kas dar pa-
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burba ar pavirkauja, koks užmirštas Gavelis – drįstu
prieštarauti, kad tai netiesa. Juk ir lietuviški skaičiai šį
tą sako – per pastarąjį dešimtmetį pasirodė trys naujos
Vilniaus pokerio laidos, naujai perleisti romanai Jauno
žmogaus memuarai, Vilniaus džiazas, Paskutinioji Žemės žmonių karta.
Nesutikčiau, kad formos paieškos laikomos išsidirbinėjimu, nes tų paieškų man asmeniškai nuolat trūksta,

Žurnalo Nemunas literatūros skyriaus redaktoriaus Jurgio
Buitkaus laiškas Ričardui Gaveliui. Be datos (LLMA, f. 287)

o jei ir būna, joms vis pristinga nušlifavimo, tokio pateikimo, kad nekiltų klausimų ir skaitytojas būtų įtikintas.
Kai gavau Tavo klausimus ir sėdau į juos atsakinėti,
spėjo įvykti vienas, mano manymu, įdomiausių pastarųjų metų literatūrinių skandalų dėl Sabaliauskaitės naujo romano Petro imperatorė neįtraukimo į Metų
knygos rinkimų prozos penketuką. Stebėjau jo kunkuliuojančius komentarus feisbuke ir net keliskart mačiau
sušmėžuojant Gavelio pavardę, ir tai nėra atsitiktinumas. Dėl tos ambicijos Gavelio ir Sabaliauskaitės kūrybos trajektorijos man atrodo artimos, ir sakydama „ambicija“, nevartoju galimų neigiamų šio žodžio pamušalų.
Aš nežinau ir negaliu atsakyti, kiek tos ambicijos Gaveliui komplikavo gyvenimą – tai, ko gero, geriausiai
gali įvertinti ir įvardyti jo artimiausios aplinkos žmonės. Bet drįsčiau spėti, iš jo laikysenos, kandumo, peraugančio į ciniškumą, kad gal kiek ir erzino, lygiai kaip
ir komplikavo. Kita vertus, pažiūrėkim į dabartį – ar
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nemanai, kad ta pati ambicingumo baimė toliau sėk
mingai dvelkia provincialumu, nors jau galime laisvai
judėti po pasaulį visomis prasmėmis? Įdėmiau pagalvojusi suprantu, kad man būtent tos ambicijos ir stinga lietuvių literatūroje, nes vis dar gero tono ženklas
yra tyliai būti ir laukti, kol kas nors netyčia pastebės,
o tuos, kurie turi ambicijos, dera nusodinti, neva pastatant į vietą. Tik tokiais atvejais visada kyla klausimas,
kas yra ta vieta?
Ne kartą esi tvirtinusi, kad Gavelio Vilniaus pokerį
(turbūt kartu su Juozo Apučio Skruzdėlynu Prūsijoje)
reiktų laikyti į stalčių rašytu kūriniu. Bet mane labiau
nustebino Tavo pasakojimas, kad romano išleidimas vis
tiek vyko pusiau slaptai ir kad nemaži nuopelnai čia tenka tuomečiam Vagos vyriausiajam redaktoriui Aleksandrui Krasnovui. Ar galėtum apie tai papasakoti daugiau?
Jis ir yra į stalčių rašytas, tą liudija daugybė dalykų. Visų pirma, Gavelio ir Levo Raibšteino (dabar –
Leo Ray) 1980–1981 m. susirašinėjimas, publikuotas ir
knygoje Bliuzas Ričardui Gaveliui. Iš jo ir jame gvildenamų temų nekyla dvejonių, ar Gavelis tuo metu rašė
Vilniaus pokerį, nes akivaizdu, kad rašė. O rašydamas
romano skyrius išmoningai slapstė – tą atsiminimuose
mini Rubavičius, „didžiausią ryšulį rankraščių“, apie
kuriuos nenorėjo nieko sakyti ir bijojo laikyti savo namuose, mini ir jo motina Vanda Gavelienė, tik vėliau
sužinojusi, kad tai buvęs Vilniaus pokeris.
Pradėjusi doktorantūros studijas ir Gavelio kūrybos
tyrimus,vis girdėdavau, kad Vilniaus pokerio leidybinė
istorija buvo neplaninė. Bet žinai, kaip būna – išgirsti
ką, tačiau tai neįtinka į disertacijos rėmus, ir galvoji –
kada nors vėliau. Tai tas vėliau ištiko jau po disertacijos
gynimo, ir kiek netikėtomis aplinkybėmis – kai 2014 m.
lapkritį kartu su Krasnovu filmavomės Jolantos Kryževičienės laidoje Naktinis ekspresas (LRT). Tada Krasnovas ir papasakojo, kad 1988 m. pabaigoje arba 1989 m.
pradžioje jam, tuometiniam leidyklos Vaga vyr. redaktoriaus pavaduotojui, Gavelis ir atnešęs Vilniaus pokerio rankraštį.
Jį perskaitęs Krasnovas suprato, kad jei knyga bus
leidžiama pagal tuo metu įprastą leidybinę praktiką –
leidiniai planuojami mažiausiai pora metų į priekį, turi
būti įtraukti į planą, – ji greičiausiai pasirodytų po dvejų metų. Tad Krasnovas stengėsi pagreitinti leidimą ir
išleisti knygą taip, kad neužuostų tie, kurie leidykloje
saugojo tarybinę ideologiją. Vilniaus pokerio leidimas
nebuvo numatytas, nebuvo planuotas, o jo išleidimas į
spaustuvę apskritai buvo maištingas veiksmas: Krasnovas su slaptajame leidybos projekte dalyvavusiu Vagos prozos redakcijos vadovu Alijušu Grėbliūnu nebuvo
tikri, kaip į šį leidinį reaguos leidyklos valdžia, todėl
vietoj vyriausiojo redaktoriaus leidinį pasirašė Krasnovas ir išsiuntė į spaustuvę, o iš ten jį atšaukti buvo
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pakankamai sunku, nors leidybos stabdymų esą būta.
1989 m. rugpjūčio 28 d. „pasirašytas spaudai“ 50 000
egzempliorių tiražu Vilniaus pokeris pasirodė 1989 m.
lapkričio pabaigoje, kaip tik po Berlyno sienos griuvimo,
tad kaip sakoma, perfect timing.
Už Vilniaus pokerio tam tikro formos siurrealizmo
aiškiai matyti griežtas racionalumas – pamenu kažkurioje konferencijoje Tavo rodytas Gavelio užrašų knygutes su braižytomis schemomis ir lentelėmis. Bet ar tiesa,
kad toks savotiškai totalinis viso kūrinio apmąstymas
vesdavo prie kraštutinumo – jis neleisdavo nieko taisyti, netgi akivaizdžių klaidų? Kaip apibūdintum Gavelio
santykį su Vilniaus pokerio tekstu? Ir įdomu, ar jis kito
po to, kai romanas buvo išleistas, sulaukė kontroversiškų vertinimų?
Gavelis Krasnovui buvo ryžtingai pasakęs, kad jokio
redagavimo griežtai neleisiąs – nei turinio, nei rašybos, nei skyrybos – arba leidžiat romaną tokį, koks yra,
arba neleidžiat. Vėliau Grėbliūnas sakė, kad skaitydamas rado klaidų, parodė jas Gaveliui, ir jis sutiko jas
pataisyti.
Tavo minimos akivaizdžios klaidos dažniausiai pasitaikydavo rašant užsieninius asmenvardžius ar kokius
angliškus posakius. Dabar kelia tik nuostabą, kad štai
net ir 2007 m. knygoje Bliuzas Ričardui Gaveliui, perpublikuojant, kaip aš vadinu, Vilniaus pokerio skaitymo instrukciją, tekstą „Antidemiurgas, arba Kas yra
Vilniaus pokeris“, tiražuojama klaidinga prancūzų rašytojos Nathalie Sarraute rašyba (Gavelis rašo Natalie
Sarrot, nors lietuvinimas atrodytų taip: Natali Sarot).
Tai čia tokios klaidelės, kurias tiesiog būtų išgaudžiusi
prityrusi redaguojanti ar korektūrą skaitanti akis.
Galvojant apie tą totalinį kūrinio apmąstymą, tai veikiausiai jis ne visuomet būdavo totalinis. Paskutiniame
savo interviu 2002 m. vasarą, Liudviko Jakimavičiaus
klausiamas, „Ar žinai iš karto visą romano fabulą?“, Gavelis atsako: „Be abejo, aš žinau beveik visą romano fabulą, ir be abejo, kai romanas įpusėja, ta fabula visiškai
pasikeičia, kol jis pasibaigia, viskas pasibaigia visiškai
kitaip negu buvo sumanyta iš pradžių. Ir taip yra 100%.
Visada. Su apsakymu kitaip. Apsakyme bent jau aš
pradėdamas rašyt žinau, kuo jis baigsis ir tiesiog einu į
finalą. Su romanu – visiškas džiazas, grynų gryniausia
improvizacija, dedant visas pastangas, kad sugrotum
tą savo džiazą kuo geriau. Bet kuo tai baigsis ir kurioj
vietoj bus kulminacija, susiplanuoji – bet tai niekuomet
nepasitvirtina“.
Apskritai džiazo ir bliuzo terminija ir iš jos kylančios
metaforos buvo būdingos Gaveliui. Jis neretai jas vartodavo, taip kartu nurodydamas, kad kaip prityręs muzikantas, jis apmeta tik kvadratą, o toliau pasiduoda
improvizacijai. Bet galvodama apie tą griežtą struktūrą
ir Vilniaus pokerio rašiomoniškąją pasakojimo schemą,
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siūlau neišleisti iš akiračio ir kito svarbaus aspekto.
Vilniaus pokeris yra Gavelio magnum opus, didysis ir
geriausias tekstas, kurį jis rašė ilgai, aštuonerius metus
(1979–1987), veikiausiai vargiai numanydamas, kad
romanas kada bus išspausdintas (priešingai nei daugeliui, man atrodo, kad taip sakydamas jis nekoketavo).
Tad romano struktūra nušlifuota, viskas apmąstyta,
visi rašiomoniški skirtingų pasakojimo versijų pokyčiai
pasižymėti sąsiuvinyje.
Atėjus Lietuvos nepriklausomybei, Gavelis tokios prabangos rašyti vieną tekstą aštuonerius metus nebeturėjo. Atsirado visai kitas ritmas – po romaną kas dvejus
metus, ir šitie „popokeriniai“ jo tekstai nebeatrodo tokie
preciziški, yra vietų, kur paskubėta ar užsižaista struktūriniais dėliojimais. Tad Gavelio santykis su Vilniaus
pokerio tekstu, ko gero, apibrėžtinas kaip išmylėtas, išmąstytas ir deramai išrašytas. Kiek žinau, tekstas nuo
to, koks buvo pirmąkart publikuotas 1989 m. lapkričio
pabaigoje, nesikeitė.
Vilniaus pokerį tebeskaitome kaip homo sovieticus ir
homo lituanicus kritiką, nes pats Gavelis norėjo, kad
taip romaną skaitytume, o pasakojimo polifoniškumą
vertiname literatūros kategorijomis, t. y. kaip postmodernaus pasakojimo pavyzdį. Bet gal dabar, praėjus
trisdešimt metų, galėtume sakyti, kad romane kalba ne
tik postmodernus pasakotojas, bet ir pats homo sovieticus? Kad polifonija ir vienos tiesos nebuvimas rodo ne
(tik) postmodernumą, bet ir sovietmečiu susiformavusį
mąstymą, kurį rašytojas pats ne iki galo reflektavo? Kad
Gavelis ne (tik) vadavo mus iš homo sovieticus mąstymo, bet ir savaip jį šiuo romanu įpaminklino?
Tavo keliasluoksnis ir išsišakojęs klausimas verčia
mane prisipažinti, kad bene įdomiausias klausimas,
prie kurio per šį Gavelio kūrybos tyrinėjimo dešimtmetį nuolat grįžtu ar veikiau į kurį nuolat atsitrenkiu, yra
šis: ar Gavelis buvo modernistas, ar postmodernistas?
Pirmuoju Nepriklausomybės dešimtmečiu visi jį buvo
linkę vadinti postmodernistu. Apskritai tuo metu viskas, kas buvo kitaip, kiek nukrypę nuo mums nepajudinamai pažįstamų dalykų, buvo vadinama postmodernizmu. Man gi vis labiau atrodo, kad Gavelis yra
tarp – ant tos ribos tarp modernizmo ir postmodernizmo.
Rašydama disertaciją, teorine prieiga pasirinkau dekonstrukciją, nes atrodė, kad ji bus parankiausia, siekiant aprašyti ir įvertinti Gavelio tekstuose regimą dekonstravimą. Bet kuo toliau, tuo labiau man atrodo,
kad Gavelis, žengęs kelis žingsnelius postmodernizmo
žemėje, vis dėlto grįžo į saugųjį modernizmą. Tą liudytų ir jau minėti jo įkvėpėjai, Vakarų kanono rašytojai,
pagaliau paskutiniuoju romanu Sun-Tzu gyvenimas
šventame Vilniaus mieste akivaizdžiai deklaravęs dekonstrukcinio herojaus buvimą, Gavelis vis dėlto liko
šioje, konstrukcijos pusėje.
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Kita vertus, juk ir postmodernizmas neretai vadinamas tiesiog kitu to paties modernizmo variantu. Tad
aš gal rinkčiausi būtent šį žiūros tašką. O grįžtant prie
homo sovieticus – taip, tam, kad būtų galima vaduoti,
reikia deramai susipažinti su reikalu, tad Gavelis ir
vadavo iš to mąstymo, ir jį įpaminklino, o savo herojus jame savotiškai įkalino. Žinoma, kad romane kalba
homo sovieticus, keli skirtingi jo variantai, kaip ir sakai,
liudijantys keliasluoksnį mąstymą, kurį Gavelis deramai reflektavo, visuose savo romanuose, kurių veiksmas vyksta sovietmečiu.
Vilniaus pokeryje vien juodomis spalvomis rodomo,
demonizuojamo sovietmečio vaizdinys labai buvo reikalingas einant į nepriklausomybę. Bet nesu tikras, kiek jis
padeda mums pažinti aną sovietinės okupacijos periodą
šiais laikais, kai net lietuviškose sovietinėse studijose
ieškoma vis daugiau spalvų, niuansų ir daugiaprasmiškumo. Ar nieko nežinantiems apie sovietmetį vertėtų
pradėti nuo Vilniaus pokerio? O gal jis turėtų būti tarp
privalomų skaitinių, bet ne pirmoje vietoje?
Apskritai klausimas, ar literatūra mums geba padėti,
ir jei taip, tai kiek autentiškai, pažinti pasaulį, jo buvu-

Iš Ričardo Gavelio Vilniaus pokerio užrašų sąsiuvinio. Be datos
(LLTI BR, f. 112, b. 59)

sias epochas, nugulusias į istorijos vadovėlių puslapius?
Man galvotųsi kiek kitas klausimas, ne toks didingas,
ne apie sovietmetį, o apie patį Gavelį – ar jo nežinantiems ir niekada neskaičiusiems galima pažintį pradėti nuo Vilniaus pokerio? Atsakyčiau – taip, jei esate
nusiteikę nelengvam darbui. Per šiuos metus ne kartą
girdėjau skaitytojų reakcijų, kaip jie neįveikė Vilniaus
pokerio, negalėjo skaityti, kaip per sunku, per juoda,
pernelyg paranojiška ir t. t. Beje, man patinka Tomo
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Ramanausko mintis, kurią jis išsakė naujai perskaitęs Vilniaus pokerį, kad tai yra „neįtikėtino tankumo
įniršio ir panikos priepuolis prieš Sistemą, abejingumą
ir pilkumą“. O juk tie, kurie yra patyrę nerimo ir panikos atakas, puikiai žino, kaip neįmanomai sunku jas
ištverti...
Tad dabar visiems, norintiems, bet nedrįstantiems
imtis Vilniaus pokerio, visada siūlau susirasti Gavelio
tekstą „Antidemiurgas, arba Kas yra Vilniaus pokeris“.
Jau minėjau, kad tai savotiška skaitymo instrukcija,
kuri nuteikia, kad bus čia darbelio, ir ne viskas bus aišku, nes ir negali taip būti. Linijinio chronologinio pasakojimo nuo A iki Z nebus, bet bus kitų dalykų, žymiai
sunkesnių ir sudėtingesnių. Tad gal pirmai pažinčiai –
ar su Gaveliu, ar su sovietmečiu, aš rekomenduočiau
Gavelio romaną Jauno žmogaus memuarai. Jame išskleidžiamos iškalbios sovietmečio metaforos, pakankamai nuosekliai pasakojamas herojų gyvenimas sovietmečio aplinkybėmis, o skaitymas yra nelyginamai
paprastesnis nei Vilniaus pokerio. Kita vertus, leng
viausias pradžios taškas – Gavelio apsakymai. Kad ir
garsieji „Raportas apie šmėklas“ ar „Berankis“.
Juokais galėčiau sakyti, kad Lietuvoje iš tiesų pripažintu ir populiariu rašytoju ar rašytoja netapsi, jei viena iš tavo kūrybos ašių nebus Vilnius. Tai lyg ir būtų
galima aiškinti tuo, kad rašytojai pratęsia ir atspindi tebeegzistuojantį tarpukariu susiformavusį Vilniaus
kompleksą – jis mums svetimas ir (ar bet) stipriai romantizuojamas (vis daugiau apie jį sužinodami, nebūtinai atsikratome to komplekso). Gaveliui Vilnius taip
pat yra viena svarbiausių kūrybos ašių ir šia prasme
jis tarsi telpa į formulę. Bet turinio prasme akivaizdu,
kad jam Vilnius yra savas, bet visiškai neromantiška,
greičiau profaniška erdvė. Man ne visai suprantamas
jo santykis su Vilniumi – ar tai sadomazochistinės meilės forma, tam tikra manija, o gal tik poza prieš kitus
lietuvius, su kuriais Gavelis iš tikrųjų išgyveno tą patį
Vilniaus kompleksą?
Ir tas, ir tas – ir meilė, ir neapykanta, ir manija, ir
erzinimas, viskas vienu metu, visuose tekstuose. Dabar, matydama lietuvių romanistikoje pastangas įrašyti herojus į Vilnių, suprantu, kad Gaveliui Vilnius buvo
natūraliai įsirašęs, jis buvo tikras miestietis, tad neatsitiktinai Jūratė Sprindytė Gavelio kūrybą mato kaip
iš-kaiminimo lūžį, o jį patį įvardija pirmuoju lietuvių
prozos šiltadaržio griovėju.
Pirmieji dešimt Gavelio gyvenimo metų klojosi Aušros
vartų kvartale. Jis gyveno už Bazilijonų vartų esančios
Švč. Trejybės (Unitų) bažnyčios kieme. Tai buvo 1950–
1960 m., kada gyvenimas ir augimas kieme buvo natūralus, ir niekas vaikų nebandė nusaugoti kaip dabar –
tad ir rūsiai išlandžioti, ir gatvės aplakstytos. Laidoje
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Kūrybos metas Mariui Ivaškevičiui Gavelis pasakoja,
kad tais laikais Aušros vartų gatvė buvusi pilna lenkų
ir žydų – to, kaip sakai, romantizuoto Vilniaus etapo,
palikuonių. Man atrodo, kad Gavelio išgyventas komp
leksas, jei jau renkamės tokį žodį, sietųsi ne su tarpukariu, o su sovietmečiu, kuris tarsi nuromantizuoja
viską, įkalindamas miestą ir jo gyventojus dvigubame
režime – ir niūri pilka sovietinės realybės vieta, ir kartu vieta, kuri meluoja, apgaudinėja, suvedžioja, iki galo
nepasiduoda totalitariniam režimui, turi savo demiurgišką galią. Tai ryškiausiai išrašyta Vilniaus pokerio
paskutiniame skyriuje ir legendiniame sakinyje „Mūsų
gyvenimas – tai amžinas Vilniaus pokeris, jo kortas,
niekingai vypsodama, pašo ir dalija mirtis“.
Pabaigai norėčiau užduoti klausimą kaip vienintelei
gavelologei Lietuvoje. Ar nebaisu tiek metų dirbant su
Gavelio tekstais iš jo tyrėjos tapti ne tik populiarintoja
(ką esi sakiusi), bet ir savotiška naujos gaveliškos mitologijos kūrėja? Kas padeda išlaikyti distanciją nuo Gavelio, jo tekstų, su jo mirtimi nepasibaigusių ambicijų?
Nedrįsčiau viena pati savintis šio titulo, dalyčiausi tą
„gavelologę“ kartu su Violeta Kelertiene, kuri žymiai
anksčiau nei aš pradėjo tyrinėti Gavelio kūrybą ir kuri
mane labai palaiko asmeniniame gavelologės kelyje.
Bet šis mūsų pokalbio pabaigos klausimas labai geras,
jau seniai jo laukiau, praktiškai visą tą laiką, kiek tyrinėju Gavelio kūrybą, – kad kas imtų ir paklaustų, ar
nebaisu?
Žinoma, kad baisu, labai baisu – ir dėl tos mitologijos (kuri kažkiek, nori to ar nenori, kuriasi, nes esi
veikiama tekstų, intertekstų, kontekstų, o pastarieji
disonuoja su jau esama Gavelio mitologija ir nepamatuotų pletkų šleifu), ir dėl baimės, kad paskui taip ir
liksi užstrigusi ties vienu autoriumi ir jo monografiniu
tyrimu. Po daktaro disertacijos praėjo jau penkeri metai, ir visi jau tikisi „tos knygos“, o aš paprasčiausiai norėčiau deramai pailsėti nuo Gavelio. To poilsio nebuvo,
nes nuolat tenka kalbėti ir rašyti (vis labiau tiražuojant
save) – išeina nauji leidimai, vertimai į kitas kalbas,
rengiami leidiniai užsienio rinkoms ir svarbiausioms
pasaulio knygų mugėms. Taip, populiarinimo aspektą
esu minėjusi, bet dabar jį įvardinčiau kiek kitaip – norisi žmonėms padėti atrasti Gavelį ir išmokyti jį skaityti
(manojo Varšuvos knygų klubo patirtis parodė, kad būtent to labiausiai ir trūksta).
Tad tikrai norisi distancijos ir negalvojimo, bet kartu
viliuosi, kad dar nesu tapusi ta išprotėjusia ir nukvakusia Gavelio skaitytoja, tikiuosi, kad jausti atstumą vis
dar padeda kiti autoriai ir jų tekstai, sveikas protas ir
ironija. Ir vis dažniau kasdienybėje prisimenama Vilniaus džiazo herojaus Elifonso Džindžerio Sylabos Bak
nerio frazė – No reason to get excited!
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PASKAITOS APIE RELIGINĮ TIKĖJIMĄ
Ludwig Wittgenstein

Vienas austrų generolas kažkam pasakė: „Jei bus
įmanoma, prisiminsiu tave po mirties“. Galim įsivaizduoti vieną grupę, kuriai tai atrodytų juokinga, ir kitą –
kuriai ne.
(Karo metais Wittgensteinas matė chromuoto plieno
inde nešant šventintą duoną. Tai jį pribloškė kaip juokinga.)
Tarkim, kas nors tikėtų Paskutiniuoju Teismu, o aš –
ne, ar tai reiškia, kad tikiu priešingai, tiesiog kad tokio
dalyko nebus? Pasakyčiau: „Visai ne arba ne visuomet“.
Tarkim, aš sakau, kad kūnas supus, o kitas: „Ne. Dalelės po tūkstančio metų susijungs ir bus tavo Prisikėlimas“.
Jei kas pasakytų: „Wittgensteinai, tu tuo tiki?“, pasakyčiau: „Ne“. „Ar tu prieštarauji tam žmogui?“ Pasakyčiau: „Ne“.
Jei taip sakot, čia ir glūdi prieštaravimas.
Ar pasakytumėt: „Tikiu priešingai“, ar „Nėra pagrindo taip manyti“? Nesakyčiau nei viena, nei kita.
Tarkim, kas nors būtų tikintysis ir sakytų: „Tikiu
Paskutiniuoju Teismu“, o aš: „Na, nesu toks tikras. Galbūt“. Pasakytumėt, kad tarp mūsų – milžiniška praraja. Jei jis pasakytų: „Mums virš galvų vokiečių lėktuvas“, o aš: „Galbūt. Nesu toks tikras“, pasakytumėt, kad
mes – gan artimi.
Tai klausimas ne apie mūsų artumą, bet visiškai kitos plotmės, kurią jūs galėtumėt apibūdinti sakydami:
„Wittgensteinai, turi omeny visai ką kita“.

Skirtumas gali ir visai nepasirodyti aiškinant reikšmę bet kuriuo būdu.
Kodėl šiuo atveju atrodo, kad aš visiškai nepataikau?
Tarkim, kas nors nusistatė šį gyvenimo vadovą: tikėjimą Paskutiniuoju Teismu. Kad ir ką jis daro, tai yra
jo sąmonėje. Beje, iš kur sužinosim, ar sakyti jį tikint,
kad tai įvyks, ar ne?
Paklausti – nepakanka. Jis turbūt pasakys, kad turi
įrodymą. Tačiau jis turi tai, ką galėtumėt pavadinti nepajudinamu tikėjimu. Tai pasireikš ne samprotavimu
ar pasirėmimu įprastais įsitikinimo pagrindais, bet veikiau viso jo gyvenimo sutvarkymu.
Tai daug stipriau: pirma malonumų, visada remtis
šiuo paveikslu. Viena prasme tai pavadintina tvirčiausiu iš įsitikinimų, nes žmogus dėl jo rizikuoja tuo, kuo
nerizikuotų dėl dalykų, kurie jam yra tvirčiau nusistovėję (better established for him). Nors jis skiria tvirčiau
ir silpniau nusistovėjusius dalykus.
Lewy: Aišku, jis pasakytų, kad tai itin tvirtai nusistovėję.
Pirma, jis gali vartoti {pasakymą} „tvirtai nusistovėję“
(well-established) arba visai jo nevartoti. Jis laikys šį tikėjimą itin tvirtai nusistovėjusiu, o kitaip pažiūrėjus –
visai nenusistovėjusiu.
Jei turim įsitikinimą, tam tikrais atvejais mes vis
pasiremiam tam tikrais pagrindais, rizikuodami visai
mažai – palyginus su viso gyvenimo rizika.
Būna atvejų, kai turit tikėjimą (faith) – sakot, „aš
tikiu“ – ir, kita vertus, šis tikėjimas (belief) nesiremia

Šių metų NŽ-A Nr. 3 buvo paskelbtos Ludwigo Witgensteino
Paskaitos apie estetiką – ištrauka iš post mortem pasirodžiusios
jo pašnekesių su mokiniais / paskaitų knygos. Dabar skaitytojų
dėmesiui siūlome antrą knygos fragmentą – I ir II etiudus iš Paskaitų apie religinį tikėjimą (Lectures on Religious Belief). Žodis
belief tekste, atsižvelgiant į kontekstą, verčiamas kaip tikėjimas
arba įsitikinimas. Žodis faith verčiamas tik kaip tikėjimas. Pakartosime, kad tekstas parašytas ne Wittgensteino, o parengtas pagal jo mokinių užrašus. Rengėjas šiame fragmente reikšmingesnes teksto variacijas nurodė ne išnašose, o laužtiniuose
skliaustuose tekste. Užrašai buvo publikuojami tokie, kokie

buvo padaryti, išskyrus kupiūras, kur originalas buvo neįskaitomas, tai knygoje pažymėta daugtaškiu. Vertėjos pastabos pažymėtos figūriniais skliaustais {}, kur ne kur tekste paprastuose
skliaustuose nurodomas originalo terminas, kelioms tamsesnėms vietoms pateikiami ir vertėjos paaiškinimai. Tekstą (Lud
wig Wittgenstein, Lectures and Conversations on Aesthetics,
Psychology and Religious Belief, Compiled from Notes, taken
by Yorick Smythies, Rush Rhees and James Taylor, edited by
Cyril Barrett, Oxford: Basil Blackwell, 1970 (Berkeley Los An
geles: University of California Press, 11966)) iš anglų kalbos vertė Saulenė Pučiliauskaitė.
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tikrove, kuria paprastai tikrai remiasi mūsų įprasti
kasdieniai įsitikinimai.
Kaip turėtume įsitikinimus lyginti vieną su kitu? Ką
reikštų juos lyginti?
Galėtumėt pasakyti: „Mes lyginam sąmonės būsenas“.
Kaip mes lyginam sąmonės būsenas? Akivaizdu, tai
negalios visomis aplinkybėmis. Pirma, ką sakot nebūsiant įsitikinimo tvirtumo matu? Bet, pavyzdžiui, kuo
surizikuotumėt?
Įsitikinimo jėga yra nepalyginama su skausmo stip
rumu.
Visiškai kitas įsitikinimų palyginimo būdas yra pamatyti, kokius pagrindus jis1 pateiks.
Tikėjimas (belief) nėra panašus į momentinę sąmonės
būseną. „Penktą valandą jam labai suskaudo dantį.“
Tarkim, štai yra du žmonės, ir vienas jų, spręsdamas,
kaip pasielgti, galvojo apie atpildą, o kitas – ne. Vienas
žmogus, pavyzdžiui, galėtų būti linkęs viską, kas jam
nutiko, laikyti atlygiu arba bausme, o kitas – visai apie
tai negalvoja.
Jei serga, jis gali galvoti: „Ką padariau, kad to nusipelniau?“ Tai vienas būdas mąstyti apie atpildą. Kitas –
jei jis apskritai, kada tik gėdijasi savęs, galvoja: „Už tai
bus nubausta“.
Štai du žmonės, vienas kurių kalba apie savo elgesį ir
apie tai, kas jam nutinka, atpildo požiūriu, kitas – ne.
Šie žmonės mąsto visiškai skirtingai. Tačiau kol kas negalit pasakyti, kad jie tiki skirtingais dalykais.
Tarkim, kas nors serga ir sako: „Tai bausmė“, o aš:
„Jei sergu, visai negalvoju apie bausmę“. Jei sakot: „Ar
tiki priešingai?“, galit vadinti tai priešingu {tikėjimu},
bet tai iš esmės skiriasi nuo to, ką paprastai vadintumėm priešingu {tikėjimu}.
Aš mąstau kitaip, kitu būdu. Sakau sau kitus dalykus. Mano paveikslai – kitokie.
Štai šitaip – jei kas pasakytų: „Wittgensteinai, ligos
nelaikai bausme, tai kuo tu tiki?“ – pasakyčiau: „Neturiu nė minties apie bausmę“.
Pirmiausia, pavyzdžiui, yra šie visiškai skirtingi mąstymo būdai – kurie nebūtinai turi būti išreiškiami vienam asmeniui sakant viena, kitam – kita.
Ką vadinam tikėjimu ar netikėjimu Teismo Diena –
tikėjimo išraiška {čia} gali atlikti patį menkiausią vaid
menį.
Jei paklausit manęs, tikiu ar ne Teismo Diena ta
prasme, kuria tiki religingi žmonės, nepasakyčiau: „Ne.
Netikiu, kad bus toks dalykas“. Sakyti tai man atrodytų
visiška beprotybė.
Ir tada paaiškinu: „Netikiu ...“, bet tada religingas asmuo niekada netikės tuo, ką nupasakoju.
Negaliu pasakyti. Negaliu šiam asmeniui prieštarauti.
Viena prasme suprantu visa, ką jis sako – anglų kal1

T. y. įsivaizduojamas žmogus, turintis įsitikinimus (vert. past.).
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bos žodžius „God“, „separate“ etc. aš suprantu. Galėčiau
pasakyti: „Netikiu tuo“, ir tai būtų tiesa, turint omeny,
kad nemąstau tokių minčių ar bet ko, kas su jomis susiję. Bet nėra taip, kad galėčiau tam prieštarauti.
Galėtumėt pasakyti: „Na, jei negali jam prieštarauti,
vadinasi, jo nesupranti. Jei tikrai jį suprastum, galėtum“. Man tai – kinų kalba. Mano įprasta kalbos technika mane apleidžia. Nežinau, ar sakyti, kad jie vienas
kitą supranta, ar kad ne.
Šie nesutarimai atrodo visai kitaip nei bet kurie įprasti. Pagrindai atrodo visai kitaip nei įprasti.
Tam tikra prasme, jie nieko nelemia.
Esmė ta, kad jei būtų evidencija, tai iš tiesų sugriautų visą reikalą.
Niekas iš to, ką įprastai vadinu evidencija, man nepadarytų nė menkiausios įtakos.
Tarkim, pavyzdžiui, pažinotume žmones, kurie numatytų ateitį; nuspėtų metų metus į priekį; ir jie aprašytų kažką panašaus į Teismo Dieną. Kad ir kaip keista, net jei ir būtų toks dalykas, ir net jis būtų įtikimesnis
nei nupasakojau, įsitikinimas (belief) šiuo įvykiu visai
nebūtų religinis tikėjimas (belief).
Tarkim, dėl tokios prognozės aš turėčiau susilaikyti
nuo visų malonumų. Jei darysiu taip ir taip, kažkas po
tūkstančio metų įmes mane į ugnį ir t. t. Aš nė nekrustelėčiau. Geriausia mokslinė evidencija – tiesiog niekas.
Religinis tikėjimas galėtų iš tiesų nepaisyti tokios
prognozės ir sakyti: „Ne. Čia ji žlugs“.
Tarytum būtų šitaip – tikėjimas, grįstas evidencija,
gali būti tik galutinis rezultatas, kuriame susikristalizuoja ir sueina daugelis mąstymo ir veiksenos būdų.
Žmogus visą savo gyvenimą kovotų, kad jo nenutemptų į ugnį. Jokios indukcijos. Siaubas. Tai būtų tarsi tikėjimo turinio dalis.
Štai iš dalies kodėl jūs neįsitraukiat į religinius ginčus, tą ginčo formą, kur vienas yra tikras, o kitas sako:
„Na, galbūt“.
Galit nustebti, kad tikintys Prisikėlimu nebuvo supriešinti su tais, kurie sako: „Na, galbūt“.
Čia tikėjimas akivaizdžiai atlieka veikiau tokį vaid
menį: tarkim, sakytume, kad tam tikras paveikslas
man galėtų atlikti nuolatinio perspėjimo vaidmenį, ar
kad visada apie jį galvoju. Čia būtų milžiniškas skirtumas tarp tų žmonių, kuriems paveikslas nuolat yra
prieš akis, ir kitų, kurie tiesiog jo visai nenaudoja.
Tie, kurie sakytų: „Na, galbūt tai gali įvykti, o gal ir
ne“ būtų visai kitoje plotmėje.
Štai kodėl iš dalies tik per jėgą sakytume: „Šie žmonės
griežtai laikosi nuomonės (ar požiūrio), kad bus Paskutinis Teismas“. „Nuomonė“ skamba keistai.
Būtent dėl šios priežasties vartojami kiti žodžiai: „dog
ma“, „tikėjimas“.
Mes kalbame ne apie hipotezę ar didelę tikimybę.
Ir ne apie žinojimą.
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Religinėje kalbėsenoje mes vartojam tokius pasakymus kaip: „Tikiu, kad tai ir tai įvyks“, ir vartojam juos
kitaip nei moksle.
Nors yra didelė pagunda manyti, kad taip darom. Nes
mes tikrai kalbam apie evidenciją, ir tikrai kalbam apie
patyrimo evidenciją.
Mes netgi galėtume kalbėti apie istorinius įvykius.
Buvo sakoma, kad krikščionybės pagrindas – istorinis.
Tūkstantį kartų protingų žmonių buvo sakyta, kad
šiuo atveju neabejotinumo nepakanka. Net jei yra tiek
evidencijos, kiek Napoleonui. Nes neabejotinumo nepakaktų, kad pakeisčiau visą savo gyvenimą.
Jos pagrindas nėra istorinis ta prasme, kuria įprastas tikėjimas istoriniais faktais galėtų pasinaudoti kaip
pamatu.
Čia susiduriame su tikėjimu istoriniais faktais, skirtingu nuo tikėjimo įprastais istoriniais faktais. Jie {tikėjimo teiginiai} netgi nėra laikomi istoriniais, empiriniais teiginiais.
Tie žmonės, kurie turėjo tikėjimą (faith), netaikė abejonės, kurią paprastai taikytų bet kuriems istoriniams
teiginiams. Ypač teiginiams apie seniai praėjusius laikus, etc.
Kas yra tikrumo, patikimumo kriterijus? Tarkim, pateikiat bendrąjį aprašymą, kada sakot, kad teiginio tikimybė – pakankamai svari. Kai vadinat ją „pakankama“, tai ar tik tam, kad pasakytumėt, kad jai yra tokia
ir tokia evidencija, o kitoms – ne?
Pavyzdžiui, mes nepasitikim girto žmogaus įvykio
atpasakojimu.
Tėvas O’Hara2 yra vienas žmonių, paverčiančių tai
mokslo klausimu.
Čia susiduriame su žmonėmis, kurie su šia evidencija
elgiasi kitaip. Jie grindžia dalykus evidencija, kuri tam
tikru atžvilgiu atrodytų itin netvirta. Šia evidencija jie
grindžia milžiniškus dalykus. Ar turėčiau pasakyti, kad
jie neprotingi? Nepavadinčiau jų neprotingais.
Pasakyčiau, kad jie tikrai nėra protingi, tai akivaizdu.
{Žodį} „neprotingas“ kiekvienas supranta kaip priekaištą.
Noriu pasakyti: jie šio dalyko nelaiko susijusio su protingumu.
Bet kas, skaitantis Laiškus3, patvirtins pasakymą: tai
ne tik nėra protinga, tai beprotybė.
Tai ne tik nėra protinga, bet ir nesideda esant.
Tai, kas man atrodo juokinga O’Hara’os atveju, yra jo
bandymas parodyti tai kaip protinga.
Kodėl viena gyvenimo forma neturėtų pasiekti savo
viršūnės tikėjimo Paskutiniu Teismu ištarme? Bet teiginiui, kad toks dalykas bus, aš negalėčiau pasakyti nei
„Taip“, nei „Ne“. Nei „Galbūt“, nei „Nesu tikras“.
Tai teiginys, kuris gali neleisti nė vieno šių atsakymų.
Jei ponas Lewy yra religingas ir sako, kad tiki Teismo
Diena, aš netgi nežinosiu, ką sakyti – suprantu jį ar ne.
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Skaičiau tuos pačius dalykus kaip ir jis. Pačia svarbiausia prasme žinau, ką jis turi omeny.
Jei ateistas sako: „Teismo Dienos nebus, o kitas sako,
kad bus“, ar jie turi omeny tą patį? – Neaišku, koks to
paties turėjimo omenyje kriterijus. Jie gali aprašyti tuos
pačius dalykus. Galėtumėt pasakyti, kad tai ir parodo,
kad jie turi omenyje tą patį.
Mes atvykstam į salą ir čia aptinkam įsitikinimus,
o tam tikrus įsitikinimus esam linkę pavadinti religiniais. Tai, į ką taikau – kad religiniai įsitikinimai ne ...
Jie vartoja teiginius, taip pat ir religinius.
Šie teiginiai skirsis ne tik tuo, apie ką jie yra. Religiniais įsitikinimais juos padarytų visai kiti sąryšiai,
ir galima lengvai įsivaizduoti perėjimus, kai nieku gyvu
nežinotume, vadinti juos religiniais ar moksliniais įsitikinimais.
Galit pasakyti, kad jie klaidingai samprotauja.
Tam tikrais atvejais pasakytumėt, kad jie klaidingai
samprotauja, turėdami omeny, kad jie mums prieštarauja. Kitais atvejais pasakytumėt, kad jie visai nesamprotauja, arba: „Tai visai kita samprotavimo rūšis“.
Pirma jūs pasakytumėt tuo atveju, kai jie samprotauja panašiai kaip mes ir daro kažką, kas atitinka mūsų
klaidas.
Ar kas nors yra klaida, ar ne – tai klaida tam tikroje
sistemoje. Taip, kaip kas nors yra klaida viename žaidime, o ne kitame.
Galėtumėt pasakyti ir taip: kur mes protingi, jie nėra
protingi – turėdami omeny, kad jie čia nepasitelkia proto.
Jei jie daro kažką labai panašaus į vieną mūsų klaidų, pasakyčiau, kad nežinau. Tai priklauso nuo visos
jos aplinkos.
Tais atvejais, kai iš visa ko atrodo, kad ji daroma dėl
protingų paskatų, tai pamatyti sunku.
Aš tikrai pavadinčiau O’Harą neprotingu. Pasakyčiau, kad jei tai religinis tikėjimas, tuomet tai grynas
prietaras.
Bet aš jį išjuokčiau ne sakydamas, kad jis pagrįstas
nepakankama evidencija. Pasakyčiau: štai žmogus, kuris save apgaudinėja. Galit sakyti: šis žmogus kvailas,
nes tiki ir silpnai tai grindžia.

II
Žodis „Dievas“ yra vienas anksčiausiai išmoktų – paveikslai, katekizmai, etc. Bet {jo} pasekmės ne tokios
kaip tetų paveikslų. Man neparodė [to, ką paveikslas
vaizdavo].
Žodis vartojamas taip, lyg vaizduotų asmenį. Dievas
mato, atlygina, etc.
2
Žr. Michael Pupin (ed.), Science and Religion: A Symposium, London: Gerald Howe, 1931, p. 107–116.
3
Orig. the Epistles – Apaštalų laiškai (vert. past.).
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Mikas Vaicekauskas. Detalės. XXV (Limerick, Airija). 2019. Fotografija

„Ar parodžius visus šiuos dalykus supratai, ką šis žodis reiškė?“ Pasakyčiau: „Taip ir ne. Tikrai išmokau, ko
jis nereiškė. Galėjau susikalbėti. Galėjau atsakyti, suprasti klausimus, užduotus skirtingais būdais – ir šia
prasme galėjo būti sakoma, kad supratau“.
Jei iškyla klausimas apie dievo ar Dievo egzistavimą,
jis atlieka visai kitą vaidmenį nei {klausimas} apie kokio asmens ar objekto, apie kurį esu kada nors girdėjęs,
egzistavimą. Buvo sakoma, reikėjo sakyti, kad tikima
šiuo egzistavimu, o jei nebuvo tikima, tai buvo laikoma kažkuo blogu. Paprastai jei netikėjau kieno nors
egzistavimu, niekas nebūtų pagalvojęs, kad čia kažkas
negerai.
Taigi esama šio išskirtinio žodžio „tikėti“ vartojimo.
Kalbama apie tikėjimą ir tuo pat metu {žodis} „tikėti“
nevartojamas kaip paprastai. (Įprastai vartojant) galėtumėt pasakyti: „Tu tik tiki – na, gerai...“ Čia žodis vartojamas visai kitaip; kita vertus, jis nevartojamas taip,
kaip paprastai vartojam žodį „žinoti“.
Net jei miglotai ir pamenu, ko mane mokė apie Dievą,
galėčiau pasakyti: „Kad ir kas būtų tikėjimas į Dievą,
tai negali būti tikėjimas kažkuo, ką galime patikrinti
ar surasti patikrinimo priemones“. Galėtumėt pasakyti:
„Nesąmonė, kadangi žmonės sako, kad tiki, remdamiesi evidencija arba religinėmis patirtimis“. Pasakyčiau:
„Pats faktas, kad kas nors sako, kad tikima remiantis
4

Tai viena Wittgensteino įsivaizduotų situacijų (vert. past.).

naujasis židinys-aidai 2019 / 7

evidencija, man nėra pakankamai iškalbingas, kad dabar galėčiau pasakyti, ar apie sakinį „Dievas egzistuoja“
galiu pasakyti, kad tavo evidencija nepatenkinama ar
nepakankama“.
Tarkim, pažįstu tokį Smithą. Esu girdėjęs, kad jis
žuvo mūšyje šiam kare. Vieną dieną prieinat prie manęs
ir sakot: „Smithas Kembridže“. Pasiteirauju ir sužinau,
kad stovėjot prie rotušės, kitam gale pamatėt žmogų ir
pasakėt: „Tai buvo Smithas“. Pasakyčiau: „Klausykit. Ši
evidencija – nepakankama“. Jei mes turėjom nemenką
kiekį evidencijos, kad jis žuvo, bandyčiau priversti jus
pasakyti, kad esat lengvatikis. Tarkim, nieko daugiau
apie jį nebuvo girdėta. Nereikia nė sakyti, kad visiškai
neįmanoma teirautis: „Kas 12.05 perėjo per Turgaus
aikštę į Rose Crescent?“ Tarkim, sakot: „Tai buvo jis“.
Būčiau visai suglumęs.
Tarkim, Midsomerio pievoje šventė4. Daug žmonių
stovi ratelyje. Tarkim, taip daroma kiekvienais metais
ir paskui kiekvienas sako kitoje ratelio pusėje matęs
vieną savo mirusių giminaičių. Šiuo atveju mes galėtume paklausti kiekvieno ratelyje: „Ką laikei už rankos?“ Nepaisant to, visi sakytume tą dieną matę savo
mirusius gimines. Šiuo atveju galėtumėt sakyti: „Mane
ištiko nepaprasta patirtis. Patirtis, kurią galiu išreikšti
sakydamas: ‘Mačiau savo mirusį pusbrolį’“. Ar pasakytume, kad taip sakot dėl nepakankamos evidencijos?
Tam tikromis aplinkybėmis taip pasakyčiau, kitomis –
ne. Kada tai, kas sakoma, skamba truputį absurdiškai,
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Ludwig Wittgenstein

pasakyčiau: „Taip, šiuo atveju evidencija nepakankama“. Apie gryną absurdą – ne.
Tarkim, nuvykau kur nors, kas panašu į Lurdą Prancūzijoje. Tarkim, nuvykau su labai patikliu žmogumi.
Ten iš kažko matom tekant kraują. Jis sako: „Štai, Wittgensteinai, kaip tu gali abejoti?“ Pasakyčiau: „Ar tai gali
būti paaiškinama tik vienu būdu? Ar negali būti tai ar
šitai?“ Bandyčiau įtikinti jį, kad nematė nieko svarbaus.
Įdomu, ar taip daryčiau visomis aplinkybėmis. Tikrai
žinau, ką daryčiau normaliomis aplinkybėmis.
„Ar pagaliau nereikia šito imti domėn?“ Pasakyčiau:
„Na jau, na jau“. Šiuo atveju į reiškinį žvelgčiau taip,
kaip į eksperimentą laboratorijoje, kuris, mano galva,
atliktas blogai.
„Švytuoklė juda, kai noriu, kad ji judėtų.“ Aš pastebiu,
kad ji nepridengta, kad ją gali judinti skersvėjis, etc.
Galėčiau įsivaizduoti, kad kas nors parodytų itin aist
ringą tikėjimą tokiu reiškiniu, ir aš išvis negalėčiau
kreiptis į jo tikėjimą, sakydamas: „Lygiai taip pat tai
galėjo sukelti tas ir tas“, nes jis galėtų pagalvoti, kad
aš piktžodžiauju. Arba jis galėtų pasakyti: „Įmanoma,
kad šie kunigai apgaudinėja, bet vis dėlto kita prasme
čia vyksta stebuklingas reiškinys“.
Turiu statulą, kuri kraujuoja tą ir tą metų dieną. Turiu raudono rašalo, etc. „Tu apgavikas, bet nepaisant to,
Dievybė tavim pasinaudoja. Viena prasme – raudonas
rašalas, bet kita – ne.“
Plg. gėlės seanse su etikete5. Žmonės sakė: „Taip, eti-

ketė materializuoja gėles“. Kokios turi būti aplinkybės,
kad tokio pobūdžio pasakojimas neatrodytų kvailas?
Esu šiek tiek išsilavinęs, kaip ir jūs visi, todėl žinau,
kas laikoma nepakankama evidencija prognozei. Tarkim, kas nors susapnavo Paskutinįjį Teismą ir pasakė dabar žinąs, kaip bus. Tarkim, kas nors pasakė:
„Tai menka evidencija“. Pasakyčiau: „Jei nori palyginti
tai su evidencija, kad rytoj lis, tai išvis ne evidencija“.
Jis gali priversti tai skambėti pagrįstai lyg pritempdamas prie taško, kai galit tai pavadinti evidencija.
Bet kaip evidencija tai gali būti daugiau nei kvaila.
Bet ar dabar būčiau pasirengęs sakyti: „Savo įsitikinimą, švelniai tariant, grindi itin gležna evidencija“.
Kodėl turėčiau šį sapną laikyti evidencija, – matuodamas jo patikimumą tarsi matuočiau meteorologinių įvykių evidencijos patikimumą?
Jei palyginat tai su kuo nors, ką vadiname evidencija Moksle, negalit tikėtis, kad kas nors galėtų blaiviai
įrodinėti: „Na, aš sapnavau, ... todėl ... Paskutinis Teismas“. Galėtumėt pasakyti: „Kaip klaidai – to jau per
daug“. Jei staiga ant lentos užrašytumėt skaičius, ir
tada tartumėt: „Dabar sudėsiu“, o paskui pasakytumėt:
„2 ir 21 yra 13“, etc., pasakyčiau: „Tai ne klaida“.
Būna atvejų, kai pasakyčiau, kad toks žmogus pamišęs arba krečia juokus. Galėtų pasitaikyti atvejų, kai
ieškočiau visai kitos interpretacijos. Idant pamatyčiau,
5

Viktorijos laikų spiritizmo seanso rūšis (vert. past.).

Mikas Vaicekauskas. Detalės. XXXV (Limerick, Airija). 2019. Fotografija
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kaip tai paaiškinti, turėčiau pamatyti sumą, kaip ji
gaunama, ką jis iš jos išveda, kaip skiriasi aplinkybės,
kuriomis tai daro, etc.
Turiu omeny, jei žmogus po sapno man pasakė tikįs
Paskutiniuoju Teismu, aš pabandyčiau išgauti, kokį
įspūdį jis jam paliko. Viena nuostata: „Jis bus maždaug
po 2000 metų. Tokiems, tokiems ir tokiems bus blogai,
etc.“ Arba gali būti siaubo {įspūdis}. Ar vilties, siaubo
etc., atveju pasakyčiau, kad jei jis sako: „Tikiu...“, tai
yra nepakankama evidencija? Negaliu į šiuos žodžius
žvelgti taip, kaip normaliai žvelgiu į {žodžius} „Tikiu
tuo ir tuo“. Tai būtų visai ne į temą, taip pat ir jei jis pasakytų, kad toks ir toks jo draugas ir jo senelis sapnavo
sapną ir tikėjo, tai būtų visai ne į temą.
Aš nepasakyčiau: „Jei žmogus pasakytų sapnavęs,
kad tai įvyks rytoj, ar jis pasiimtų savo paltą?“, etc.
Lewy’o mirusio draugo regėjimų atvejis6. Atvejai, kai
nebandot nustatyti jo vietą. Ir atvejis, kai dalykiškai
bandot nustatyti jo vietą. Dar kitu atveju pasakyčiau:
„Galim tarti, kad turim platų sutarimo pagrindą“.
Apskritai, jei sakot: „Jis miręs“, o aš: „Nemiręs“, niekas nepasakytų: „Ar {žodžiu} „miręs“ jiedu turi omenyje
tą patį?“ Tuo atveju, kai žmogus turi regėjimus, aš leng
va ranka nepasakyčiau: „Jis turi omenyje ką kita“.
Plg. žmogų, turintį persekiojimo maniją.
Koks kriterijus, kad {žmogus} turi omenyje ką kita?
Ne tik tai, ką jis laiko to {reiškinio} evidencija, bet ir
kaip jis reaguoja, kad baisisi, etc.
Kaip sužinosiu, ar teiginį: „Vėl pamatysi savo mirusį draugą“ laikyti empiriniu? Ar pasakyčiau: „Jis kiek
prietaringas“? Tikrai ne.
Jis galėjo kalbėti atsiprašydamas. (Žmogus, tvirtinęs
tai kategoriškai, protingesnis už tą, kuris dėl to atsiprašė.)
„Pamatyti mirusį draugą“, vėlgi man nereiškia visai
nieko ypatingo. Aš taip nemąstau. Niekada sau nesakau: „Vėl pamatysiu tą ir tą“.
Jis visuomet taip sako, bet niekuomet netiria. Keistai
šypsosi. „Jo pasakojimas panašus į sapną“. Šiuo atveju
mano atsakymas būtų „Taip“, pridėjus tam tikrą paaiškinimą.
Štai „Dievas sukūrė žmogų“. Michelangelo paveiks-

lai, vaizduojantys pasaulio sukūrimą. Apskritai nėra
nieko, kas taip gerai kaip paveikslas paaiškintų žodžių
reikšmes, ir, mano manymu, Michelangelo buvo {šioje
srityje} toks geras (good), koks tik begali būti ir padarė,
ką galėjo geriausia, ir štai jo paveikslas – Dievybė sukuria Adomą.
Tik tai pamatę, tikrai nepagalvotume, kad tai Dievybė. Paveikslas turi būti panaudotas visai kitaip, jei
žmogų, vilkintį tuo keistu apsiaustu, pavadiname „Dievu“ ir t. t. Galėtumėt įsivaizduoti, kad religijos būtų
mokoma pasitelkiant šiuos paveikslus. „Žinoma, mes
galime save išreikšti tik paveikslu.“ Tai gana keista...
Galėčiau Moore’ui parodyti tropinio augalo paveikslus. Egzistuoja paveikslo ir augalo palyginimo technika.
{O} jei parodyčiau jam Michelangelo paveikslą ir pasakyčiau: „Žinoma, negaliu tau parodyti paties dalyko, tik
paveikslą“ ... Absurdiška tai, kad niekada jo nemokiau
šio paveikslo panaudojimo technikos.
Yra gana aišku, kad Biblijos personažų paveikslų ir
Dievo, kuriančio Adomą, paveikslo vaidmenys yra visiškai skirtingi. Galėtumėt užduoti šį klausimą: „Ar
Michelangelo galvojo, kad Nojus arkoje atrodė šitaip,
ir kad Dievas, kuriantis Adomą, atrodė šitaip?“ Jis nebūtų pasakęs, kad Dievas ar Adomas atrodė taip, kaip
šiame paveiksle.
Galėtų atrodyti, tarsi užduotume tokį klausimą: „Ar
Lewy tikrai turi omeny, ką tas ir tas, kai sako, kad tas
ir tas yra gyvas?“7 – galėtų atrodyti, lyg būtų du griežtai
atskirti atvejai, vienu kurių jis pasakytų, kad neturėjo
to omeny paraidžiui. Noriu pasakyti, kad taip nėra. Bus
atvejų, kai mūsų nuomonės skirsis, ir tai visai nebus
didesnio ar mažesnio pažinimo klausimas, tarsi galėtume sutarti. Kartais tai bus patyrimo klausimas, tad jūs
galit pasakyti: „Palauk dar 10 metų“. Ir aš pasakyčiau:
„Neskatinčiau tokio pobūdžio mąstymo“, o Moore’as pasakytų: „Aš jo nedrausčiau“. Vadinasi, kažkas būtų daroma. Mes pasidalytume į stovyklas, ir tai reiškia, kad
tarp mūsų būtų tikrai dideli skirtumai, kurie galėtų
išryškėti ponui Lewy’ui sakant „Wittgensteinas bando
pakirsti proto šaknis“, ir tai nebūtų klaida. Štai čia iš
tiesų tokie klausimai ir kyla.
!

6
Prasidedantis Wittgensteino studento Lewy „mirusio draugo regėjimų“ aptarimas gali pasirodyti miglotas. Kaip jis atsidūrė šių paskaitų
kontekste? Šiose etiudo pastraipose kalbama apie religinę „evidenciją“,
lyginant ją su įprastų („normalių“ reiškinių) evidencija. Reikia manyti,
jog studentas Lewy papasakojo „matęs“ savo mirusį draugą (panašu,
jog tai – ne įsivaizduota prielaida). Tad Wittgensteinas klausia, kaip
žvelgti į tokio pobūdžio pasakymus. Iš tolesnio dėstymo matyti, kad
Wittgensteinas į reiškinį žiūri rimtai. T. y. jis nagrinėja, kokios jo ištyrimo galimybės. Skamba keistai, bet Wittgensteinas sako: „Matei, tai matei – ir neatsiprašinėk“ („Žmogus, tvirtinęs tai kategoriškai, protingesnis už tą, kuris dėl to atsiprašė“), nors pats prisipažįsta tokių reiškinių

nepatiriąs. Šiose pastraipose matome tokio reiškinio filosofinio tyrimo
eskizą – ne neigimą. Wittgensteinas pripažįsta, jog tam tikromis aplinkybėmis jis pasakytų „Taip“ (žr. toliau tekste) (vert. past.).
7
Skaitytojui čia gali kilti painiava. Atrodo, Wittgensteinas sako štai
ką: ar Lewy‘o vartojamo žodžio „gyvas“ reikšmė sutampa su kito žmogaus (pirmojo „to ir to“) žodžio „gyvas“ reikšme, kai jie abu kalba apie
trečiąjį (vadinamą antruoju „tuo ir tuo“), apie kurio būvį ir yra diskutuojama. Tai susiję su anksčiau minėtu klausimu, ar teiginį „Vėl pamatysi savo mirusį draugą“ laikyti empiriniu. Čia tai reiškia: kaip suprasti
žodį „gyvas“ (vert. past.).
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Istorija

Šliūbas tarpukariu: tarp
pasaulietinės ir bažnytinės valdžios
Norbertas Černiauskas

Tarpukario gėda?
1962 m. JAV leistame Metmenų žurnalo Nr. 5 buvo
tęsiamos teminės dar nuo 1959 m. pradėtos nepriklausomos Lietuvos gyvenimo apžvalgos, kuriose žymūs
išeivijos lietuviai vertino 1918–1940 m. valstybės ir visuomenės raidos aspektus, pasiekimus ir gėdas. Tame
Metmenų numeryje išeivijos kultūrininkai buvo kviečiami pasidalinti mintimis ir atsakyti į klausimą apie
buvusios Lietuvos pralaimėjimus. „Kokio konkretaus
nepriklausomosios Lietuvos gyvenimo aspekto ar įvykio
Jūs asmeniškai labiausiai gėdinatės?“ – į taip suformuluotą klausimą buvo pateikta keliolika skirtingų nuomonių. Publikuotų atsakymų kontekste išsiskyrė semiotiko Algirdo Juliaus Greimo nuomonė. Kalbėdamas
apie tarpukario valstybės politinį gyvenimą jis pažymėjo, kad jam esą gėda prisipažinti, jog nepriklausomoje
Lietuvoje nebuvo civilinės metrikacijos: „Gėda, kai būni
priverstas prisipažinti, kad nepriklausomoje Lietuvoje
nebuvo civilinės metrikacijos. Lietuvos bažnyčiai čia
tenka didelė atsakomybė, betgi Lietuvos nepateisinsi
sakydamas, kad mūsų kunigija buvo tamsi. Nes ir kunigija yra lietuviškas produktas“1.
Ginčytis su akivaizdžiu Greimo konstatuotu civilinės
metrikacijos nebuvimo faktu Lietuvos respublikoje (žinoma, išskyrus Klaipėdos kraštą) neverta, tačiau derėtų plačiau išskleisti diskusijas, kurios šiuo klausimu
vyko visą nepriklausomos valstybės laikotarpį ir pabandyti pasverti minėtas įžvalgas dėl be užuolankų įvardytos gėdos šaltinio. Svarstymų gausa ir įvairumas rodo,
kad šis visuomenės, valstybės ir Bažnyčios gyvenimo
aspektas nebuvo statiškas ir kurios nors suinteresuotos
pusės aklinai užkonservuotas reiškinys. Dėl civilinės
metrikacijos įvedimo aplinkybių vyko ne tik teisinis ir
Straipsnis parengtas kaip Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Seksualinių normų ir elgsenos kaita modernėjančioje Lietuvos
visuomenėje“ dalis.
1
„Nepriklausomoji Lietuva šiandieniniu įvertinimu III“, in: Metmenys, 1962, Nr. 5, p. 81.
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teologinis disputas, bet ir konkrečių dokumentų (įstatymų) parengiamasis darbas, kurį, dažnu atveju, galutinėje stadijoje sustabdydavo tik politinės valios stoka,
politiniai išskaičiavimai ar interesų grupių įsikišimai.
Ar civilinės metrikacijos (ne)įvedimo problema buvo
priklausoma tik nuo Katalikų Bažnyčios ir kunigų pozicijos? Ar pačios metrikacijos problema buvo aktuali
tuometinėje visuomenėje? Dažnai panašūs sudėtingi
klausimai susiveda į paprastus atsakymus: nuo Greimo minėto teiginio apie Bažnyčios atsakomybę iki sovietinių autorių, kurie civilinės metrikacijos nebuvimo
faktą traktavo kaip archajišką ir tik dvasininkams palankią sistemą2. Tačiau veikėjų, interesų ir kintamųjų
čia būta daugiau.

Sąžinės laisvė, konstitucija ir meilė
Akivaizdu, kad esminis tarpukario disputas vyko
išimtinai dėl požiūrio į santuoką – kiti galimi metrikacijos klausimai didesnių aistrų nekėlė. Žvelgiant iš
dabar – santuokos teisinis reglamentavimas anuomet
buvo daugiasluoksnis ir painus. Po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šalyje metrikacijos srityje galiojo
Rusijos imperijos įstatymai – įvairūs civiliniai teisės
aktai bei dar nuo 1838 m. veikusios Santuokos įstatymo
nuostatos. Todėl santuokos aktas buvo pripažįstamas
pagal atskirų Bažnyčių kanonus, nustatytus papročius
ir taisykles. Pavyzdžiui, buvo draudžiama krikščionims
tuoktis su nekrikščionimis, protestantams su pagonimis, o katalikų santuoka, kaip žinia, laikyta sąjunga,
nutrūkstančia tik po vieno arba abiejų sutuoktinių mirties. Su krikščioniškomis santuokomis iškilusias prob
lemas turėjo spręsti atitinkamos konfesijos dvasiniai
teismai3. Nepaisant to, kad daugelis santuokos aspek2
Juozas Sideravičius, „Teisinis santuokos reguliavimas buržuazinėje Lietuvoje (3. Santuokos sudarymo santykinės materialinės sąlygos)“,
in: Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1980, t. 1 (80),
p. 53.
3
Kazimieras Valančius, „Bažnytinės (kanoninės) santuokos institucio
nalizacija ir konstitucionalizacija: raida ir problemos“, in: Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, 2001, t. 19, p. 269.
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tų buvo apibrėžti pagal bažnytinius kanonus, valstybė
taip pat taikė keletą cenzų, kurie galiojo visų (nepriklausomai nuo Bažnyčios) sudaromų santuokų atveju.
Lietuvoje valstybiniu mastu buvo apibrėžtas santuokos
amžius, santuokinis veiksnumas, sutikimo ir/ar leidimo
sudaryti santuoką principai.
Pirmosios platesnės diskusijos politinėje šalies arenoje dėl civilinės metrikacijos įvedimo prasidėjo jau
Steigiamojo seimo salėje, 1922 m. svarstant nuolatinės konstitucijos projektą. Diskusijose išryškėjo dvi esminės pozicijos – socialdemokratiška ir krikdemiška.
Pirmoji skelbė, kad „gimimo, jungtuvių ir mirties aktų
registravimas ir paliūdimas yra išimtinai vietų savivaldybių organų dalykas“, o antroji (suformuluota Mykolo
Krupavičiaus), kad „gimimo, mirimo ir jungtuvių aktai
daromi tikinčiųjų pas dvasininkus“4. Pastarasis principas galiausiai ir buvo patvirtintas. Vėliau seime kilo
idėja konstitucijoje atskiru punktu taip pat įtvirtinti
galimybę visiems piliečiams, kurie nenori metrikacijos
aktų sudaryti pas dvasininkus, suteikti teisinę galimybę tai padaryti civilinėje įstaigoje. Šioms pataisoms
nebuvo lemta nugulti į įstatymus, nes seime pasigirdo
argumentų, jog tokių laisvių užtikrinimas yra savaime
suprantamas dalykas ir kad tokių atvejų specialiai įrašyti į pagrindinį įstatymą nėra reikalinga, nes konstitucija ir taip garantuosianti sąžinės laisvę.
Iš esmės, tiek 1922 m., tiek 1928 m. pagrindiniame
šalies įstatyme buvo skelbiama, kad „gimimo, jungtuvių
ar mirimo aktai, daromi tikinčiųjų pas jų dvasininkus,
jei jie atatinka įstatyme nurodytai formai, turi Lietuvoje juridinės galios, ir piliečiai nėra verčiami tų aktų
kartoti kitoje įstaigoje“, bet tuo pačiu konstitucija valstybės piliečiams garantavo ir tikėjimo bei sąžinės laisves, – tai kėlė pagrįstų teisinių klausimų dėl civilinės
metrikacijos įvedimo ir jaunavedžių teisės nesituokti
Bažnyčioje.
Apskritai, nepaisant vykusių aštresnių ar pasyvesnių
diskusijų dėl metrikacijos, tarpukario Lietuvoje buvo
stabiliai registruojama po 18–19 000 santuokų per metus. Vienintelis pokytis, įvykęs anuomet, kurį galėtume užčiuopti dabar – jog vis dažniau besituokiantieji
vestuvių priežastimi laikė (ir) meilę, o ne tik ekonominį
sandorį. O tai rodė didėjantį socialinį visuomenės mobilumą bei gausėjančius užsienio (Vakarų) kultūros
impulsus, dėl kurių didėjo ir nekonvencinių santuokos
sudarymo ar nutraukimo atvejų. Tokie atvejai gimdė
precedentus, kurie pirmiausia ir nuguldavo teisiniuose ar kultūriniuose ginčuose. Atsakyti, kiek būta tokių nekonvencinių atvejų, galima tik apytiksliai. Pagal
1936 m. duomenis Lietuvoje tik 2,9% moterų ištekėjo už
kito tikėjimo vyrų, 0,7% besituokusių asmenų buvo išsi-

skyrę5. 1929 m. laisvamanių patriarchas Jonas Šliūpas
įvardino, kad civilinės metrikacijos įstatymo Lietuvoje
laukia apie 50 000 piliečių6. Kokiais duomenimis rėmėsi autorius, nėra žinoma, tačiau panašius skaičius yra
paminėjęs ir Kazys Pakštas. Anot jo, laisvamanių, bedievių ir savos metrikacijos nevedančių tikybų atstovų
galėjo būti iki kelių dešimčių tūkstančių.
Nepaisant aštrėjančių diskusijų dėl civilinės metrikacijos, pačiai meilei didesnį pavojų kėlė socioekonominė

4
I Sesijos 231 posėdis, in: Steigiamojo Seimo darbai, 1922-07, Kaunas, 1920–1922, p. 8.
5
Lietuvos statistikos metraštis, Kaunas, 1937, p. 21–23.

6
Jonas Šliūpas, „Civilinės metrikacijos reikalu“, in: Lietuvos aidas,
1929-03-21, Nr. 66, p. 2.
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Jono Šliūpo laiškas Vincentui Vaitiekūnui dėl straipsnio apie
civilinę metrikaciją. Palanga. 1938 m. gruodžio 1 d. Šiaulių
„Aušros“ muziejaus archyvas

padėtis provincijoje. Ypač ketvirto dešimtmečio pabaigoje agrarininkų lūpomis imta kelti provincijos darbininkų ir darbininkių socialinė problema. Pabrėžta, kad
jauni darbininkai neturi galimybės pagerinti savo materialinės padėties, neišgali įsigyti ar išsinuomoti sau
atskiro būsto, dėl to nesiryžta kurti šeimų, o ir sukūrę
negali išlaikyti. Todėl daugelis įsisuka į uždarą nepritekliaus, apatijos ir moralinio nuopuolio ratą. Sprendžiant provincijos darbininkų (jų šeimų) būklę, vis labiau kelta pigaus būsto programos reikiamybė.
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nistras skelbė, kad „ligi įstatymų leidžiamuoju keliu bus
išrištas bendras metrikų knygų vedimo klausimas, asmenims, kurie nepadaro gimimo, jungtuvių ar mirimo
aktų pas dvasininkus, kalbamų aktų vedimo laikinai
nustatoma ši tvarka“7. Įgyvendinant įsakymą, į savivaldybes netgi buvo išsiuntinėtos specialios civilinės metrikacijos knygos ir instrukcijos, kaip jas pildyti8. Praėjus

keletui mėnesių po šio įsako paskelbimo, ministerija
ėmė gauti nusiskundimų iš Katalikų Bažnyčios hierarchų, kad minėtas aplinkraštis kelia nesusipratimus Lietuvos katalikų daugumos tarpe, prieštarauja Bažnyčios
kanonų teisei, nes pagal ją krikščionys negali savo nuožiūra daryti ar nedaryti mirimo ar jungtuvių aktų ne pas
dvasininkus9. 1925 m. sausio 14 d. šis VRM aplinkraštis
buvo atšauktas, aiškinant tuo, kad tokius valstybei ir
visuomenei svarbius reikalus reikėtų spręsti ne paskirais administraciniais aktais, o konkrečiais įstatymais.
Parengti tokį įstatymą buvo pavesta Tikybų departamentui. Klausimas ypač įgavo pagreitį po 1926 m.
rinkimų. Pristatydamas seime naują ministrų kabinetą, jo vadovas Mykolas Sleževičius deklaravo, kad
atsižvelgiant į Konstitucijos nuostatas dėl sąžinės laisvės, planuojamas įvesti „fakultatyvinis civilinių aktų
registravimas“10. Yra žinoma, kad toks teisės aktas
(„Metrikų įstatymas“), reglamentuojantis gimimų,
jungtuvių ir mirties metrikaciją bei apibrėžiantis jungtuvių kliūtis, jų paskelbimą ar pačias jungtuves bei
perskyrimus, išties kairiosios koalicijos buvo 1926 m.
atneštas į parlamentą. Tačiau svarstymams jis taip ir
nebuvo pateiktas, seimo nariai daugiau dėmesio skyrė
dvasininkų algų klausimams, ne pačiai metrikacijai,
o netrukus nebeliko ir paties seimo.
Apskritai, žvelgiant į tuometines seimo diskusijas dėl
civilinės metrikacijos, gana aiškiai matyti, kad vyko
aštrūs ideologiniai ir politiniai ginčai, kurių metu buvo
svarbu užsibrėžti aiškias pasaulėžiūrines ribas, o ne
rasti kompromisą ar vertinti realias santuokos reglamentavimo problemas ir jų galimus sprendinius. Kitaip
tariant, viskas priklausė ne nuo aktualijų, o nuo ideologinio angažuotumo, kuris valstybės kūrimosi stadijoje
buvo nemenkai atitrūkęs nuo šalies socialinių realijų.
Poperversminiu laikotarpiu metrikacijos klausimas į
darbotvarkę nebuvo įtrauktas, matyt, tam įtakos turėjo ir laikina perversmininkų koalicija su krikščioniškomis politinėmis jėgomis bei užsienio politikos realijos.
1927 m. rudenį Lietuvos Respublika pasirašė konkordatą su Vatikanu, kuriame, be visa ko, buvo pabrėžta, kad
„Lietuvos Dvasiškija įgaliota vesti gimimo ir krikšto,
jungtuvių ir mirimo užrašus, turinčius, einant šio krašto
Konstitucija, privalomos galios valstybės teisme ir viešajame gyvenime“11. Nors sutartyje buvo aiškiai nusakyta, kad metrikacijos reikalai turėjo būti tvarkomi vadovaujantis valstybės konstitucija, tačiau ši, kaip minėta,
šiuos klausimus apibrėžė gana dviprasmiškai. Konstitucinių nuostatų prieštaringumas ėmė ryškėti ketvirto de-

7
„Vidaus reikalų ministerijos aplinkraštis“, in: Vyriausybės žinios,
1924-05-03, Nr. 157, p. 20.
8
„Kaip vesti metrikų knygos tų asmenų, kurie nepripažįsta dvasininkų“, 1924, in: Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA),
f. 923, ap. 1, b. 428, l. 318.
9
„Kauno vyskupijos generalvikaro laiškas Vidaus reikalų ministrui“,

1924-10-29, in: LCVA, f. 923, ap. 1, b. 428, l. 314–315.
10
I-oji sesija, 10-asis posėdis, in: Seimo stenogramos, 1926-06-22,
Kaunas, 1922–1927, 1936–1939, p. 19.
11
„Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos KONKORDATAS“, in: Stasys Antanas Bačkis, Lietuvos ir Šventojo sosto konkordatas, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2007, p. 263.

Kas ves vestuvių metrikaciją?
Bene dažniausiai civilinės metrikacijos nebuvimo
problemą tarpukariu kėlė 1923 m. susikūrusi Laisvamanių etinė draugija. Žvelgiant į draugijos leistą laikraštį Laisvoji mintis (1931–1941) matyti, kad šis klausimas leidinyje buvo bene labiausiai krintantis į akis,
tačiau taip pat justi, kad laisvamaniams didžioji problema buvo ne konkreti spręstina civilinės metrikacijos problema, o Bažnyčios autoritetas kaip reiškinys
savaime. Tik susikūrusi draugija dar 1923 m. kreipėsi
į Vidaus reikalų ministeriją (VRM) prašydama išspręsti asmenų, kurie savęs nepriskirdami jokiai konfesijai
nenorėjo ar negalėjo naudotis bažnyčių patarnavimais,
pageidavimus registruoti gimimus, santuokas ar mirtis.
VRM ministras Kazimieras Oleka leido minėtos draugijos pirmininkui laikinai vesti gimimų metrikų užrašus,
susijusius su organizacijos nariais ar jų artimaisiais.
Kiek tokių užrašų galėjo būti atlikta – nėra žinoma.
Vėliau iškylančios problemos dėl civilinės metrikacijos poreikio bandytos išspręsti VRM ministro Karolio
Žalkausko 1924 m. balandžio 8 d. aplinkraščiu, kuriuo
atskirais atvejais pavesta minėtas paslaugas suteikti
valsčių ar miestų valdybose. Minėtame dokumente mi-

Kvietimas į Matildos Kregždaitės ir Jono Bružo vestuves. 1924.
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ archyvas
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įstatymus. Santuokos įstatymo bendruosiuose nuostašimtmečio pabaigoje atsinaujinus teisinėms diskusijoms
tuose buvo nusakyta, kad santuoka yra „vyro ir modėl civilinės metrikacijos įvedimo. Konstitucinės priešters sąjunga, sudaryta sutuoktuvėmis visam jų amžiui“.
taros ir klausimas, ką daryti netikintiems asmenims,
Taip pat buvo nurodyta, kad susituokti buvo įmanoma
1930 m. galiausiai atsidūrė Vyriausiajame tribunole.
pas apylinkės teisėją arba pas valstybės pripažintų reliTeismas nustatė, kad tokių piliečių, kurie nepriklausytų
gijų dvasininką. Įstatyme išskirti katalikų ir stačiatikių
jokiai tikybai, „veikiantieji Lietuvos įstatymai nežino“, ir
klebonai, evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų
kad tokiems piliečiams speciali vedybų tvarka šalyje nustatyta nebuvo. Aptardamas konstitucijos nuostatą dėl piliečių tikėjimo
ir sąžinės laisvių Vyriausiasis tribunolas konstatavo, kad ši konstitucinė nuostata garantuoja Lietuvos
piliečiams laisvai pasirinkti religiją12, kitaip tariant, buvo garantuota laisva konfesinė vedybų forma.
Nepaisant šio išaiškinimo, Lietuvos
valstybė, anot žymaus teisininko Jokūbo Robinzono, faktiškai toleravo
ir civilines vedybas, nes pripažino
Klaipėdos krašte ar užsienyje sudarytas santuokas. Todėl, anot Robinzono, valstybė ir tokioms poroms turėjo sudaryti galimybes registruoti
vaikus ar pradėti skyrybų procesą13.
Apskritai trečio ir ketvirto dešimtmečio sandūra buvo bene palankiauVestuvės Pasmodų kaime. XX a. ketvirtas dešimtmetis. Antano Baranausko ir
sias metas ginčams dėl vedybinės
Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus archyvas
metrikacijos spręsti. Išsikristalizaparapijų dvasininkai bei Vidaus reikalų ministerijos
vo teisinė problema, atsirado daugiau viešų refleksijų,
paskirti žydų metrikacijos punktų rabinai. Tačiau ir šį
kiek apsigludino ideologiniai suinteresuotų pusių kamkartą įstatymas buvo kuriam laikui padėtas į stalčių.
pai, o režimo ir katalikiškosios stovyklos tarpusavio
1933 m. rengiamame įstatyme, be visa ko, buvo apisantykiai dar nebuvo pasiekę atviros konfrontacijos.
brėžti santuokos reikalavimai ir kliūtys, sužadėtuvės, užsakai, santuokos sudarymas ir skyrybos. Taip pat atnauSveiki sutuoktiniai – sveika tauta
jintoje įstatymo redakcijoje atsirado trys „absoliutinės“
kliūtys, dėl kurių turėjo būti draudžiama susituokti – tai
Civilinę santuoką šiandien suvokiame kaip savaime
lietė sergančius nepagydomomis psichinėmis ligomis,
suprantamą sekuliarios ir pažangios visuomenės atrisilpnaprotyste ar chroniškomis užkrečiamomis ligomis.
butą, tačiau ketvirto dešimtmečio civilinės metrikaciŠios nuostatos į įstatymo projektą pateko po to, kai į kojos realijos nebūtinai turėjo atitikti šiandieninį mūsų
misijos posėdžius buvo pakviesta tuometė Lietuvos psiįsivaizdavimą.
chiatrijos žvaigždė – Juozas Blažys, kuris ir detalizavo
Dar 1928 m. ministras pirmininkas Juozas Tūbelis
minėtas kliūtis14. Blažio dalyvavimas rengiant santuokos
pavedė naujai įsteigtai Valstybės tarybai parengti Ciįstatymą nebuvo atsitiktinis. Tuo metu psichiatras akvilinės metrikacijos įstatymo projektą. Šiam klausimui
tyviai domėjosi eugenikos reikalais ir dar 1931 m. buvo
buvo suburta speciali komisija, kurią sudarė iškilūs to
išleidęs knygelę Sveikatos patikrinimas prieš jungtuves,
meto teisininkai, o pirmininkavo pats Mykolas Römekurioje plėtojo idėjas apie sveikesnės tautos ugdymą ir
ris. Iki 1933 m. sušaukusi daugiau kaip 200 posėdžių,
„dauginimosi (veisimosi) sutvarkymą, kuris užtikrintų
Valstybės taryba baigė rengti šio įstatymo rengimą ir
sveiką prieaugį“, ir teigė, kad „Lietuvai reikia susirūpinti
pateikė du atskirus projektus – Civilinės asmenų būk
geromis prigimtinėmis žmonių prieauglio savybėmis“15.
lės aktų (metrikacijos) ir Santuokos (civilinių jungtuvių)
12
Vyriausiojo tribunolo 1924–1933 metų visuotiniųjų susirinkimų
nutarimų rinkinys su Teisingumo ministerijos aplinkraščiais ir dalykine
rodykle, Kaunas, 1933, p. 192–194.
13
Jokūbas Robinzonas, „Didžiosios Lietuvos piliečių užsieny sudarytų civilinių vedybų galia“, in: Teisė, 1931, liepa-gruodis, Nr. 20, p. 76.
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14
„Civilinės padėties aktų įstatymų projekto svarstymai, protokolas
Nr. 200“, 1933-04-05, in: LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1281, p. 456.
15
Juozas Blažys, Sveikatos patikrinimas prieš jungtuves, Kaunas:
„Raidės“ spaustuvė, „Darbo sveikatos“ leidinys, 1931, p. 46, 76.
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Todėl tikriausiai neatsitiktinai Europoje plintančios
eugenikos idėjos santuokos kontekste atsidūrė ir Lietuvos Bažnyčios hierarchų akiratyje. 1931 m. Židinyje pasirodė vyskupo Mečislovo Reinio tekstas, kuriame dar
kartą akcentuota, kad santuoka yra Dievo, o ne žmonių
įsteigtas monogamiškas ir nesuardomas ryšys, įtvirtintas Šv. Rašte ir Bažnyčios tradicijoje. Kartu vyskupas
stengėsi ne tik paneigti dažniausiai kylančius gandus
apie santuoką, bet tikriausiai neatsitiktinai užsiminė
ir apie kitas santuokos fone šmėžuojančias aktualijas –
abortų klausimą, sparčiai plintančias eugenikos ir sterilizacijos idėjas16. Teigti, kad Lietuvoje formavosi išskirtinai eugeniškas požiūris į santuoką, negalime, tačiau
šie pavyzdžiai leidžia pamatyti ir kiek kitokias negu
įsivaizduojame civilinės santuokos galimybes ir ribas.

įteisinta civilinė metrikacija, netgi tiems, kurie nepriklausė jokiai religinei konfesijai, susiklostė tokia situacija, kada beveik neįmanoma apskritai pasipriešinti jos įvedimui. Arata atkreipė dėmesį, kad įmanoma
kovoti tik dėl to, jog nebūtų įtvirtintos skyrybos. Apskritai Lietuvos vyskupų požiūrį į šią problemą jis apibūdino kaip pasyvų ir susiskaldžiusį17. Kitaip tariant,
Arata kritikavo nelanksčius hierarchus, kurie laiku
neišsprendė metrikacijos klausimų, todėl atsidūrė itin
nepalankioje situacijoje, kai teko tarpusavyje derinti ir
civilinės metrikacijos, ir opozicijoje esančių tikinčiųjų
teisių gynimo reikalus. Todėl ketvirtame dešimtmetyje
santuokos klausimas vis labiau ėmė virsti ne ideologinių ginčų objektu ar natūralia Bažnyčios ir valstybės
gyvenimų sankirta, o stipriu režimo koziriu santykiuose
su gausinga krikščioniška opozicija. Civilinės metrikacijos klausimas vis mažiau priklausė nuo hierarchų poSantuoka kaip politinis įrankis
zicijos, o vis daugiau nuo autoritarinio režimo įnorių ir
naudojamos taktikos prieš ne valdžios šalininkus. Tokią
Vis dėlto situacija esmingai ėmė keistis priėmus
politiką galėtume glaustai nusakyti maždaug tokiais
1938 m. konstituciją, kurioje buvo įtvirtinta, kad piliedevizais – „Jei jūs taip, tai mes iš stalčiaus ištrauksime
čiai yra laisvi priklausyti ar nepriklausyti prie valstycivilinės metrikacijos klausimą, arba Kas už tai, kad
bės pripažintų religijų, o metrikacijos aktai yra sudames šio klausimo nekeltume?“
romi valstybės nustatytomis sąlygomis. Konstituciškai
Nepaisant įtampų, galimas civilinės metrikacijos įstatymas kai kurių krikdemų šulų vertintas gana
pozityviai. Pakštas, atsižvelgdamas
į informaciją, kurią apie naujai rengiamą Santuokos įstatymą buvo gavęs iš paties Römerio, tikino, kad
įstatymas gal ir turės ydų, bet bent
jau nevers katalikų privalomai naudotis civiline metrikacija, o ir nuo
religijos atitolusiems asmenims norint vesti, nereikės veidmainiauti
dėl akių pereidinėjant į kitas tikybas (tuo metu buvo paplitusi praktika naudotis atskirų Bažnyčių kanoniniais santuokos reglamentavimo
skirtumais). Apskritai rengiamą
projektą geografas vertino teigiamai, nes ir pačią Bažnyčią tikėVestuvės Vaičiuliškių kaime. XX a. trečias ketvirtas dešimtmetis. Antano Baranausko
ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus archyvas
tasi apvalyti nuo „išgverusio elemento“ ir sudaryti joje „sveikesnę
įtvirtinus tokias nuostatas, natūralu, kad turėjo rastis
atmosferą“18. Tačiau vertinant besiklostančią politinę
ir konkretūs civilinės metrikacijos įstatymai. Dar iki
situaciją buvo aišku, kad kompromisas tarp Bažnypriimant konstituciją, tą aiškiai pastebėjo ir Šventočios ir režimo bus sunkiai pasiekiamas. Kunigo Antano
jo Sosto Lietuvoje atstovas Antonio Arata. DiplomaPauliuko 1931–1932 m. dienoraščio puslapiai atskleitas taip pat konstatavo, kad kadangi Lietuvoje nebuvo
džia, kad dvasininko kasdieniuose svarstymuose civi-

16
Mečislovas Reinys, „Enciklika apie krikščioniškąją santuoką“, in:
Židinys, 1931, Nr. 2, p. 139.
17
„A. Aratos raportas kard. E. Pacelli apie situaciją Lietuvoje ir būtinybę, kad episkopatas imtųsi aktyvesnių veiksmų“, 1938-03-08, in:
Lietuva ir Šventasis Sostas (1922–1938): Slaptojo Vatikano archyvo do-
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kumentai, sudarė, įvadą parašė ir vertė Arūnas Streikus, vertė Danutė
Butkienė, Gitana Vanagaitė, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010, p. 596–597.
18
Kazys Pakštas, „Civilinės metrikacijos reikalu“, in: Židinys, 1932,
Nr. 11, p. 358–359.

naujasis židinys-aidai 2019 / 7

Šliūbas tarpukariu: tarp pasaulietinės ir bažnytinės valdžios

linės metrikacijos klausimas užėmė svarbią vietą, bet
jis visuomet buvo vertinamas ne kaip paskiras valdžios
veiksmas (su kuriuo gali sutikti, nesutikti ar diskutuoti), o kaip visos antiopozicinės politikos dalis – „ginčai
tarp dvasiškosios ir pasaulinės valdžios dėl uždarymo
ateitininkų organizacijos, kėsinimosi varžyti Teologijos
ir filosofijos fakultetą ir sumanymai įvesti civilinę metrikaciją valsčiuose tebesitęsia visu smarkumu“19.
Ypač įtampa ėmė augti 1939 m. pabaigoje, kai Lietuvos aido vedamajame straipsnyje „Nenormali būklė“
pasirodė gana atviri kaltinimai politikavimu šalies Katalikų Bažnyčios hierarchams20. Be to, panašiu metu
Vaire publikuotas straipsnis „Politikuojanti bažnyčia
valstybėje“ situaciją dar labiau paaštrino. 1940 m. sausio 4 d. Tautininkų sąjungos suvažiavime jos naujasis
pirmininkas Domas Cesevičius pareiškė, kad Bažnyčia
nėra ir negali būti jokia kiekybinė galybė šalia valstybės, kad itin svarbu, jog jos veikimas neprieštarautų
valstybės siekiams21. Šias mintis Cesevičius pailiust
ravo konkrečiu pavyzdžiu teigdamas, kad jau kelerius
metus Bažnyčia užsiima piliečių kiršinimu, nuteikiant
juos prieš galimą civilinę metrikaciją.
Nepaisant tvyrančios įtampos, paties Santuokos įstatymo svarstymai vėl atsinaujino. Be to, yra žinoma, kad
su įstatymo nuostatomis buvo supažindinti ir Katalikų
Bažnyčios atstovai (nors dar 1931 m. jie atsisakė bend
radarbiauti rengiant tokį projektą), kurie, anot istorikės
Danutės Stakeliūnaitės, projektą vertino kaip realų ir
turintį teisę įsigalioti dokumentą22. 1939 m. pavasarį
Seimo posėdyje Teisingumo ministras Antanas Tamošaitis gavo oficialų paklausimą dėl civilinės metrikacijos įstatymo. Minėtame paklausime buvo rašoma, kad
įvairios organizacijos ir pavieniai asmenys kreipiasi
į seimą prašydami, kad neatidėliojant būtų išleistas
civilinės metrikacijos įstatymas, kurį savo deklaracijose buvo pažadėjusi ir pati vyriausybė23. Teisingumo
ministras, atsakydamas į raštą, asmeniškai pažadėjo,
kad rudens sesijoje santuokos įstatymas bus teikiamas
svarstymams. Jo pažadas buvo palydėtas seimo narių
19
Antanas Pauliukas, Dienynas, 1918–1941 m., kn. 2: 1926 m. liepos
1-oji – 1934 m. balandžio 30-oji, parengė Gediminas Rudis, Vilnius:
Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 414.
20
„Nenormali būklė“, in: Lietuvos aidas, 1939-12-28, Nr. 799.
21
„D. Cesevičiaus kalba paskutiniame tautininkų suvažiavime
1940 m. sausio 4 d.“, in: Domas Cesevičius, parengė V. Lukoševičius ir
M. Treinys, Vilnius: Margi raštai, 1998, p. 320.
22
Danutė Stakeliūnaitė, „Galimybės mažinti valstiečių liaudininkų
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plojimais. Tačiau pažadas nebuvo įgyvendintas nė paskutiniame 1939 m. seimo posėdyje. Besiaiškindamas
Tamošaitis pareiškė, kad įstatymo pateikimas vėluoja
dėl prasidėjusio karo ir Vilniaus grąžinimo reikalų sukeltų rūpesčių gausos. Ministras taip pat pareiškė, kad
santuokos įstatymas jau yra baigtas parengti ir kad

Albino Stuko draugo Serapino vestuvės. Apie 1930 m. Judelio
Fridmano nuotrauka. Lietuvos aviacijos muziejaus archyvas

telieka pabaigti redaguoti metrikacijos įstatymą – tad
netrukus seimui būsią pateikti abu šie teisės aktai24.
Nepaisant to, civilinė santuoka nepriklausomoje valstybėje taip ir nebuvo įtvirtinta, tačiau tuo ji savo gyvenimo visiškai nepabaigė. 1940 m. birželio 15 d. Laisvoji mintis tapo bene pirmuoju lietuvišku laikraščiu,
suspėjusiu ir pasmerkti „nekenčiamą fašistų viešpatavimą“, ir išreikšti mintį, kad civilinės metrikacijos
klausimas bus nedelsiant išspręstas25. 1940 m. rugpjūčio 12 d. buvo priimtas Sovietinės Lietuvos santuokos
įstatymas – akivaizdus nepriimto smetoniškojo įstatymo
perdirbinys.
!

ir Katalikų Bažnyčios priešpriešą Lietuvoje 1918–1926 m.“, in: Soter,
2014, Nr. 50 (78), p. 56.
23
V-oji nepaprastoji sesija, 138 posėdis, in: Seimo stenogramos (ket
virtasis Seimas), 1939-06-30, Kaunas, 1922–1927, 1936–1939, p. 48.
24
VII-oji nepaprastoji sesija, 169 posėdis, in: Seimo stenogramos (ket
virtasis Seimas), 1939-12-30, Kaunas, 1922–1927, 1936–1939, p. 199.
25
Laisvoji mintis, 1940-06-15, Nr. 11, p. 1.
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Atmintis

LUPANT „VILKO VAIKŲ“ SVOGŪNĄ
Rytprūsių krašto vokiečių vaikų likimas ir atmintis Lietuvoje

Rūta Matimaitytė

Pasaulis plytėjo piktas ir pavargęs. O jie – tik vaikai.
Tačiau – vilko vaikai.
Alvydas Šlepikas, Mano vardas – Marytė

„Nepalaužiamas pamirštos tragedijos portretas“ – taip
The Times apibūdino Alvydo Šlepiko romaną Mano vardas Marytė, paskelbtą geriausiu birželio mėnesio romanu Jungtinėje Karalystėje. Vos pasirodžiusi (2012)
pokario vokiečių vaikų istorija pelnė simpatijas ir pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje. Daugiau
nei pusę amžiaus buvusi nepageidaujama ir nutylėta tema apie karą išgyvenusius Rytprūsių krašto vokiečių vaikus šiandien įgauna įvairias meno ir edukacijos formas. Apie „vilko vaikus“ kuriami spektakliai,
rašomi romanai, rengiamos parodos. Formuojamas
kultūrinės atminties naratyvas tarsi ir nebereikalauja platesnio paaiškinimo, kas yra vadinama „vilko
vaikais“.
Atminties ir užslopintų prisiminimų sugrįžimą galėtume iliustruoti svogūno lupimo metafora, kurią yra aprašęs Günteris Grassas. Svogūno metafora perteikia sudėtingus atminties klodus, kuriuose atgyja po lukštais
paslėpti prisiminimai, tačiau juos atveriant patiriami
ir nemalonūs pojūčiai – ašarojimas, dirglumas. Pačiam
rašytojui ši metafora padėjo papasakoti apie įsitraukimą į nacistinę veiklą, priklausymą kariuomenei, tačiau
bent dalies visuomenės jis liko nesuprastas. Po romano
Svogūno lupimas pasirodymo Grassas sulaukė kaltinimų, siūlymų atimti Nobelio premiją.
Šio straipsnio autorės santykis su tema prasidėjo nuo
artimo giminystės ryšio su vienu iš „vilko vaikų“ bend
ruomenės narių, kuris atvėrė lyg po svogūno lukštais
tūnančią skaudžią vaikystės istoriją apie karą, alkį,
paslėptą tapatybę ir mažamečio vaiko bandymą išgyventi ir prisitaikyti jam priešiškoje erdvėje. Tekste aptariama nuolatinė įtampa, sukurta priešiško atminties
ir užmaršties santykio, kurio rezultatas – atsiradusios
atminties spragos.
1
Ruth Kibelka, Vilko vaikai: Kelias per Nemuną, iš vokiečių kalbos
vertė Rūta Savickaitė, Vilnius: Baltos lankos, 2000, p. 32.
2
Sigitas Geda, Pėdos: Eilėraščiai, Vilnius: Vaga, 1966, p. 27.
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Iš karo verpetų
į pokario zoną
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, Raudonajai armijai įžengus į Rytprūsių teritoriją, prasidėjo žudynės,
smurtas, represijos, prievartavimai, turto grobimas.
Tai buvo pirma vokiečių teritorija, į kurią įžengė raudonarmiečiai, vietos gyventojus laikę priešais, tiesiogiai atsakingais dėl nacistinės Vokietijos veiksmų Sovietų Sąjungoje. Pirmuosius pokario metus Rytprūsių
krašto gyventojai išgyveno itin sunkiai, 1945–1947 m.
laikotarpis buvo paženklintas badmečiu ir šiltinės pro
trūkiu1. Vaikų gyvenimas priminė nuolatinę kovą dėl
būvio, kai kiekvieną dieną teko grumtis dėl išlikimo,
jų kasdienybė panašėjo į pirmykščių rankiotojų, kai
gamta teikė ir maistą, ir prieglobstį. Sovietų Sąjungai
suformavus krašto administraciją, civilių gyventojų situacija esmingiau nepasikeitė, jie ir toliau buvo priversti ieškoti įvairių išgyvenimo strategijų. Pasklidus
gandams, kad Lietuvoje yra maisto, duonos, vokiečių
vaikai ėmė masiškai bėgti į Lietuvos teritoriją, bandydami šalį pasiekti prekiniais traukiniais, vežimais, laivais ar tiesiog pėsčiomis. Apie tai rašė ir Sigitas Geda
eilėraštyje „1946“: „Mūkia karvės Europoj / Šalto spalio vakarais, / O po kaimus vokietukai / su terbom ir
skudurais“2.
„Vilko vaikai“ prieš patekdami į šią erdvę nežinojo,
kad pokariu Lietuvoje susiklostė sudėtinga situacija dėl
vykstančio ginkluoto pasipriešinimo sovietų valdžiai ir
vykdomų masinių gyventojų trėmimų, todėl patekimas
į Lietuvą anaiptol neužtikrino saugumo, neteikė jokių
garantijų. Vis dėlto vieniems Rytų Prūsijoje gyvenusiems vokiečiams LSSR tapo laikino sustojimo vieta,
o likusiems – netgi namais. Lietuvos kaimai virto beglobių vokiečių vaikų traukos centru. „Nušašę, utėlėti, nuo alkio ištinę, skudurais apsivynioję pamėlynijusias kojas“3 vokiečių vaikai užplūdo Lietuvos kaimus
ir miestelius. Verta pastebėti, kad miesto vaidmuo vo3
Marcelijus Martinaitis, Mes gyvenome: Biografiniai užrašai, Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010, p. 87.
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kiečių vaikų istorijoje paprastai yra menkas, tai labiau
tarpinė ir laikina sustojimo vieta. Skaičiuojama, kad
Lietuvoje stalinizmo laikotarpiu galėjo būti iki 30 000
vokiečių (daugiausia vaikų).
Nuo 1950 m. sovietinė administracija pradėjo ruoštis
jų iškeldinimui, Lietuvos teritorijoje (Vilniuje, Kaune,
Marijampolėje, Šiauliuose, Panevėžyje, Šilutėje, Pagėgiuose ir Tauragėje4) įsteigti vokiečių surinkimo punktai. Tai aiškiai rodo, kad Karaliaučiaus vokiečiai buvo
pasklidę nemažoje Lietuvos teritorijos dalyje. Scenarijus, kad vokiečiai bus grąžinti į savo tėvynę, daugeliui atrodė tiesiog neįtikimas. Nepasitikėjimą nauja sovietine administracija skatino tiek karo metu patirtos
žudynės ir prievartavimai, tiek ir vėliau priverstiniai
vokiečių darbai Sovietų Sąjungoje. Dalis „vilko vaikų“,
bandydami laimę, nusprendė grįžti atgal į Vokietiją,
kita dalis vis dėlto liko Sovietų Sąjungoje. Koks likimas
laukė tų, kurie pasiliko Lietuvoje?

tybės elementas turėjo įtakos ir jų savivertei: „Jautiesi
toks bevertis žmogus, kai savo kalbos nemoki“6.
Pirmasis siužetas
„Vilko vaikams“ lūžinis momentas yra 1944 m., Raudonosios armijos įsiveržimas į Rytų Prūsiją. Nors karo
pradžia laikomi 1939 m., tačiau vaikų suvokimu, karas
prasidėjo tik su Karaliaučiaus bombardavimu ir Raudo-

7 pagrindiniai „vilko vaikų“
biografijų naratyvai
Iki šiol „vilko vaikų“ atmintį fiksavę žurnalistai,
mokslininkai, fotografai pabrėžė kiekvieno žmogaus likimo unikalumą, išskirtinumą, tačiau bendro, visą kartą jungiančio naratyvo nebuvo. Atlikus 25 individualius
interviu su „vilko vaikais“ (g. 1934–1942 m.), pastebėta,
kad jiems vienodai svarbūs ir reikšmingi tie patys įvykiai ir epizodai. Pagrindiniai skirtumai kyla tik dėl tam
tikrų įvykių vertinimo ir interpretavimo. Taigi galima
išskirti septynis siužetus, kuriuos „vilko vaikai“ savo
pasakojimuose išskiria kaip turėjusius ypatingos reikšmės jų gyvenimui. Verta paminėti, kad „vilko vaikai“
patirtą traumą traktuoja kaip tęstinumą, t. y. vaikystėje patirti įvykiai jiems nėra užbaigtas praeities etapas –
tai yra esminis jų tapatybės bruožas.
Pažymėtina, kad kaip atskiras laikotarpis nebuvo išskirtas gyvenimas Rytų Prūsijoje iki 1944 m., kai kraštą pasiekė Raudonosios armijos daliniai. Vaikai, kurie
gimė 1939 m., jau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, pradėdami pasakoti savo gyvenimo istoriją, nemini
laiko iki 1944 m. Šios grupės atstovai Lietuvoje buvo
įvaikinti, jų santykis su gimtąją kalba visiškai nutrūko:
„Brolis juokiasi, sako, grynai vokiškai šnekėti nemokėjai ir lietuviškai sunkiai“5. Prisiminimų nebuvimas apie
laiką iki Raudonosios armijos įsiveržimo 1944 m. paveikė vėlesnį tapatybės vaizdą. Kalba kaip svarbus tapa4
Arūnė Liucija Arbušauskaitė, „Kaliningrado vokiečių klausimo išsprendimas (?): Lietuva, 1951-ieji metai“, in: Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Klaipėda, 2009, t. XVIII: Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: Faktai ir istorinės įžvalgos, sudarė Arūnė Liucija
Arbušauskaitė, p. 213.
5
Interviu su dalyviu Nr. 1, 2017-01-18, in: Asmeninis autorės archy-
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Du broliai, karo pabėgėliai iš Rytų Prūsijos, ant Gedimino pilies
kalno. Juos fotografavusio Liongino Dambrausko prašė valgyti.
Vilnius. 1947 m. gegužės 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

najai armijai peržengus sieną. Galimos baimės ir grėsmės dėl Raudonosios armijos veiksmų gyventojų nekankino, nes dauguma jų nesitikėjo, kad Rytų Prūsija bus
padalinta, o gyventojai nukentės tokiu mastu.
vas. Atsižvelgiant į tai, kad pasakojimai liečia itin jautrius asmeninius
išgyvenimus, tikrieji interviu dalyvių vardai ir pavardės yra nepateikiami.
6
Interviu su dalyviu Nr. 8, 2017-01-21, in: Asmeninis autorės archyvas.
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Patys kareiviai vertinami ir diferencijuojami skirtingai, pagal išorinius (antropologinius) bruožus. Iš visų
raudonarmiečių išskiriami turėję azijietiškų bruožų: „Siauraakiai mongolai, šitie buvo ypač žiaurūs ir
negailestingi“7. Nors Raudonosios armijos įsiveržimas
į Rytų Prūsiją 1944 m. ir užima centrinę pasakojimo
vietą, tačiau detalės, susijusios su patirta prievarta,
yra nutylimos. „Vilko vaikai“ prisimindami brutalų kareivių elgesį, kuris tiesiogiai lietė juos ir jų šeimą, neišreiškia pasakojimo verbaline kalba, o parodo emocijomis: ašaromis, tyla, kintančiomis balso intonacijomis.
Jų pasąmonės lygmenyje įstrigę vaizdiniai yra susiję
su metų laikais ar gamtovaizdžiais: sniegu ar pūgomis,
pavasarį pražystančiomis žibutėmis.
Traukimasis ir klajojimas po Rytprūsius – vokiečių
vaikus vienijantis siužetas: „Mus varė ir varė, rusai ant
arklių, o mes pėsti“8. Šiam epizodui teikiama ypatinga
reikšmė pabrėžiant, kad „vilko vaikai“ buvo priversti
palikti gimtuosius namus, nes jie jau buvo užimti karių
ar sunaikinti karo mašinos.
Antrasis siužetas
Raudonosios armijos įsiveržimo padariniu „vilko vaikai“ laiko badą ir nepriteklių visame krašte. Šiam siužetui teikiamas ypatingas dėmesys, pabrėžiant abejingą sovietų valdžios požiūrį į krašto gyventojus. Jeigu iki
tol pasakojimuose kareiviai turėjo išskirtinai neigiamą
atspalvį, šiame etape dalis jų pristatomi kaip pasigailintys našlaičių: „Eidavom vis prie kareivinių žiūrėti,
kada iškratys bulvių žieves, kad tik greičiau šviežias
susirinkti“9. Tačiau artimesnio kontakto su raudonarmiečiais vis dar bijota ir stengtasi išvengti tiesioginio susidūrimo, prisimenant ankstesnes karo patirtis. Gyvenimas pasibaigus karui „vilko vaikams“ tapo užmaršties
vieta. Trauminiai išgyvenimai, matytos mirtys, patirtos
šeimos narių netektys, alkis neleido reflektuoti patirtų
išgyvenimų. Aiškiai suprasta, kad alkis pakeitė jų savivoką ir tam tikra prasme pirmiausia iškėlė egzistencinį
norą išgyventi: „Karas ir badas žmogų padaro nenormalų, kai negauni valgyt ne savaitėms, o metus kitus“10.
Ypatingą vietą atmintyje užima badas ir bandymas
rasti alternatyvių būdų išgyventi. Pastebėtina, kad apie
maisto paieškas linkę pasakoti vyresnio amžiaus „vilko
vaikai“. Jie jautriau ir detaliau pasakoja apie maisto
ieškojimą, ypač išryškindami gamtinę aplinką – miškus. Lietuva jų atmintyje įsivaizduojama kaip erdvė ir
galimybė rasti maisto. Vaikystė tuo metu jiems reiškė
slampinėjimą po Lietuvos kaimus, tikintis gailesčio ir
Interviu su dalyviu Nr. 3, 2017-01-20, in: Asmeninis autorės archyvas.
Interviu su dalyviu Nr. 23, 2018-03-06, in: Asmeninis autorės archyvas.
9
Interviu su dalyviu Nr. 3, 2017-01-20, in: Asmeninis autorės archyvas.
10
Interviu su dalyviu Nr. 23, 2018-03-06, in: Asmeninis autorės archyvas.
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pagalbos. Daliai vokiečių vaikų Lietuvos kaimas ir miškas tapo amžinojo poilsio vieta.
Trečiasis siužetas
Patekus į Lietuvos teritoriją, keičiasi „vilko vaikų“
erdvės suvokimas. Jeigu iki tol karo erdvė jiems atrodė abstrakti, tai šiuo laikotarpiu leidžiamasi į aplinkos
detales: prisimenami kaimų pavadinimai, žmonių pavardės. Be to, atvykę į Lietuvą, „vilko vaikai“ susidūrė
su realybe: „Po karo Lietuva, neįsivaizduoji kaip skurdžiai gyvena, tie žmonės tiek ir teturėjo, varginga buvo
Lietuva“11. Šalia pasakojimo figūruoja ir asmenys, kurie
padėjo patekti į Lietuvą. Taip pat stengiamasi išryškinti viltį, tikėjimą, kad Lietuvoje situacija esmingiau pasikeis ir nebeteks elgetauti.
Ketvirtasis siužetas
Apsigyvenę lietuvių šeimose, „vilko vaikai“ ima jausti tam tikrą kaltę, kad sovietams išsiaiškinus apie priglaustą vokiečių vaiką, šeima gali būti ištremta į Sibirą.
Baimė dar labiau sustiprėja, kai sovietinė administracija paskelbia įsaką registruoti Lietuvoje gyvenančius
Rytprūsių krašto vokiečių vaikus. Lietuvių šeimos, bandydamos save apsaugoti, vaikams liepia nekalbėti vokiškai, pakeičia vokiškus vardus ar juos pakrikštija.
„Drausdavo todėl, kad, žinok, vokiečių vaikus ten rinko
ir norėjo išvežti, ir kur išvežti, kokia kryptimi, niekas
nežino“12. Retrospektyviai žvelgdami iš dabarties pozicijų, tokį lietuvių žingsnį jie vertina kaip prievartą, tačiau
pabrėžia, kad tuo metu svarbiausi buvo tik du dalykai –
maistas ir saugumas.
Penktasis siužetas
Naujo etapo pradžia „vilko vaikams“ beveik sutampa
su stalinizmo epochos pabaiga. Šiame etape lietuviai
įsivaikina „vilko vaikus“, kurie iš milicijos gauna pasą,
taip legalizuodami savo padėtį, mat nuo 1952 m. vokiečiams SSRS atsirado galimybė įgyti pilietybę. Tačiau
įsivaikinimas jiems negarantavo lygių teisių su lietuvių
šeimos vaikais, dėl šios priežasties dažnas jų nesijautė
lygiavertis. Gyvenimas lietuvių šeimose dažnai priminė
samdomo darbininko gyvenimą, jiems teko ganyti gyvulius, prižiūrėti mažamečius vaikus ir padėti tvarkytis
buityje. „Vilko vaikai“ su tam tikru atsargumu pasakoja apie lietuvių elgesį šeimoje, savo santykį labiau apibendrindami: „visaip dirbau, kad neduok Dieve“13. Tik
nedaugelis jų linkę detalizuoti gyvenimo kasdienybę
lietuvių šeimose. Verbalinė kalba papildoma neverba11
Interviu su dalyviu Nr. 4, 2017-01-20, in: Asmeninis autorės archyvas.
12
Interviu su dalyviu Nr. 12, 2017-01-28, in: Asmeninis autorės archyvas.
13
Interviu su dalyviu Nr. 10, 2017-01-28, in: Asmeninis autorės archyvas.
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line: balsinėmis intonacijomis, pritildytu balsu, ašaromis, pasakojant apie pasitaikančias fizines bausmes už
blogai atliktus buities darbus.
Šeštasis siužetas
Sukūrę šeimas ir įsitvirtinę Lietuvoje, dalis „vilko vaikų“ per Raudonąjį kryžių pradėjo ieškoti šeimos narių ir
artimųjų. Bandydami pasinaudoti galimybe išvažiuoti
iš SSRS atšilimo laikotarpiu, kai kurie „vilko vaikai“
išdrįso šeimai papasakoti savo kilmės istoriją. Pavykus
surasti šeimos narį Vokietijoje, dažnas „vilko vaikas“
susidurdavo su sovietinės biurokratijos problemomis,
o tai trukdė šeimoms bendrauti ir palaikyti glaudesnį
ryšį. Pavykus surasti artimuosius, „vilko vaikai“ suvokdavo, kad savo tapatybe skiriasi nuo giminaičių, gyvenančių kitapus „geležinės uždangos“. „Vilko vaikai“ ėmė
jausti nepilnavertiškumo jausmą dėl pamirštos gimtosios kalbos ir menko išsilavinimo, todėl daugeliu atveju
giminystės ryšiai nutrūkdavo, vos jiems užsimezgus.
Septintasis siužetas
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, „vilko vaikai“,
kaip ir kitos iki tol marginalizuotomis laikytos grupės –
tremtiniai, partizanai, disidentai, – viešai prabilo apie
savo kilmę ir istoriją. Pradedama kurti bendruomenė,
kurios tikslas – sujungti panašią patirtį išgyvenusius
žmones. Tačiau „vilko vaikams“ nepavyksta susigrąžinti prarastos tapatybės. Iki tol Lietuvoje vadinti „vokietukais“, Rytprūsių krašto vokiečių vaikai pradedami
vadinti „vilko vaikais“. Sau paaiškindami šios sąvokos
taikymą, jie ją susieja su mitologijos motyvais arba su
gamtine vilko samprata. Pirmuoju atveju pabrėžiamas
liaudyje žinomas Mauglio motyvas, kai miško gyvūnai
užaugina žmonių vaikus. Kitu atveju išskiriama gamta ir jos artumas – vaikams ilgą laiką teko gyventi miškuose ir laukuose, laukinė gamta teikė tiek prieglobstį,
tiek maistą. Vis dėlto lieka neatsakytas klausimas: kaip
svogūno lupimo procese atmintis ir užmarštis veikia
viena kitą?

Atminties ir užmaršties sankirta
Teoriniame atminties studijų lauke užmaršties reiškinys ir sąvoka turi įvairialypę reikšmę. Pavyzdžiui, vieni
autoriai užmarštį suvokia kaip žingsnį link „praeities
gaisrų gesinimo“, atleidžiant ir susigyvenant su praeityje nutikusiu įvykiu14, kuris dažnai būna trauminis ir
turintis įtakos individų likimui, trukdantis atleisti ir
14
Paul Ricouer, Memory, History, Forgetting, translated by Kathleen
Blamey & David Pellauer, University of Chicago Press, 2004, p. 412.
15
Paul Connerton, „Seven Types of Forgetting“, in: Memory Studies,
2008, t. 1, Nr. 1, p. 60.
16
Raimundas Lopata, Įkaito anatomija: Kaliningrado jubiliejaus byla,
Vilnius: Eugrimas, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politi-
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taip išgyventi galutinį traumos etapą. Kiti, pavyzdžiui,
Paulas Connertonas, išskiria net 7 užmaršties tipus.
„Vilko vaikų“ atveju svarbiausias yra pirmasis užmaršties tipas – represyvus ištrynimas, dažniausiai vykdomas totalitarinių režimų, siekiant ištrinti nepalankius
istorijos ir atminties siužetus. Ši užmarštis pasireiškia
tada, kai senieji šalies simboliai yra ištrinami, panaikinama ir perinterpretuojama istorija bei sukuriama
režimui palanki versija15. Rytų Prūsiją norėta paversti
užmaršties zona, kai SSRS perėmus krašto valdymą,
buvo sukurtas naujas darinys – Kaliningradas. Senąją
krašto atmintį liudiję ženklai buvo trinami, tačiau „vilko vaikų“ atmintyje Rytprūsiai tebebuvo suprantami
kaip atminties vieta. Žvelgiant iš laiko perspektyvos,
užmarštis sunkiai įveikia nostalgijos jausmą. Pavyzdžiui, griūvant Sovietų Sąjungai ir po jos subyrėjimo,
atsirado simbolika ir užrašai su Kionigsbergo pavadinimu16. Taip tikėtasi vokiečių kilmės asmenims sukelti
nostalgiją Rytprūsiams ir pritraukti turistų iš Vakarų.
Svarbus motyvas buvo ir tai, kad nors vokiečių istorijos siužetas ir buvo viena iš nutylėtų temų, žmonės
itin aktyviai domėjosi ir norėjo sužinoti apie šio krašto
praeitį. Vokietijos vidaus politikoje esmingai pasikeitus teritorijų priklausomumui ir erdviniam gyventojų
suvokimui, t. y. kai vokiečiai pasitraukė iš Rytprūsių
krašto ir buvo galutinai išvietinti likę gyventojai, Vokietijoje pradėti telkti sambūriai, siekę nepamiršti vokiečiams priklausiusių erdvių17. 1950 m. buvo sukurta
mokslininkų organizacija, turėjusi vykdyti projektus,
susijusius su Rytais ir Rytų Prūsija18. Tačiau iki šių
dienų lieka atviras klausimas, ar dabartinei Vokietijai
Rytprūsiai yra tapę užmaršties zona, ar jie suvokiami
kaip prarastos žemės ir nostalgijos vieta. Tuo tarpu „vilko vaikų“ atmintyje yra įsitvirtinęs vokiečio kaip „kalto
dėl karo“ naratyvas, kuris išryškėjo atlikus 25 individualius interviu. Viešojoje erdvėje vokiškas tapatumas yra
ideologizuotas ir nepalaikomas. Išgyvendama traumą ir
netektis, Europa dėl įvykusio pasaulinio karo paniro į
užmaršties procesą, o tai lėmė, kad „vilko vaikų“ kaip
karo aukų pasakojimui vietos nebuvo iki pat 1990 m.

Bandymai telktis užmaršties
akivaizdoje – „Edelweiss-Wolfskinder“
bendrija
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, pradėjo telktis
įvairios tautinės bendrijos, tarp jų ir vokiečius vienijančios bendrijos, kurios turėjo savo skyrius Vilniuje,
kos mokslų institutas, 2006, p. 35.
17
Vasilijus Safronovas, Nacionalinių erdvių konstravimas daugiakultūriame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis, Vilnius: Baltijos kopija, Lietuvos istorijos institutas, 2015, p. 223.
18
Ibid., p. 224.
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Kaune, Klaipėdoje, Šilutėje, Marijampolėje, Šiauliuose ir Tauragėje. „Vilko vaikai“ nuo pat 1991 m., t. y.
tautinių bendrijų steigimosi pradžios, deklaravo savo
išskirtinumą tarp kitų vokiečių tautybės asmenis vienijančių darinių, dėl to vokiečių bendruomenėje kilo tam
tikrų įtampų. Impulsas sukurti Rytprūsių krašto vaikų
bendruomenę kilo Klaipėdoje. Tačiau į bendrijos sudėtį bandė patekti asmenys, kurie, pasak „vilko vaikų“,
negalėjo priklausyti šiai organizacijai. Todėl bendrijai
iškilo poreikis apsibrėžti savo tapatybės rėmus: asmuo,
norintis stoti į bendriją, turėjo atitikti keletą sąlygų.
Visų pirma, jis turėjo būti kilęs iš buvusios Rytprūsių
teritorijos (dab. Kaliningrado sritis), tuo tarpu asmenys, kilę iš atskirto Klaipėdos krašto, neturėjo teisės
tapti „Edelweiss-Wolfskinder“ nariais. „Vilko vaikai“
pirmiausia save susiejo su konkrečia teritorija, kuri tik
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje buvo atskirta nuo
Rytprūsių. Kitas svarbus argumentas – išskirtinė trauminė patirtis, susijusi su Raudonosios armijos įžengimu
į Rytų Prūsijos kraštą. Akcentuojama unikali trauminė
patirtis, kai vaikams likus našlaičiais, teko keliauti į
Lietuvos teritoriją ieškoti maisto ir išsigelbėjimo.
Ne visi Rytprūsių krašto vokiečių vaikai, kurie atitinka bendrijos apsibrėžtus kriterijus, nori jai priklausyti
ir save priskiria „vilko vaikams“. Priežastys yra įvairios:
vieni kaip priežastį nurodo tai, kad prarastos gyvenimo
dalies neatitaisysi, todėl nemato prasmės save priskirti
bendrijai. Kitai bendruomenės daliai sunku pripažinti
savo vokiškas šaknis, nes iki šiol jaučiamas sumišusių
jausmų, gėdos ir kaltės, derinys.
Susikūrus „vilko vaikus“ vienijančiai bendrijai, jų
iniciatyva Mikytų kaime, Pagėgių savivaldybėje, buvo
pastatytas paminklas, skirtas jų atminties įprasminimui. Vieta simboliui pasirinkta neatsitiktinai, kadangi
1949–1951 m. netoli paminklo stovėjo namas, kuriame glaudėsi nemaža grupė Rytprūsių krašto vokiečių
vaikų. Pasirinktas paminklo simbolis – kryžius, kuris
išreiškia „vilko vaikų“ kančią ir netektis, verčia susimąstyti apie „vilko vaikus“ kaip karo aukas. Šalia
paminklo yra atminimo lentelė, skirta Mažosios Lietuvos žmonėms, kurie Antrojo pasaulinio karo metu nukentėjo nuo Raudonosios armijos. Nors „vilko vaikai“
ir jaučia tam tikrą „atminčių konkurenciją“, tačiau jų
patirtis padeda solidarizuotis su kitais panašaus likimo žmonėmis.
Pasitaikė atvejų, kai gyvenimas Vokietijoje padėjo
apmąstyti savo patirtį ir ją užrašyti popieriuje. Siegfriedas Gronau, iš Lietuvos išvykęs dar sovietmečiu, jautė
pareigą išsaugoti savo prisiminimus ne tik šeimai, bet

ir visuomenei. „Vilko vaikas“ pripažįsta, kad jis pirmiausia rašė vokiečių kalba, kuri jam lengviau padėjo
apmąstyti savo išgyvenimus, o knygos adresatas pirmiausia buvo Vokietijos žmonės, kurie mažai ką žinojo
apie „vilko vaiko“ dalią patyrusius ir Lietuvoje užaugusius Rytų Prūsijos vokiečių vaikus19. Vėliau, praėjus
keleriems metams po knygos pasirodymo Vokietijoje,
jis nusprendė prisiminimus išleisti Lietuvoje20. Tai, kad
„vilko vaikas“ savo patirtį apmąsto popieriuje – itin retas atvejis šioje bendruomenėje.

19
Interviu su dalyviu Nr. 21, 2018-03-06, in: Asmeninis autorės archyvas.
20
Siegfried Gronau, Klyksmas vaiduoklių mieste: Vilko vaikai: Atsiminimai, Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo cent
ras, 2017.

Ruth Kibelka, op. cit.
„Karas mano gyvenimą padarė beprasmį“, in: Tauragės kurjeris,
2002-06-14, p. 6.
23
Ibid., p. 7.
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„Vilko vaikų“ pasakojimai iš regionų
perspektyvos
Rytprūsių vokiečių vaikų tema buvo pradėta domėtis
tik po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Istoriografija, minėjimai, grožinė literatūra – visa tai turėjo
įtakos „vilko vaikų“ gyvenimo ir istorijos sklaidai ir padėjo bendruomenei įveikti įvairiopą užmaršties procesų
įtaką. Todėl galima išskirti tris svarbiausius etapus,
kurie parodo, kaip regioninėje spaudoje keitėsi siužetai
ir turinys, susijęs su vokiečių vaikų tema.
Pirmasis etapas galėtų būti datuojamas 2000 m., kai
Lietuvoje pasirodė pirmoji knyga, skirta „vilko vaikų“
temai21. Šiame etape regionų spaudoje skelbtos individualios gyvenimo istorijos. Publikuotuose interviu
bandyta visuomenei parodyti patirtą vaikystės traumą:
„[t]ačiau ne visi rusų kareiviai buvo tokie žmoniški,
neduok Dieve prisiminti jų piktadarybes“22. Panašiai
trauminę patirtį išreiškė ir kitas „vilko vaikas“, savo
gyvenimą suprasdamas kaip trauminio įvykio tęstinumą: „[t]ada ji ir pasakė, kad karas jos gyvenimą padarė
beprasmiu: augo be tėvų, seserų, brolio, be giminaičių, savo gimtinės, tėvynės, negalėjo lankyti mokyklos,
susižalojo koją, o sulaukusi keturiasdešimties dėl to
tapo invalide“23. Analogiškų pasisakymų galime rasti
ir kituose šiuo laikotarpiu publikuotuose interviu, o rekonstruojant atminties bendruomenės portretą reikia
pabrėžti, kad šiame etape „vilko vaikai“ save suprato
kaip grupę, kuri savo traumą išsakė viešoje erdvėje, ir
tikėjosi, kad už patirtą žalą bus atlyginta.
Nuo 2006 m. galima žymėti naujo etapo pradžią, nes
„vilko vaikų“ istorija pradėta atskleisti kitais aspektais,
įtraukiant ir politinę areną. Šiame etape ieškota atsakomybės, t. y. kaltųjų. Atsakomybė priskirta ideologiniam
režimui – fašizmui: „„Vilko vaikų“ namuose turėtų būti
pradėta rinkti ir kaupti medžiaga apie likimo išblaškytus pokario vaikus, čia tikimasi padėti jiems grįžti į
praeitį ir tapti tuo, kuo buvo iki didžiosios nelaimės – fa21

22
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šizmo ir karo“24. Svarbiu įvykiu tapo 2006 m. LR Seimo
sprendimas spalio 16 d. paskelbti Mažosios Lietuvos genocido diena. Institucinėje aplinkoje gimė pasakojimas
apie sistemingą Klaipėdos ir Rytprūsių kraštų žmonių
naikinimą. Stengtasi prisiminti „vilko vaikus“ gelbėjusius asmenis kaip rizikavusius nukentėti nuo sovietinės valdžios: „Ričardas Savickas, save pusiau juokais
vadinantis „vilko vaiku“, būdamas dėkingas mamą priglaudusiems žmonėms ir Lietuvai, siekia, kad lietuviai,
priglaudę „vilko vaikus“, būtų žinomi ir pagerbti bei
turėtų tokį patį statusą, kaip ir gelbėjusieji žydus per
Antrąjį pasaulinį karą“25. Tuo metu nebebuvo skelbiami
interviu su „vilko vaikais“, o visas dėmesys nukreiptas
į institucines arenas, kuriose stengtasi aktualizuoti ir
įtvirtinti „vilko vaikų“ kaip aukų tapatybę.
Paskutiniame etape bendruomenė pradėjo rengti viešus minėjimus prie jai svarbios atminties vietos – „vilko
vaikams“ atminti skirto kryžiaus. Taip per simbolius
ir praktikas buvo kuriama sakralinė erdvė. Viešo minėjimo metu išryškėjo ir kiti su bendrija susiję asmenys – politikai, verslininkai. Kad bendriją finansiškai

remiantys asmenys yra jai svarbūs, parodė šalia naujo
kryžiaus atsiradę atminimo ženklai: „Buvo pasodinti du
medeliai – ąžuoliukas ir vyšnaitė, skirti nuolatiniams
bendrijos rėmėjams“26. Santykį su atminties vieta viešo
minėjimo metu išreiškė ir bendrijos nariai: „Dauguma
mūsų bendrijos narių neturi savo artimųjų kapų, šis
kryžius yra kaip artimųjų įamžinimas“27.
Taigi svogūnas jau beveik nuluptas. Arčiau išorės
esantys paviršiniai lukštų klodai atsivėrė praėjus tam
tikram laikotarpiui ir sugijus po lukštu esančioms žaizdoms, kiti giluminiai sluoksniai, nors ir pradėti atverti,
taip ir nesileido visiškai nulupami. Atminties aikštelė neturi aiškių ir nustatytų žaidimo taisyklių, pagal
kurias žaistų jos dalyviai. Tai, ką šiandien įvardijame
kaip prisiminimus, po truputį traukiasi į erdvę, kurioje
vyksta akistata tarp atminties ir užmaršties. Ne visada
šių jėgų dvikova aikštelėje baigiasi vienos ar kitos pusės pralaimėjimu. „Vilko vaikų“ atveju laikas kažkuria
prasme leido užmiršti tai, ką būtų galima iš naujo prisiminti ir liudyti savo gyvenimą.
!

24
„Eik, dukrele, į Lietuvą, ten išgyvensi“, in: Vakarų ekspresas, 200608-03, p. 3.
25
„Pasirašyta sutartis tarp Bad Iburgo ir Pagėgių miestų“, in: Tauragės
kurjeris, 2008-03-14, p. 1.

26
„Vilko vaikų atminimui – naujas ąžuolinis kryžius“, in: Šilokarčema, 2014-06-12, p. 9.
27
Ibid., p. 10.

Nerija Putinaitė

SKAMBANTIS MOLIs

Dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus trilogija
kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai
Itin plačiai prigijęs yra manymas, kad per 50 sovietų okupacijos metų
buvo tiesiogiai engiama (lietuvių) tauta, (nesėkmingai) mėginant ją
paversti (tik) liaudimi. Tokiu atveju nuoseklu manyti, kad tautinės
kultūros formos anuomet reiškusios jei ne pasipriešinimą sovietizmui, tai bent rimtą atsparą jam. Ir štai jums prašom: Nerija Putinaitė
šioje paradigminį istorijos supratimo lūžį atnešančioje knygoje nuplėšia tyrus lietuvių liaudies drabužėlius nuo Lietuvos ansamblio, dainų švenčių, Justino Marcinkevičiaus draminės trilogijos ir net Rumšiškių muziejaus. Visa tai buvę pagal sumanymą ir paskirtį
tautiškumo sovietizacija, susovietintas lietuviškumas. Oi, tai bus aslužėj ruimužio!
Nerijus Šepetys  

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  
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Nidos forumas „Europos migrena 2“

EUROPOS SAULĖLYDIS IR INTELEKTO
NUOVARGIS: KUR NUKRIS NAUJOJI
GELEŽINĖ UŽDANGA?
Paulius Gritėnas

„Pustuštis greitkelis dar labiau rėžė akį, prisiminus
Vakarų Vokietiją, kur tenka brautis pro naujausių modelių amerikietiškus automobilius. Už kelių kilomet
rų nuo Heidelbergo prie amerikiečių generalinio štabo
abipus greitkelio driekiasi daugiau nei trijų kilometrų
automobilių kapinės. Rytų Vokietijoje, priešingai, atrodo, kad pasiklydai ir važiuoji greitkeliu, nevedančiu niekur. Tik sienos abipus greitkelio primena, kad
aplink esama žmonių. Vietoj reklaminių skydų, įprastų
Vakarų Europos keliuose, – milžiniškos karikatūros:
Adenaueris aštuonkojo kūnu savo čiuptuvais smaugia
proletariatą. Visos komunizmo kovingosios literatūros
metaforos išreikštos ryškiomis spalvomis ir stipriais
potėpiais, tačiau visų kapitalistinio pasaulio baisybių
atstovas ir vykdytojas – vien kancleris Adenaueris.“
Tai trumpa ištrauka iš genialiojo kolumbiečio Gabrielio Garcios Marquezo „Kelionės po Rytų Europą“. Prie
Marquezo mes dar sugrįšime, pasitelkdami jo nuoširdžias ir naivokas įžvalgas dabarties aktualijų kontekste. Mums rūpi grėsmingai, bet realistiškai skambantis
klausimas: ar galima naujoji geležinė uždanga? Kur ji
nukris? O galbūt ji jau nukrito, ir tik mes, informacijos sraute nespėjantys abstrakčiai pažvelgti į tikrovę ir
įvertinti jos keblumo, nesupratome, kad mūsų kasdienybę jau sužymėjo nauji didieji riboženkliai?

Ką skyrė geležinė uždanga?
Kalbėdami apie Rytų ir Vakarų pasaulius perskyrusią geležinę uždangą, mes dažnai pasiduodame pagundai suprasti ją tiesiog kaip fizinį objektą. Tiesą sakant, Berlyno sienos pavidalu tai iš tiesų buvo fizinis
objektas, kurį galėjai ne tik pamatyti, paliesti, bet ir
(kaip pamatėme istorijos eigoje) sugriauti. Po Berlyno
sienos griūties apsukresnieji tempė į namus net paskirus plytgalius, nujausdami, kad šie vėliau gali turėti ne tik istorinę, bet ir materialiosios vertės išraišką.
Bet geležinė uždanga buvo daugiau nei fizinė skirtis,
apribojusi žmonių galimybę judėti. Daugiau nei dvie-
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jų konfliktuojančių pusių saugumo suvokimo išraiška.
Antrojo pasaulinio karo pabaiga ir nacionalsocialistinės Vokietijos kapituliacija atvėrė nutylėtą, bet kai
kurioms tautoms egzistenciškai svarbų interesų pasidalinimo klausimą. Pasaulio pasidalijimas ir naujųjų skirčių neišvengiamybė tapo akivaizdi jau Jaltos konferencijos metu. Stalino planas buvo aiškus – atsiplėšti kaip
įmanoma daugiau teritorijų, kurios taptų ne tik Sovietų
Sąjungos protektoratu, bet ir naujojo sovietinio pasaulio
dalimi. Lenkas, vengras, čekas, lietuvis, vokietis – visi
jie turėjo tapti ne sovietinės įtakos zonos gyventojais,
o sovietiniais žmonėmis. Taigi naujasis pasidalijimas
turėjo ne tik geografinį, geopolitinį, bet ir labai aiškiai
išreikštą ideologinį interesą. Įprasta šią ideologinę skirtį brėžti kaip komunizmo ir kapitalizmo priešstatą, bet
aš joje įžvelgiu kiek daugiau nei visuomenių saviorganizacijos ir ekonominės veiklos modelius. Mes gerokai
subanalintume šią konfliktinę situaciją paversdami ją
tiesiog Karlo Marxo ir, tarkime, Adamo Smitho gerbėjų
priešstata. Kaip ne kartą savo darbuose pastebėjo lenkų
filosofas Leszekas Kołakowskis, sovietinė valdžia pakankamai greitai suvokė, kad tiesiog įtikinėti savo sistemos sėkme yra per daug rizikinga, tad geriausia yra
įtikinti, kad didžiausia grėsmė yra bet kokia alternatyva. Didžiausias pavojus naujai kuriamam sovietiniam
žmogui – įtaka iš kapitalistinių Vakarų.
Taigi geležinė uždanga skyrė ne civilizacijas, tautas,
ne skirtingus ekonominius modelius, ne skirtingas kultūrines erdves, net ne skirtingas politines idėjas. Geležinė uždanga skyrė sovietinį pasaulį be alternatyvų ir
individo laisvės bei pasirinkimų erdves. Kitaip sakant,
modernųjį sovietinį žmogų nuo krikščioniškąja kultūrine, renesansine ir Apšvietos epochos tradicija suprantamo Žmogaus. „Apsiaustoje teritorijoje komunistai yra
izoliuoti; apsiaustoje teritorijoje nėra prasmės ieškoti
sąjungininkų priešų stovykloje. Apsiausties pojūtis turi
dvi taktines, katastrofiškas pasekmes. Jis reikalauja iš
apsiaustųjų matyti visą pasaulį už teritorijos ribų kaip
priešą, neleisti jam prisiartinti ir sustiprinti savo pozicijų,
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atkirsti save nuo vertybių ir galimybių, kurios tvyro
išorėje. O savo teritorijoje stiprinti karinę hierarchiją,
paremtą aklu paklusnumu ir netolerancija kritiškumui“, – rašė Kołakowskis.
Reikia pabrėžti, kad Geležinė uždanga dažnai traktuojama kaip sovietų ir jų pasiglemžtų teritorijų savi
izoliacinis aktas. Suprask, gynybinė pozicija prieš Vakarų ekspansiją. Mano manymu, geležinė uždanga
buvo ne kas kita, o naujojo puolimo pradžia. Pirmasis
agresyvus žingsnis Šaltajame kare, įsikasant į apkasus
ir paimant įkaitėmis daugybę savo valios išreikšti negalėjusių tautų. Tai buvo bandymas perskelti pasaulį,
aiškiai nusibrėžti savo įtakos zoną ir iš jos pradėti naująją ekspansiją, vedančią prie pasaulinio komunizmo
triumfo, sovietinio žmogaus pranašumo įrodymo.

Kaip suprasta geležinės
uždangos griūtis?

dar įtakingesnės buvo kultūrinės ir psichologinės tranzicijos, bandymai iš naujo rašyti istorinius naratyvus, susitaikyti su istorinėmis skriaudomis, susigyventi su iki tol
dalyvavimo teisės neturėjusiomis socialinėmis grupėmis.
Staiga liberalios demokratijos triumfas ir asmeninių
bei visuomeninių laisvių ir atsakomybių banga tapo
komplikuotu procesu. Kai kurios valstybės su šiuo procesu susitvarkė be skausmingesnių pasekmių, o kai
kuriose demokratijos projektas iki šiol tebėra įgyvendinamas revoliucijų ir geopolitinių grėsmių fone. Dalis
geležinės uždangos nuo Vakarų atskirtų valstybių tapo
Europos Sąjungos ir NATO narėmis, o dalis vis dar abejingai tūno šios uždangos šešėlyje arba laukia savo eilės,
bandydamos išsaugoti suverenumą ir atsilaikyti prieš
nuolatines provokacijas bei bandymus įtraukti atgal į
senąsias įtakos zonas. Taigi geležinės uždangos griūtis, naiviai suprasta kaip problemos sprendimas, tapo
naujų procesų katalizatoriumi. Demokratijos triumfo
pažadas pamažu virto nerimu ir tyliais perspėjimais,
kad demokratiją ir individo laisvę turime saugoti kasdienėje kovoje su tais, kurie bando pasiūlyti lengvesnių
ar įspūdingesnių permainų galimybes.

Nenuostabu, kad geležinės uždangos griūtis Vakarų
intelektualų tarpe buvo suprasta ne tik kaip komunizmo kapituliacija, bet ir kaip liberalios demokratijos pergalė. Sovietų primesta ideologijų varžytuvių koncepcija
leido supaprastinti viską iki vienos iš konkuravusių
Kokiame pasaulyje gyvename?
pusių sėkmės ir naujojo dominavimo eros. Ryškiausias
tokio optimizmo pavyzdys – neohegelininkas politikos
Konstatavę tai, kad optimistinis liberaliosios demofilosofas Francis Fukuyama, pagarsėjęs neatsargiu lepkratijos sklaidos scenarijus neišsipildė, galime pažvelgtelėjimu apie vakarietiškos demokratijos triumfą ir isti į dabartį. Geležinės uždangos griūtis praplėtė vatorijos pabaigą. Fukuyamą galime išteisinti manydami,
karietiško pasaulio ribas. Dalis valstybių, tokių kaip
kad istorija kaip didžiųjų politinių ideologijų kova išties
Lietuva, sugrįžo į vakarietiškos kultūros erdvę. Globalipasiekė savo baigiamąjį tašką Berlyno
sienos ir, galiausiai, Sovietų Sąjungos
griūties akivaizdoje.
Sunku įsivaizduoti pasaulį, kuriame
būtų sugrįžta prie panašių totalitarinių koncepcijų, kurių įgyvendinimui
būtų aukojama dešimtys milijonai gyvybių. Nacionalsocializmas, o vėliau ir
komunizmas savo totalinėmis, absoliučių sistemų formomis nepasikartos. Bet
ar tai reiškia, kad galime konstatuoti liberaliosios demokratijos triumfą?
Ar demokratijos projektas neišvengiamai išsipildys šalyse, patyrusiose okupacinį periodą, kultūrines represijas ir
etninius valymus?
Ženklai, kad Vakarų intelektualų optimizmas dėl liberaliosios demokratijos
sklaidos yra gerokai perdėtas, pasirodė
išsyk po geležinės uždangos griūties.
Praktiškai visos posovietinės valstybės
išgyveno laukinio kapitalizmo periodą,
staigią ekonominių ir socialinių sanklodų kaitą. Kiek mažiau įžvelgiamos, bet
Vita Opolskytė. Istorijos pradžia. 2014. Drobė, aliejus. Iš The Rooster Gallery archyvo
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zacija, informacinės technologijos, vis didesnė interneto
sklaida apskritai išplėtė vakarietiškos kultūros ribas ir,
bent jau žvelgiant paviršutiniškai, leido jai įsigalėti. Net
ir komunistinę formą išlaikiusi Kinija ar itin atsargiai
į Vakarų įtaką žiūrintys arabų kraštai perima vakarietiško gyvenimo įpročius. Paradoksalu, bet tokioje dominuojančioje vakarietiškos kultūros ir globalizmo atmosferoje vis daugiau intelektualų prabyla apie geopolitinį
Vakarų silpnumą ar tiesiog Vakarų krizę.
Šio silpnumo priežastys labai kompleksiškos. Visų pirma, Vakarų pasaulio valstybės vis labiau praranda savo
ekonominį dominavimą. Ilgą laiką aptarinėtas Kinijos
ekonomikos sprogimas tapo ilgalaikiu augimo procesu,
leidžiančiu stoti į lygiavertį prekybos karą su JAV ar
diktuoti savo sąlygas ne tik Afrikos ar Pietų Amerikos
žemynuose, bet ir Europoje. Karine prasme Vakarai vis
dar gali remtis NATO galybe, tačiau ją vis labiau ardo
ne tik savo gyventojų sąskaita karinius pajėgumus didinančios autoritarinio tipo valstybės, bet ir vidiniai nesutarimai. Krizė ir permainų būtinybė NATO vadovų
pokalbiuose buvo minima dar prieš Donaldo Trumpo išrinkimą. Apie būtinybę didinti gynybai leidžiamas lėšas
ir permąstyti gynybinius planus savo paskutinėje kalboje Varšuvoje dėstė ir Barackas Obama. Pačiose Vakarų
valstybėse ekonominės krizės ir didėjantis nerimas dėl
socialinių pokyčių iššaukė protesto balsus. Pradedant
milžiniškos skolos naštos slegiamais ir mažai Europos
Sąjungos supratingumo gavusiais graikais bei „Brexit“
kelią pasirinkusiais britais ir baigiant savo noru nuo
liberalios demokratijos nusisukančiais vengrais ir savo
vietą Vokietijos bei Prancūzijos diarchijoje bandančiais
išsikovoti lenkais. Vakarų pasaulio valstybės stokoja
vienybės tiek savo viduje, tiek įvairių organizacijų formatuose. Šiuos vidinius iššūkius dar labiau kaitina ir
savo provokacijomis bei įvairiomis grėsmės išraiškomis
stiprina Rusija ar Kinija. Kartu Vakarų pasaulis yra priverstas ieškoti sutarimo ir dėl įvairių globalių problemų
sprendimo. Būtent vakariečiai turi pakelti didžiausią
naštą klimato kaitos stabdymo procese, jiems tenka reaguoti į humanitarines krizes, moderuoti karinius konfliktus regionuose, kurie gerokai nutolę nuo jų įtakos zonų.
Taigi vidinės problemos, išorinės grėsmės ir globalios atsakomybės našta vis labiau alina liberalios demokratijos valstybes, o kartu ir įskelia abejonę, ar toks
globalus požiūris ir liberalių vertybių atstovavimas vakariečiams išties naudingas? Izoliacionistinių nuotaikų
apraiškas demonstruoja ir amerikiečių prezidento pasirinkimas, ir britų žingsnis iš Europos Sąjungos. Naujojo kelio paieškos vis dažniau aptarinėjamos ir Vidurio
Europoje, ypač savotiškas demokratijos interpretacijas
pateikiančioje Vengrijoje. Visa ši aplinka tik dar kartą
patvirtina, kad liberalios demokratijos triumfo klausimas jau seniausiai pastumtas į šoną. Galima pradėti
klausti kitaip: ar liberali demokratija turi ateitį?

40

Savo trumpame demokratijos pamokų rinkinyje amerikiečių istorikas Timothy Snyderis rašė: „Mums galbūt
norisi manyti, kad mūsų demokratinis paveldas apsaugo mus nuo tokių grėsmių. Tai klaidingas refleksas. Iš
tiesų, tėvų kūrėjų nustatytas precedentas reikalauja
tyrinėti istoriją, kad suprastume gilias tironijos ištakas
ir apmąstytume tinkamus atsakus jai“.

Kodėl kalbame apie Europos Saulėlydį?
Europos saulėlydžio motyvą pasirinkau neatsitiktinai. Tai ne tik nuoroda į Oswaldo Spenglerio civilizacijos vystymosi teoriją, bet ir motyvas, leidžiantis užčiuopti tęstinumą. Dar XX a. pradžioje dominuojančiu
žemynu buvusi Europa, siūlydavusi kryptis ne tik geo
politiniuose, bet ir kultūriniuose procesuose, pamažu
praranda savo galią. Jei prieš keliasdešimt metų amerikiečių rašytojai galėjo pajuokti europietiškos kultūros
sąstingį, tai dabar Europa sensta net ir fiziškai. Demografiniai duomenys nedėkingi daugeliui Europos valstybių. Europa praranda galią pasaulio ekonomikoje, pasaulio politikoje, Europa pamažu praranda ir lyderystę
Vakarų pasaulyje. Afrikos ar Azijos demografinių sprogimų, jų ekonominio potencialo kontekste europiečiai
atrodo lyg važiuojantys automobilyje, kuriame pamažu
senka kuras. Automobilis galiausiai pasmerktas sustoti. Arba atrasti naujų impulso judėti šaltinių.
Spengleris savo avantiūriškoje civilizacijų raidos
schemoje žiemos etapą aprašė kaip miesto civilizacijos
sustingimą ir tikėjimo praradimą. Įsivyrauja mokslinių aiškinimų diktatas, naudos siekis ir sėkmės kultas.
Meną ir kūrybinį polėkį pakeičia inertiškas bėgiojimas
prie nuolat kintančių mados objektų. Politikoje išryškėja turtingųjų galia, socialinė skirtis plečiasi, o galimybes
keisti tikrovę politiniais sprendimais pražudo biurokratinis aparatas, išsiplėtęs iki patį save išlaikančios sistemos ribų. Ir iš tikrųjų, Spenglerio piešiamus mirštančios
civilizacijos vaizdinius galime lengvai įžvelgti dabartyje.
Nuo kapitalistinio turto auginimo principo ir materialinės vertės išraiškos įsigalėjimo iki sudėtingų politinių
sprendimų, užstringančių ir vėl išjudinamų Europos
Sąjungos, Briuselio biurokratiniame aparate. Europa
patiria labai daug vidinių iššūkių ir sunkiai permąsto
savo tapatybę. Ji sunkiai prisitaiko prie pokyčių, bet ar
tai galima vadinti saulėlydžiu? Ar Europa politine, kultūrine, socialine prasme neturi atsakymų? Ar turime
laukti užtemimo? O gal saulėlydžio metafora mums,
kaip tam Davido Hume‘o stebėtojui, yra tarsi nuoroda, kad dabar tiesiog reikia tikėtis naujo saulėtekio?

Ar mūsų amžių persmelkė nuovargis?
Jei civilizacijos kontekste galime įžvelgti saulėlydžio
ženklų, tai individo gyvenimą dabartyje labiausiai per-
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smelkia nuovargis. Nuovargio ženklus galime pastebėti
kumu. Iš čia ir kritikos negalia. Abejingumas visoms
ne tik psichologinių problemų, nemigos ar persidirbimo
problemoms yra susijęs su nuojauta to, kas būtų, jeigu
atvejuose. Nuovargis tvyro ir fizinėje, ir protinėje plot
būtų iki jų priaugta. Kadangi viskas pasidarė prob
mėse. Nuo internetinių patarimų, kaip užmigti ir išsilemiška, tai viskas kažkaip ir nesvarbu“, – diagnozavo
miegoti naktį, iki akademinių diskusijų, bandančių dar
Sloterdijkas.
Apibendrinęs dabarties situaciją ir pasaulį, kuris suir dar kartą sukti ratus aplink tas pačias problemas.
siformavo po geležinės uždangos griūties, turėčiau paBeprotiškas informacijos srautas, perduodamas dauteikti atsakymą į labiausiai intriguojantį klausimą – ar
gybės naujausių technologijų, vis labiau menkstantis
tokia uždanga galima dabartyje? Bet prieš tai – du su
gebėjimas sutelkti dėmesį, organizuoti laiką ir darbus.
šiuo atsakymu susiję anekdotai.
Besiplečiantis triukšmo ir vaizdų fonas. Visuomenės
Pirmasis. Prie Berlyno sienos nuobodžiai vaikštinėja
reikalavimai ir vis dažniau savanoriškai prarandamas
du rytų vokiečiai sargybiniai. Vienas jų staiga sustoja
privatumas, viešosios erdvės plėtra. Nuomonių ir reprie kito ir klausia: „Ar tu galvoji tą patį, ką ir aš?“ Kitas
akcijų srautas, kuris įpareigoja dalyvauti socialinėse
atsako: „Taip!“ „Tuomet tu suimtas!“ – atsako kolega.
medijose, patvirtinti savo tapatybę ir nepaliaujamai ją
Antrasis. Prie Berlyno sienos vidury nakties vesdamapostuluoti perkuriant, kad išliktum įdomus tave stesis dviratį prieina žmogus su paslaptingu lagaminu. Sarbinčiam ratui. Vis sunkiau apibrėžiamas santykis tarp
gas jį sustabdo ir tuojau pat paprašo parodyti lagaminą.
virtualumo ir tikrovės. Tikrų potyrių, jausmų, pokalbių
Žmogus atidaro, o ten – smėlio krūva. Sargas pakapsto,
paieška. O nesuradus – bandymas juos simuliuoti ar
išrausia, bet nieko neranda. „Gerai, eik toliau“, – sako
tiesiog jų būtinybės paneigimas.
žmogui. Kitą naktį pasikartoja tas pats scenarijus. Vėl
Bandantis neatsilikti nuo šios tikrovės žmogus neišvengiamai patiria nuovargį, kuris veda į abejingumą,
prieina žmogus su dviračiu, nešinas keistu lagaminu.
rezignaciją. Intelektualas tokioje visuomenėje turi tris aiškesnius pasirinkimus. Bandymą atsiriboti, bandymą dalyvauti arba
bandymą balansuoti ir atrasti nuosaikų žiūros ir vertinimo tašką.
Vakaruose vis dažniau sutinkame antrąjį,
pavargusio ir bandančio spėti su informacijos ir nuomonių srautu intelektualo atvejį.
Jis bando likti aktualus, bando dalyvauti
socialinių medijų diskusijose, pasisakyti visose galimose viešosios erdvės platformose,
tampa nuomonių rinkos dalimi, mėgindamas patenkinti visus galimus visuomenės
poreikius ir nesustabdyti įsivaizduojamo
Apšvietos progreso. Intelektualų nuovargis
tampa ir bendrojo nuovargio dalimi. Visuomenės nenori ir nesitiki filosofinių klausimų. Juo labiau – filosofinių atsakymų. Įsigali vokiečių filosofo Peterio Sloterdijko
užčiuoptas ir aprašytas ciniškasis protas,
neturintis ir neieškantis moralinių skirčių
ir vertinimų. Net ir itin dideliais kiekiais
gaminama kultūros, politikos, visuomenės
ydų kritika vis labiau praranda savo galią.
„Jeigu nepasitenkinimas kultūroje yra tai,
kas inspiruoja kritiką, tai mūsų laikas yra
labiausiai jai palankus. Tačiau niekada kritinis impulsas nebuvo labiau linkęs pasiduoti neaiškiems dirginimams. Įtampa tarp to,
ką norima „kritikuoti“, ir to, kas yra „kritikuotina“, tokia didelė, kad mūsų mąstymas
greičiau darosi per daug niūrus, o ne tikslus.
Vita Opolskytė. (Už)Troškimas. Netinkamai nulakavus parketą dingo natūrali
Joks mąstymas nebesuspėja su problemišmedžio faktūra. 2016. Drobė, aliejus. Iš The Rooster Gallery archyvo
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Vėl sargybinis jį atidaro, ir vėl ten smėlio krūva. Iškuičia, nieko neranda ir praleidžia. Tas pats žmogus su dviračiu ir lagaminu pasirodo kiekvieną naktį trejus metus.
Galiausiai Berlyno siena griūva, Vokietijos susijungia,
ir žmonių likimai pasikeičia. Buvęs sargas tampa barmenu ir pilsto alų viename Berlyno bare. Vieną vakarą
į barą užsuka tas paslaptingasis žmogus. Barmenas, buvęs sargybinis, tuojau jį pastebi, pasikviečia ir sako: „Galėsi gerti kiek nori mano baro alaus, tik pasakyk man,
kurių velnių tu tampei tą smėlį lagamine į kitą sienos
pusę?“ Žmogus pasižiūri į jį, gurkšteli alaus iš bokalo ir
atsako: „Kodėl smėlį? Aš gabenau vogtus dviračius“.

Kur vyksta didžioji kova
už žmonių protus?
Kaip jau buvo minėta, didžioji ideologijų kova sunkiai
įsivaizduojama tokia forma, kokia ji pasireiškė XX a.
Dar sunkiau galėtume įsivaizduoti fizinę sieną, galinčią
atskirti tokį kiekį žmonių, kokį dar prieš tris dešimtmečius skyrė Berlyno siena. Globaliame pasaulyje fizinės
skirtys ir barjerai tampa labai retu reiškiniu. Net ir
JAV prezidento žadama grandiozinė siena su Meksika
niekada neužtikrins visiškos atskirties ar absoliutaus
saugumo. Didžiosios kovos apkasai dabar sunkiai atrandami ir išskiriami. Bet surasti naujos sienos kontūrus galime, sugrįžę prie tikrosios geležinės uždangos
skirties, kurios aktualumas nepranyksta ir šiandien.
Liberali demokratija arba atvira visuomenė nebeprivalo konkuruoti su totalitariniais režimais, bet tai
nereiškia, kad sumažėjo jos priešų. Į naujųjų priešų
gretas įsiliejo ir žlugusių sistemų simpatikai, ir nebūtos praeities nostalgikai, ir naujųjų didžiųjų sistemų ar
naujosios tvarkos apologetai.
Kirsdamas senąją geležinę uždangą, Marquezas labiausiai stebėjosi, kad ši, pasak jo, nei geležinė, nei uždanga. „Tiesiog užkarda raudonais ir baltais dryžiais,
kaip paprastai išmarginti kirpyklų skelbimai. Tris mėnesius pabuvojęs kitoje pasaulio pusėje, supratau, jog
visiška nesąmonė įsivaizduoti, kad geležinė uždanga
išties geležinė“, – savo atsiminimuose rašė Marquezas.
Šis jo pastebėjimas tik patvirtina, kad net ir garsioji geležinė uždanga visų pirma stabdė ne kaip fizinis barjeras, o kaip sukurtas psichologinis riboženklis. Grėsminga linija, už kurios plyti draustini ir ydingi vakarietiško
gyvenimo malonumai.
Naujoji dabarties siena turėtų atriboti požiūrius į individo laisvę, žmogaus teises ir visuomenės atvirumą.
Vienoje pusėje liberaliomis vertybėmis, pagarba individui ir visuomenės susitarimu grįstas požiūris, kitoje –
siūlymas visa tai sunaikinti ir pereiti į žavingų galios
žaidimų lauką, pasinerti į takiojo blogio srautus. Mano
manymu, ši skirtis aiškiausiai išsiskleidžia ne ekonomikoje ir net ne politikoje, o informacinėje erdvėje. Jei
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ieškotume naujos saviizoliacijos galimybės, naujų jos
apraiškų, tai pirmiausia galėtume nurodyti į viešąją
erdvę. Tokiose valstybėse kaip Rusija ar Kinija ekonominis, socialinis, net ir politinis gyvenimas gali simuliuoti
liberalių demokratijų veikimo metodus, bet viešojoje
erdvėje tvyro kontrolės, cenzūros ir nuobaudų dvasia.
Interneto sprogimas ir viešosios erdvės plėtra lyg ir
įgalina reikštis, kurti vakarietiško tipo socialinių medijų platformas, dalyvauti viešojoje erdvėje, tačiau
autoritarinėse valstybėse šį dalyvavimą lydi nuolatinis Didžiojo Brolio sekimas. Nuolatinė baimė reikšti
savo mintis, baimė dėl padėties visuomenėje, Kinijos
atveju, socialinio kredito kaupimas ir valstybės išmaldos forma teikiamos individualios laisvės. Informacija,
kaupiami asmens duomenys ir viešoji reputacija – tai,
kuo valdo naujosios liberaliai demokratijai priešiškos
jėgos. Jų tikslas yra apriboti individo raišką ir patikėti, kad vienintelis kasdienio patogumo garantas yra
paklusnumas tiems, kurių rankose valdžia. Jei ieškote
naujosios geležinės uždangos, tai stebėkite informacinę
erdvę. Ji nuolat judinama ir stumiama, kartais sustatant savo bastionus net ir vakarietiško pasaulio pusėje.
Naujieji šios sienos kaliniai yra tie, kurie savanoriškai
apsigyvena jais manipuliuojančios informacinės erdvės
burbule ir yra pasiryžę neigti tikrovę ir faktus dėl patogesnio gyvenimo.

Kokia yra naujoji kova?
Kovos principas išliko tas pats. Liberaliomis vertybėmis, demokratija, visuomenės atvirumu tikintys individai, bendruomenės ir tautos susiduria su tais, kurie
nėra patenkinti alternatyvos galimybe. Skirtys nebėra
taip aiškiai apibrėžiamos, kaip buvo galima nurodyti,
duriant pirštu į Rytų ar Vakarų Berlyną. Geopolitinė
kaita, iššūkiai vakarietiškoms tarptautinėms organizacijoms rodo, kad ši liberalios demokratijos kova su
jos priešais nebeturi aiškių sienų ar ribų. Prie vienos ar
kitos pusės gali jungtis ne tik individai, bet ištisos bend
ruomenės ir net valstybės.
Kol vieni bando sunaikinti susitarimais, teisės principais, diplomatija grįstą pasaulio tvarką, kiti intuityviai
junta, kad privalo išsaugoti tikėjimą sistema, kuri suteikia laisvę ir galimybę dalyvauti visiems, o valstybėms
padeda užtikrinti savo suverenumą. Kol vieni skelbia,
kad po saulėlydžio neišvengiamai gresia užtemimas ir
jo šešėlyje ragina sugrįžti prie senųjų valdymo formų ar
tiesiog atsiduoti galios žaidimams, kiti tiki saulėtekio,
naujo susitarimo ar tiesiog žmogiškumo galimybe. Geležinė uždanga žymiai paslankesnė ir vis sunkiau užčiuopiama, ji, kaip ir takusis blogis, prasiskverbia į naujas
teritorijas, naujas žemes, naujas širdis. Tačiau kova dėl
žmogaus esmės, jo teisių ir laisvių, dėl atviros visuomenės ir valstybių laisvės apsispręsti išlieka ta pati.
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Slaptieji Vilniaus klubo užrašai

AŠ LAUKSIU PRIE VILNIAUS
Giedrė Kazlauskaitė

Sutikusi parašyti apie Vilnių, gailėjausi. Taip ir neturiu
su juo santykio, esu ateivė.
Varčiau Bułhako ir Kunčiaus albumus – tarsi paaug
lystėje, pabėgusi iš vasaros praktikos. Tuomet ieškodavau architektūros, kurią galėčiau perpiešti, ir visi patikėtų, kad piešiau iš natūros. Dabar ieškau įkvėpimo.
Piešti iš natūros buvo nelengva. Pilies gatvėje kabinėdavosi praeiviai, Senamiesčio kiemuose galėdavai būti
sumušta, universiteto kiemuose darbininkai mėtydavo
lentas virš galvos, o kartą Žvėryne, kol piešiau bažnyčią, girtuokliai pavogė piniginę.
Kai kiti poetai rašė baroką garbinančias eiles, patyliukais vaipydavausi. Šitas miestas nėra svetingas, jis
atšiaurus. Mūsų jausmai jam – kvailoki ir įsikalbėti.
Panašiai nedideli žmonės rašo nekrologus dideliems
žmonėms. Svarbiausias tokio rašinio pranešimas – „Aš
jį pažinojau“.
Niekad nesupratau urbanistinio nacionalizmo – matavimosi Kalėdų eglutėmis, kumštynių įvaizdžiais, skaičiavimo, kelių kartų esi vilnietis (kitaip nesi vilnietis).
Nepripažįstu jokių regioninių pranašumų, kilmės svarbos, hierarchijų tarp žmonių tuo pagrindu. Atsisakau
būti miestiete. Pavyzdžiui, litvakės Annos Halberstadt
poezijoje Vilnius kone kaltinamas svetimumu – betgi
jis ir yra toks, neprivalo išskėsti savo glėbio kaip koks
Niujorkas. Žinoma, jis niūrus, kruvinas, pastatytas ant
kaulų, o jo romantika – turizmo šiukšlė.
Dar toji onirinė legenda – įkurtas sapno pagrindu. Keista, tuo kol kas visai nepasinaudojo psichoanalizės indust
rija (juk būtų galima pritempti paties Freudo kilmę!).
Bandau grįžti į pirmykščius prisiminimus. Man ket
veri, močiutė veda per Arkikatedros aikštę, rodo fasado
skulptūras. Šviesu, aikštė labai didelė. Viena statula su
ragais. Prisimenu močiutės balsą, lyg sakytų man kažką svarbaus, su susižavėjimo ir pagarbos intonacija.
Antras įspūdis – Žaliojo tilto skulptūros. Jos pasakoja, nors ir primityvų, bet siužetą. Nujaučiu, kad kokie
keturi luomai (nors ir nesutampantys su vaizduojamais
skulptūrose) tebeegzistuoja, persipynę su keturiomis
evangelijomis. Beje, šiandien jau galima būtų statyti
naujus simbolius: vargšai, inteligentija, vidurinioji klasė, turtingieji. Miestas pilkas, triukšmingas, baisus –
nenorėčiau jame gyventi.
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Dar vėliau – Sąjūdžio mitingai, Baltijos kelias, gėlių
jūra būstinės kieme; studentai prie varpinės, garsiai
skaitantys egzodo poeziją. Nors gal šie prisiminimai
pernelyg visuotiniai, kad būtų autentiški.
Paskui į Vilnių atvažiavau būdama vienuolikos. Gyvenau tuometiniame M. K. Čiurlionio meno mokyklos
bendrabutyje-internate. Auklėtojos vesdavo pasivaikščioti į miestą ir į Kalnų parką, vėliau jau vienus išleisdavo. Kalnų parke augo laukinė kriaušė, prisirinkdavome jos vaisių.
Parkas knibždėdavo ekshibicionistų. Jie ateidavo ir po
bendrabučio langais, pasitaikydavo troleibusuose. Pirmąkart pamačiusi išsigandau, nes provincijoje su tokiu
reiškiniu nebuvau susidūrusi. Keturiasdešimtmečiai literatai idealizuoja gariūnmetį, o man jis asocijuojasi su
dideliu nesaugumu. Mama buvo primokius su niekuo
nesikalbėti, ypač rusiškai – apsimesti, kad nesuprantu.
Susidūrus su potencialiu nusikaltėliu – bėgti.
Per pamokas vesdavo į Vilniaus bažnyčias, mokė architektūros ir sakralinio meno pagrindų. Pamenu, dailės istorijos pamoką Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje sugadino davatkėlė, nutraukusi mokytoją Jedzinskienę
ir puolusi pasakoti apie stebuklingą Jėzaus Nazariečio
statulą, ant kurios auga barzdos plaukai. Bažnyčias išmaniau neblogai, suvokiau jas kaip stiliaus pavyzdžius,
įspūdį darė mecenatų gudrumas. Žinojau, ką maskuoja
užrašas REGINA PACIS FUNDA NOS IN PACE. Per
vasaros praktikas piešdavome Senamiestį, Bernardinų
ir Saulės kapines, ekskursiniais tikslais lindome į požemines kriptas.
Meile miestui tikrai neliepsnojau. Jis buvo pavojingas – reikėjo saugotis, kad niekas nenuskriaustų. Nemąsčiau apie jo grožį. Buvau į pieną įmestas varliūkštis, kuriam reikia sutrypti sviestą. Suvokiau kontrastą
tarp sostinės ir regiono – miestas reiškė anonimiškumą,
galimybę eiti gatve ir nebūti tyrinėjamai, pranykti minioje. Tai reiškė ir laisvę.
Šalia internato buvo kareivinės su dar likusiais sovietų kareiviais. Kartą klasės draugas (Žilvinas Landzbergas), nemačiomis įsigavęs į teritoriją, grįžo su nugvelbta
karininko kepure. Kas vyko už tvoros, turėjo matytis
pro langą, bet šito visiškai neatsimenu. Tik atsimenu,
kad kai buvo išleisti pirmieji litai, nupiešiau banknotą
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su Dariumi ir Girėnu, įvėriau siūlą ir nuleidau iš antro
aukšto, kad, kai kas nors eis pro šalį, galėčiau truktelti
lyg meškerę ir įsitraukti padirbtą pinigą pro langą. Tokios keistos būdavo pramogos.
Kažkas iš vaikų sugalvojo išsikasti bunkerį Kalnų
parke, po medžių šaknimis, ir persikelti ten gyventi.
Idėja man nepasirodė tikroviška, bet dėl avantiūros dalyvavau. Deja, kaip jau įprastai atsitinka tokiais atvejais, naktį visus, sprunkančius pro langą su kastuvu,
sugavo komendantas ir pašventino diržu.
Internate gyvenantiems vaikams tėvai Gariūnuose
nupirkdavo dujų balionėlių ir pistoletų – neva savigynai. Įprastai jie būdavo panaudojami kitiems tikslams –
gąsdinti vieniems kitus. Atsimenu apkvaitimo ir keisto
paralyžiaus būseną, kai buvau nupurkšta tamsoje prie
Dvariono mokyklos. Bandžiau judėti, įkvėpti gryno oro,
griuvau į sniegą.
Paauglystėje tapau flaneur’e, bet tai truko labai neilgai, kokius dvejus metus. Klaidžiodavau po Senamiestį,
važinėdavau troleibusais iš vieno galo į kitą. Kitaip sakant, ruošiausi menininkės mundurui. Žavėjausi Marcinkevičiaus Katedra, dramatišką Lauryno monologą

buvau išmokusi mintinai. Matyt, tapatinausi su numanomu XVIII a. kūrėjo vaidmeniu.
Dažnai vaikščiojau į Operos ir baleto teatrą, žiūrėjau
visus spektaklius iš eilės. Tuo metu domėjausi kompozitorių biografijomis, skaičiau knygas iš Siluetų serijos.
Atsimenu, kad fojė, kur buvo prekiaujama programėlėmis ir knygomis, gulėjo ir uždraustoji Ragana ir lietus,
bet man dar buvo ankstoka ja domėtis.
1995 m. pavasarį vyko LIFE festivalis, o su juo kartu
ir įvairūs naktiniai tūsai „Kepto paršelio klube“ dabartinėje Prezidentūroje. Vėlai vakare išlipdavome pro bend
rabučio langą į lauką, o grįždavome paryčiais. Arba
važiuodavome paskutiniu autobusu prie Balžio ežero.
Maudydavomės, susikurdavome laužą. Paryčiais grįždavom ir vėl įlipdavom pro antrą aukštą (pirmame buvo
grotuotas odontologijos kabineto langas).
Nykos Vilnius, Vaičiūnaitės Vilnius, Suckeverio getas – visa tai jaudina, bet negalėčiau pasakyti, kad labai
jau artima. Net miegamieji rajonai, kuriuos Ivanauskaitė vadino betono džiunglėmis, nebevilioja proletariška dvasia – jaunystė praėjo. Neturiu pretenzijų, kurios
leistų man šį miestą savintis. Išskyrus kelis mistinius

Vita Opolskytė. Mano namai, mano kambarys, mano Bernardas (draugai pažaisti) I. 2016. Drobė, aliejus.
Iš The Rooster Gallery archyvo
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sutapimus, apie kuriuos pasakoti neleidžia prietaringumas.
Antras raundas buvo studijų metais, bet į miestą irgi
žiūrėjau gan techniškai – nebuvo kur kitur studijuoti
(į užsienį važiuoti dar atrodė nerealu). Nebuvau mačiusi kitų didmiesčių, todėl negalėjau palyginti. Pamačiusi
supratau, kad Miłoszas teisus – Vilnius jaukiai provincialus. Jame užkonservuoti net Kaziuko mugių riestainiai ir verbos. O miesto šerdis, paverčianti jį miestu, yra
universitetas.
Tebevartau albumus, ieškau įkvėpimo. Visi pastatai žinomi, taip pat kai kurios su jais sulipusios istorijos, bet jos nepriklauso man. Senieji mūrai nepasikeitė, išnyko tik medinės tvoros ir baltos skarelės. Iškirto
medžius, palakavo sienas. Kai kurie gyventojai, kaip
galima suprasti iš Senamiesčio rūsių, visą laiką praleisdavo požemiuose, į dienos šviesą net atsisakydavo
lįsti – viduje buvo saugiau. Gyvendami tamsoje, netekdavo ir regėjimo.
Visą laiką, kol gyvenu čia, laikausi instinkto tyrinėti
miestą fiziškai – daug vaikštau pėsčiomis, nors nevengiu ir viešojo transporto. Mačiau pokyčius, bet nepri-

sirišau prie praeities, netikiu ir dabarties stabilumu.
Vilnius tėra aplinkybė. Kunčino Vilnius, kurį galima
išvaikščioti kaip Pamuko Stambulą. Liūdnas Gavelio
Vilnius su obscenišku Gedimino pilies falu. Kartais galvoju, kad būta rašytojų, kurie daugybę metų pragyveno
Vilniuje, o rašė vien apie kaimą. Įstabus topografinis
susidvejinimas. Arba simbiozė – Martinaitis iš kaimo į
Vilnių atsivežė visą trobą!
Kai universitete lankiau Kuolio LDK seminarus, jis
pasakodavo apie prie Šv. Rapolo bažnyčios buvusį jėzuitų naujokyną, koks ten buvęs refektoriumas, kaip
studentai ten ruošė teatro pasirodymus. Vos nuo kėdės
nenukritau – į tą patį refektoriumą vaikščiodavau tūsintis! Anuo metu ten veikė „Obuolio“ klubas, o jo savininkas rengdavo pogrindinius vakarėlius lesbietėms.
Paskui savininkas numirė, vakarėliai persikėlė į jau
išnykusį barą prieš pat Šv. Mikalojaus bažnyčią. Išeini
į lauką parūkyti – vienoje pusėje bažnyčia, kitoje – Sodoma ir Gomora, ironizuojant.
Kiek daug sentimentų, sekretų Prancūzparkyje, kaimiškų lopinėlių Užupyje. Naujosios Vilnios egzilė ir vaiduokliški Žemieji Paneriai su šikšnosparniais tunelyje

Vita Opolskytė. Mano namai, mano kambarys, mano Bernardas (draugai pažaisti) II. 2016. Drobė, aliejus.
Iš The Rooster Gallery archyvo
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(kodėl niekas nestato siaubo filmo? Beje, panašus tunelis yra ir Sapieginėj – galėtų būti antra serija). Bernardinų skliautų rožės. Vaistažolių fabriko dvelksmas prie
Aušros vartų, studijų metais pamilti knygynai, Rasų
kapinės, kuriose Marčėnas parašė visą knygą. Kapinės – irgi savotiški miesteliai, kas liko iš čia anksčiau
gyvenusiųjų. Kokie jiems esame mes ir kuo laikome
save. Lituanisčių lankomas Mykolaičio-Putino kapas,
ant kurio kartais geltonuoja kačpėdėlės.
Rotušės pirkliai ir budeliai, išmokyti preciziškai nukirsti galvą. Žuvies turgus, Sapiegų rūmai su išnykusiu
landšaftu. Iš tapybos įsivaizduojami jėzuitai, tipenantys į Alumnatą. Tiškevičienės įsteigti „puolusių moterų
namai“ Trakų gatvėje. Švietėjiški pamokslai tamsoje
skendinčioje Misionierių bažnyčioje. Procesijos į Verkius, kuriose pats vyskupas iš pamaldumo žengdavo
basas. Košerinės skerdyklos Mėsinių gatvėje, į laiptus
ir elektros skydines įmūryti žydų antkapiai. Maišą ant
pečių iš bibliotekos gabenanti Ona Šimaitė. Kaminas
ant ŠMC stogo, pro kurį išlindęs paskutinis besislapstąs geto kalinys, neištvėręs bado, buvo nušautas vokiečių sargybinio.
Dominikonų vienuolynas, kuriame anksčiau vykdavo
muzikiniai tūsai – grodavo režisieriaus Varno studentai. Mane į juos kviesdavo vaikystės draugė, tuo metu
LMA studentė. Įspūdį darė ne tiek muzika, kiek griuvėsiai – tik vėliau sužinojau, kad ten kalėjo sukilimo vadas Kalinauskas. Girdėdamas iš Šv. Dvasios bažnyčios
sklindančius maldų žodžius, celėje ir atsivertė.
Našlaičių kapinės, kuriomis susidomėjau, kai buvo
atrasti partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago palaikai. Ligi tol net nežinojau, kad tokios egzistuoja! Tik
ra egzistencinių paribių iliustracija – už „legalių“ (Antakalnio) kapinių tvoros. Norėčiau būti ten palaidota.
Upės, kurios čia mažiausiai pakito. Širvio eilėraštį
apie pasakų miestą įsivaizduoju banaliai: Nerimi atplaukia valtis, ir kažkur galbūt prie Sluškų rūmų išlipa
mergužėlė. Jeigu teisingai atsimenu iš filmo Gražuolė –
ne taip seniai Neries krantinėje ganydavosi ir karvės.
Vilnelę esu perbridusi Bernardinų sodo ruože – vyko
talka, parapijiečiai rinko šiukšles. Ištraukėme visko
visko – pradedant televizoriais ir baigiant lygintuvais.
Viena mergina rado sidabrinę liturginę taurę – spėliojo-

46

me, kaip ji galėjo ten įkristi ar būti paslėpta. Iš studijų
metų prisimenu ten pat įrengtas Rožanskaitės instaliacijas Vilnelėje.
Nerį buvau perplaukusi baidare, į Žirmūnų paplūdimį vesdavausi dukrą. Ellen Hinsey pokalbių knygoje
Nelyginant šiaurė magnetą Tomas Venclova pasakoja,
kaip kartą, sėdėdamas ant suoliuko ir žvelgdamas į
vandenį, suvokė, kad toje pačioje vietoje Brodskis parašė eilėraštį, žymėdamas prieš jo akis atsiveriantį peizažą. Deja, taip jau atsitiko, kad upėje nusiskandino vienas savaip artimas žmogus. Nuo to laiko Neris man jau
kitokia, daug grėsmingesnė; kol pusantro mėnesio buvo
ieškoma kūno, įsivaizduodavau, ko tik ten, jos dugne,
negalėtų būti... jeigu povandeniniai archeologai imtųsi.
Ėmiau domėtis šv. Kristoforo simbolika, kodėl jis yra
Vilniaus herbe ir ant gatvės stulpų. Šv. Jono bažnyčioje
vyko „Klasika visiems“ koncertas, žmonės buvo kviečiami atlikti Mozarto Requiem kartu su profesionalais. Tai
ir tapo man gedulingomis mišiomis už vėlę.
Miestas yra idėjos ir turbūt žmonės. Žmonės Vilniuje
jau kitokie, negu laukiniais 1991-aisiais. Gatvėse vis
daugiau kalbama angliškai ir mažiau – rusiškai. Galima išvysti visokiausių tikėjimų žmonių su jų religine
atributika. Vaikai drąsūs, pasitikintys savimi, laisvi;
pašėlusiai laksto paspirtukais. Gyventojai myli gyvūnus, ypač šunis ir kates.
Neseniai su bičiuliu kalbėjome, kaip puiku būtų, jeigu kokiame „kaimietiškame“ mikrorajone, pavyzdžiui,
Užupyje, kaip kadaise būtų laikomos kiaulės ar vištos.
Juk dabar žmonės jas ir butuose laiko. Sugalvojome
net pavadinimą krautuvėlei – „Užupio dešros“. Švariai
nupraustos kiaulaitės laigytų tarp turistų, tarsi Gruzijos kalnuose. Juolab atotrūkis tarp miesto ir kaimo jau
kiek per didelis: Vilniuje ilgu tarpukario kaimiškumo,
kuris mums patiems taptų paveldu. Bet ne, gyvūnų teisės, kiaulių maras, užkrečiamos ligos ir kt.
Todėl kol kas pakanka ir balandžių prie Halės turgaus – tame lopinėlyje, kur stovi gražus kreivas namas
ir renkasi nuo gyvenimo pavargusi publika, bendromis
jėgomis šiaip ne taip tvarkanti troškulio reikalus. Kai
eini pro ten, pilka paukščių masė purpteli dangun kaip
Venecijoje. Kai teks keltis į kitą upės pusę, tikiuosi, aš
lauksiu prie Vilniaus.
!
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Vita Opolskytė. Pamokos apie Nihilizmą. 2018. Drobė, aliejus, aerozoliniai dažai. Iš The Rooster Gallery archyvo

naujasis židinys-aidai 2019 / 7

47

apžvalga
Niekas nepasikeis, bet viskas
bus ne taip pat, kaip buvo
Po parlamento rinkimų Lenkijoje
Katarzyna Korzeniewska

Po 2019 m. spalio rinkimų Lenkijoje
Lietuvos ekspertai (pavyzdžiui, Šarū
nas Liekis, Ramūnas Vilpišauskas)
pažymėjo nesitikintys esminių poky
čių, kurie galėtų paveikti Lenkijos ir
Lietuvos santykius. Tai netiesioginė
rekomendacija elgtis su pietvakarių
kaimyne pagal jau kiek nusistovėju
sį scenarijų: atlikti privalomą forma
lių vizitų programą, kalbėtis tik apie
energetiką ir saugumą, o svarbiausia –
susitikinėti ir palaikyti gerus ryšius su
„legendiniu politiku“ (anot prezidento
Gitano Nausėdos) ir „tikru Lietuvos
Respublikos draugu“ – Jarosławu
Kaczyńskiu, mat nuo jo priklauso
Lenkijos santykių su kaimynais for
mavimas, kaip ir, beje, esminių da
lykų sprendimas Lenkijos politikoje.
Įdėmesnis žvilgsnis leidžia pamatyti,
kad šios paprastos „instrukcijos“ gali
nepakakti, o gali ji ir pavesti.
Rinkimuose vėl laimėjo Teisė ir teisingumas (Prawo i Sprawiedliwość, PiS),
vėl pralaimėjo opozicija, o Kaczyńskio
kaip „vairuotojo ant galinės sėdynės“
vaidmuo – nepasikeitė. Premjeras Ma
teuszas Morawieckis pasilieka poste,
pasikeis tik keletas ministrų, bet kitų
permainų vyriausybėje ir apskritai –
dramatiškų permainų – jau nebežada
ma. Štai ir pagrindinis pokytis: revo
liucija pasibaigė. Visi esminiai postai
užimti „savų“, institucijos, kurias tik
galima buvo paimti kontrolėn – paim
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tos, radikalios permainos (teismuose,
švietime ir pan.) įvykdytos. Dabar,
norint ką nors pakeisti, „reformuoti“
ar pertvarkyti, PiS’ui teks susidurti
su kartais monotoniška ir nuobodoka
politine kasdienybe. Gal todėl lyderis,
spontaniškai komentuodamas savo
partijos rekordinį laimėjimą, pasakė:
„Gavome daug, bet esam verti dau
giau“, nors 43% balsavusiųjų palaikė
jo partiją, o nuo 1989 m. daugiau balsų
(procentais) jokia politinė jėga surin
kusi nebuvo.
Įspūdinga pergalė pasiekta rekordi
nio rinkėjų aktyvumo (arti 62%) sąly
gomis, o tai rodo, kad žmonėms ėmė
rūpėti politika. Rezultatai rodo ir tai,
kad žmonės nori, jog toji jiems parū
pusi politika nebeatrodytų taip, kaip
dabar. Pirmiausia – opozicinė Pilietinė koalicija (Koalicja Obywatelska)
gavo Senate nežymią persvarą ir ga
lės vetuoti įstatymus. Seime PiS turi
savarankišką daugumą Senato veto
atmesti, bet „prastuminėti“ įstatymų
vidurnaktį, be deramos diskusijos ir
svarstymo (o tokią „revoliucinę“ prak
tiką Kaczyńskio partija taikydavo), jau
nebepavyks.
Rinkėjams, atrodo, nebepriimtinas
politinės scenos paprastas skilimas į
PiS ir anti-PiS. Į Seimą pateko parti
jos, kurios nei su valdančiaisiais, nei
su pagrindine opozicine Pilietine koalicija susidėti nenorėjo. Susiformavo jau

nebepostkomunistinė, o modernesnė
kairė (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
ir gavo 12% balsų. Naujų žaidėjų atsi
rado ir Teisės ir teisingumo dešinėje:
tai radikaliai nacionalistinė Konfederacija (Konfederacja Wolność i Niepod
ległość, apie 7%), o tradiciškai valstie
tiški liaudininkai (Polskie Stronnictwo
Ludowe) ėmė transformuotis į moder
nius krikdemus ir gavo 8% balsų. Dar
2015 m. atrodė, kad PiS gali liaudi
ninkus tiesiog „praryti“, skelbdamas
panašias konservatyvias vertybes ir
siūlydamas kaimui socialinių masalų.
Galima būtų dar aptarinėti rinkiminę
geometriją ir jėgų santykius didžiau
sios Seimo frakcijos viduje, tačiau
esmė ta, kad parlamento sudėtis at
spindi daug sudėtingesnį visuomenės
politinį ir ideologinį susiskirstymą,
neišsitenkantį modernistų–tradiciona
listų, liberalų–socialių valstybininkų,
pagaliau ir patriotų–išdavikų dichoto
mijoje, kurią sėkmingai ir mielai išloš
davo PiS savąja retorika.
Ta aplinkybė, žinoma, apsunkins
darbą stebėtojams ir apžvalgininkams
šalyje ir užsienyje. Ypač pastarieji jau
lyg spėjo priprasti, kad tik du faktoriai
verti dėmesio: PiS ir Platforma (surin
kusi 27% balsų). Buvęs Kaczyńskio
politinis bendražygis, dabar atidžiai
analizuojantis politinę sceną, Ludwi
kas Dornas polemizuoja su išvada, kad
būtent Platformos silpnumas, nesuge
bėjimas iškelti charizmatiško lyderio
ir parengti rinkimų kampanijos leido
ir leidžia valdančiai partijai taip sti
priai laimėti. Jo nuomone, tai neturi
reikšmės, nes Lenkijoje visada liks
stabiliai apie 20% liberalių rinkėjų,
kuriems rūpės, kad valstybė „nelįstų į
jų gyvenimą“. Pagrindinės opozicinės
partijos silpnumas, anot apžvalginin
ko, esąs tas, kad, nors laikai keičiasi,
ji pasilieka prie tos siauros idėjos ir lei
džiasi įspraudžiama į jau aptartą ver
tybių opoziciją. Jeigu toks samprota
vimas teisingas, tai reikia manyti, jog
ir PiS jau išnaudojo politinių resursų
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maksimumą visuomenėje, tad (nors ir
„verti daugiau“) neatsiras papildomų
rinkėjų, kuriuos galima būtų įtikinti
tautiškai-socialistinėmis idėjomis ar
patraukti socialinėmis išmokomis.
Netruks iškilti klausimas, ar Ka
czyńskis ir jo bendražygiai pasiryžę
susitaikyti su demokratijos nubrėžto
mis ribomis, į kurias ką tik atsitrenkė.
Turint omenyje santykius su Lenkija,
svarbu tos margos opozicijos neigno
ruoti. Jeigu Kaczyńskis vis dėlto ban
dytų ne demokratiniais būdais „pra
mušti lubas“ ar bent jau nuosekliau
sekti Viktoru Orbánu, dabartinio san
tykių su Lenkija scenarijaus laikyma
sis gali privesti prie to, kad Lietuva ne
tyčia atsidurs Europoje kritikuojamo
ir nepatikimo partnerio pusėje.
Lietuvos ir Lenkijos pozicijos pap
rastai sutapdavo saugumo klausimu
ir Lietuvoje, atrodo, daug kas tiki, kad
Lenkija sėkmingai užsitikrino saugu
mą, palaikydama gerus santykius su
JAV. Apžvalgininkai šalyje ne taip
optimistiškai nusiteikę, o „kietojo“
saugumo analitikai galėtų pateikti
kiek sudėtingesnę situacijos diagno
zę. Dabar jau daug kas pamiršo, kad
2018 m. krašto apsaugos ministras
Antonis Macierewiczius buvo atleistas
ne tik dėl savo kontroversiškų veiks
mų ir jam prikišamų ryšių su Rusija
(plačiai aptartų antai Tomaszo Piąte
ko knygoje), bet ir dėl korupcinių aferų
ministerijoje.
Tuo tarpu grynai laikraštiniame lyg
menyje galima buvo pastebėti, kad per
pastaruosius ketverius metus Lenkiją
sukrėtė kelios didelės aferos, iš kurių
paminėsiu tik dvi. Praėjusių metų
pabaigoje žiniasklaida pranešė, kad
Lenkijos nacionalinio banko aukščiau
siuose postuose jo pirmininkas įdarbi
na žmones be patirties ir kvalifikacijų,
pagal pažintis ir politinį pasitikėjimą,
pavyzdžiui, buvusias darželio auklėto
jas. Jų atlyginimas siekia 100 000 eurų
per metus. Nepaisant kritikos, banko
pirmininkas ir pats liko poste, ir abe
jotinos kompetencijos darbuotojų ne
atleido, o tik sumažino atlyginimus.
Likus kelioms savaitėms iki rinkimų,
žiniasklaida paskelbė informaciją, kad
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ką tik paskirtas vyriausiasis Valstybės
kontrolierius turi Krokuvoje du kelių
aukštų pastatus (kartu vertus apie
pusę milijono eurų). Skaidrumo sto
koja mokesčių už tų pastatų nuomos
pelną mokėjimas. Maža to, vienas jų
buvo nuo 2017 m. nuomojamas sekso
verslu užsiimantiems buvusiems nusi
kaltėliams. Krokuvoje, iš kurios kilęs
Valstybės kontrolės (Najwyższa Izba
kontroli) šefas, nuomininkai ir jų ryšiai
su nusikalstamu pasauliu yra žinomi,
lygiai kaip ir niekam nebuvo paslap
tis, kad „viešbutyje“, kurį jie atidarė
išnuomotame iš valstybės pareigūno
pastate, kaimynai atvirai vadindavo
„bordeliu“, o svečiai paprastai apsisto
davo valandoms, o ne – paroms. Tačiau
Valstybės kontrolės vadovas neatsista
tydino ir nebuvo pašalintas iš posto.
Aferų, su pikantiškais prieskoniais
ar be jų, pasitaiko visur. Lenkijos poli
tinėje situacijoje svarbu, kad nė vieno
minėtų pareigūnų nė nebandyta nuša
linti, nors valdančioji partija galėtų tai
padaryti (pati juos į tuos postus pasta
čiusi), pasinaudodama turimomis ga
liomis, kad ir Seime. Kaczyńskio atlai
dumas ar bejėgiškumas šiais atvejais

leruoti moralinių kvalifikacijų neturin
čių pareigūnų. Antra, žurnalistai, ypač
antruoju atveju, spėja, kad partiniai
valstybės kontrolieriaus kolegos savo
neveiklumu aferos atžvilgiu užsitikri
na jo tylėjimą, nes anas, ilgai išdirbęs
valstybės finansų institucijose, galėtų
ne vienam jų įrodyti, kad yra „nekriš
tolinis“ ir „neskaidrus“, kaip ir jis pats.
Tokių pavyzdžių galima būtų rasti
daugiau. Kaczyńskio partijos proble
mos su asmenų aukštuose valstybės
postuose nepriekaištingumu yra vei
kiau sisteminės, negu „vienkartinės“ ir
susijusios su tuo, kad skiriant į parei
gas remiamasi visų pirma asmeniniu
partiniu, o ne dalykiniu instituciniu
pasitikėjimu. Belieka tik banaliai pa
stebėti, kad JAV karių nuolatinis dis
lokavimas šalyje (ko PiS valdžia, atro
do, sėkmingai siekia) neapsaugos nuo
rimtų grėsmių, susijusių su aukštų
valstybės pareigūnų pažeidžiamumu
ar jų veiklos neskaidrumu.
Po rinkimų, artėjant senos vyriau
sybės performavimui, bent jau iki Vė
linių nenuskambėjo pavardės galimų
kandidatų į užsienio reikalų ministro
postą. Nepaisant to, kas taps nauju

Lenkijos parlamentas. Leszeko Szymańskio nuotrauka iš PAP archyvo

gali rodyti du dalykus. Pirma, lyderis
neturi iš ko rinktis tarp finansų srities
specialistų, tad nesikrato tų, tegul ir
problemiškų, kuriuos turi. Nesikrato,
nors pats ideologiškai (o gal ir nuošir
džiai) yra valstybininkas, nelinkęs to

ministru, pagrindinės gairės vis vien
bus formuojamos Teisės ir teisingumo
lyderio, tad ligšiolinis gerų santykių
užtikrinimo scenarijus liks galioti.
Kaip praktiškai šios gairės bus vyk
domos, priklausys nuo diplomatijos
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šefo, o „suasmenintas“ tarpusavio su
pratimas tarp ministrų ar prezidentų
visada buvo svarbus Lietuvos ir Len
kijos santykių aspektas. Dabartiniam
ministru Jacekui Czaputowicziui, atė
jusiam iš akademinės terpės, Lietuva
tėra viena tarp daugelio Lenkijos part
nerių. Galima įsivaizduoti kandidatų,
kurie – labiau praktiškai pasirengę ir
orientuoti idėjiškai (antai tikintys Tri
mario projektu) – turės ir asmeniškes
nį santykį su Lietuva.
Atrodo, Lietuvoje vis dar veikia „Si
korskio trauma“, kai santykiai su Lie
tuva buvo Lenkijos labai instrumentiš
kai panaudoti ir tikslingai pagadinti,
iš dalies vidaus politikos tikslais. Ka
czyńskis kai kam atrodo „Lietuvos
draugas“ vien todėl, kad Radosławas
Sikorskis priklauso politiniams opo
nentams, tačiau nuo anų laikų ši ten
dencija Lenkijoje dar sustiprėjo: užsie
nio politika daroma „vidaus rinkai“.
Dėl jos Lenkija apsunkino savo san

tykius su tokiais svarbiais partneriais
kaip Vokietija ir Ukraina: buvo radika
liai prisiminti skausmingiausi istorijos
momentai, išsakomi nerealūs reikala
vimai (Vokietijai – dėl Antrojo pasau
linio karo metais padarytų skriaudų),
saviems rinkėjams demonstruojant
tariamą savarankiškumą, orumą ir
patriotizmą. Niekas negali pasakyti,
kada Teisės ir teisingumo lyderis ar jo
aplinka nuspręs panašiai instrumen
talizuoti santykius su Lietuva, nors
nuoseklus pripažinimo rodymas jo rea
liam statusui (kaip antai siūlant jam
suteikti Lietuvos valstybinį apdovano
jimą prieš pat rinkimus Lenkijoje) gal
ir mažina tokio varianto tikimybę.
Lenkijoje jau atvirai prabylama apie
rimtą galimų politinių pokyčių šaltinį,
nė kiek politiškai nekontroliuojamą.
Tai – elementari biologija, o tiksliau –
Kaczyńskio amžius. Pokyčių rasis, ži
noma, dėl naujo lyderio ar lyderių. Tai
bus kritinis momentas, nes juo stip

resnis asmeninis vadovavimas, juo gi
lesnė krizė jį perduodant ar paveldint.
Visas stabilumo prognozes, orientuo
tas į konkretų asmenį ir jomis pagrįstą
politiką Lenkijos atžvilgiu, gali sudre
binti ir kitą rudenį vyksiantys prezi
dento rinkimai. Lenkijoje įteisintas ir
įprastai didelis prezidento aktyvumas
užsienio politikoje.
Apklausos rodo, kad kol kas dabarti
nis prezidentas Andrzejus Duda neturi
rimtų varžovų. Gal todėl, kad iš esmės
dar neturi jokių, yra tik keli kandidatai
į kandidatus... Dabartinio prezidento
šansai laimėti tiesiogiai susiję su PiS
populiarumu. Iki šiol jis neturėjo dide
lių savarankiškumo ambicijų, iš esmės
šokdamas pagal partinę dūdelę. Jeigu
Dudos vietą prezidentūroje po metų
užims kas kitas, tai paprastas receptas
(pagal kurį dvišaliams santykiams su
Lenkija palaikyti svarbu užsitikrinti
Kaczyńskio palankumą) visiškai nus
tos galioti.
!

Arūnas Streikus

Minties kolektyvizacija
Cenzūra sovietų Lietuvoje
Šios knygos tyrimo objektas nėra vien rutininės tekstų ar vaizdų uždraudimo
praktikos, daugiausia atliekamos Glavlito, t. y. cenzūra siaurąja prasme. Cenzūra
čia tiriama kaip iš skirtingų, tarpusavyje ne tik bendradarbiavusių, bet ir neretai
konkuravusių ar netgi konfliktavusių ideologinės kontrolės institutų sudarytas
mąstymo ir jo viešos raiškos disciplinavimo mechanizmas. Be Glavlito, partinės
valdžios ideologinių skyrių ir sovietų slaptosios policijos ideologinės kontržvalgybos
padalinių sudėtine šios tarpinstitucinės sistemos dalimi laikomas ir įvairialypis
redaktorių korpusas, kurį reprezentavo periodinių leidinių ir leidyklų redakcijos, teatrų, kino, radijo ir televizijos meno ir redakcinės tarybos, kiti panašaus profilio institutai. Ideologinės kontrolės veikimas dažniausiai
atskleidžiamas analizuojant cenzūrines situacijas, susiklosčiusias dėl konkrečių asmenų mėginimų peržengti senas ar nustatyti naujas leistinumo ribas. Knygoje narpliojamos jų aplinkybės ir kartais netikėtos atomazgos patvirtina, kad sovietinė cenzūra toli gražu nevisada buvo racionaliai sutvarkytas, sklandžiai vykstantis ir valdomas
procesas. Kita vertus, tiriamos ne tik cenzūrinės situacijos ir jose atsidūrusių asmenų elgsenos, bet ir ieškoma
jų veiksmus paaiškinti galinčių motyvų. Šia prasme itin daug dėmesio skiriama sovietų Lietuvos kultūros lauko
veikėjų (menininkų, mokslininkų, žurnalistų, administratorių) grupinei diferenciacijai, kurią lėmė skirtinga
patirtis, išsilavinimas, estetinės ir pasaulėžiūrinės orientacijos, kultūrinio kapitalo dydis. Nepamirštas ir toks iki
šiol mažai tyrinėtas cenzūros veiksnys kaip „liaudies balsas iš apačios“, išreikštas aktyvių skaitytojų ir žiūrovų
laiškuose, įsiskaudinusių pareigūnų skunduose ir kituose panašaus žanro dokumentuose.
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Lietuvių istorijos Šveicarijoje
Antanas Petrilionis

Netikėtai, visiško atsitiktinumo dėka
Šveicarijoje, Fribūro universitete buvo
atrasta neįprasta vėliava. Kadangi ant
jos puikavosi Vytis, radinys tiesiogiai
nebuvo susijęs su Šveicarijos Konfede
racija, ir tai suglumino vėliavos atra
dėją prof. Ursą Altermattą, kuris savo
tyrimui ieškojo visai kitos – vietinės
studentų organizacijos vėliavos. Vė
liavą su Vyčiu profesorius ilgą laiką
saugojo savo darbo kabinete, o vėliau,
tapęs Fribūro universiteto rektoriumi
(2003–2007), laikė rektorate. Keičian
tis valdžioms, nebeliko kam jos sau
goti, todėl pradėta domėtis ir ieškoti
tikrųjų vėliavos ištakų ir kam būtų
galima ją perduoti. Šią problemą pa
dėjo išspręsti Šveicarijoje gyvenanti ir
Fribūro universitete dėstanti Mantė
Lenkaitytė-Ostermann.
Tačiau kodėl būtent Fribūre ir jame
esančiame universitete atsidūrė šis
unikalus objektas? Atsakymo galime
ieškoti paties universiteto istorijoje.
1899 m. įkurtas Fribūro universitetas
iš karto patraukė iš tolimos Lietuvos
(tuo metu buvusios carinės Rusijos
sudėtyje) pirmuosius studentus – lie
tuvius intelektualus katalikus, kuni
gus ir pasauliečius. Ilgą laiką tai buvo
vienas iš centrų, kuriame studijavo
karta, padėjusi statyti pirmąją Lie
tuvos Respubliką (Jurgis Matulaitis,
Stasys Šalkauskis, Vincas MykolaitisPutinas, Jonas Totoraitis ir daugelis
kitų). Universitete taip pat susikūrė

lietuvių organizacija „Rūta“, vėliau
pervadinta į „Lituania“1, kurios nariai
nuo 1922 m. turėjo savo vėliavą – si
dabrinį Vytį raudoname fone iš vienos
pusės, o iš kitos – saulės formos kryžių
su užrašu Omnia instaurare in Christo
(„Visa atnaujinti Kristuje“).
Laikas tarp vėliavos ištakų paieškų
ir pirmosios parodos prabėgo neįtikė
tinai greitai, ir jau 2019 m. kovo 29 d.
Fribūro universitete buvo atidaryta

1
Plačiau apie šią organizaciją žr. Algimantas Katilius, „Fribūro lietuvių studentų draugija „Rūta““, in: Kintančios Lietuvos visuomenė:
Struktūros, veikėjai, idėjos: Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Tamaros Bairašauskaitės
65-mečio sukakčiai, sudarytojai Olga Mastianica, Virgilijus Pugačiauskas, Vilma Žaltauskaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos institu-

tas, 2015, p. 497–508; Algimantas Katilius,
„Fribūro universiteto lietuvių studentų „Rūtos“ draugijos kronika“, in: Lietuvių katalikų
mokslo akademijos metraštis, 2016, t. 39,
p. 225–327.
2
Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai = Spiritual children of Fribourg: Lithuanians at the
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paroda „Dvasiniai Fribūro vaikai“, ku
rios metu pristatytas ir parodos orga
nizatorių ką tik parengtas katalogas2.
Šventę sudarė kelios dalys. Pirmojoje
dalyje įvyko trumpa konferencija, kurią
moderavo universiteto prof. Claude‘as
Hauseris. Lenkaitytė-Ostermann per
skaitė pranešimą apie palaimintąjį
Jurgį Matulaitį, o Monika Šipelytė,
kalbėjusi apie lietuvius Šveicarijoje
Pirmojo pasaulinio karo metais ir jų
įkurtas organizacijas, pristatė ryškiau
sias to meto asmenybes, tarp jų Juozą
Gabrį, Vladą Daumantą, Juozą Purickį
ir Antaną Steponaitį. Konferenciją už
baigė šios apžvalgos autorius, perskai
tęs pranešimą apie Joną Totoraitį ir to
meto universiteto akademinę aplinką.
Vėliau renginys persikėlė į ekspozi
cijos erdvę, kurioje įvyko oficialus pa
rodos atidarymas. Jo metu ypač jaudi
nančią kalbą pasakė prof. Altermattas,

„Rūta-Lituania“ studentų draugijos vėliava parodoje „Dvasiniai Fribūro vaikai“.
Fribūro universitetas, Šveicarija. 2019. Dianos Brunner nuotrauka
University of Fribourg and their importance
for Lithuania, parodos katalogas, sudarė Kamilė Jagėlienė, Vilnius: Bažnytinio paveldo
muziejus, 2019. Parodos kuratoriai: Mantė
Lenkaitytė-Ostermann, Justinas Dementavičius, Claude Hauser, Kamilė Jagėlienė, Algimantas Katilius, Monika Šipelytė, Vykintas
Vaitkevičius.

51

a p ž v a lg a

prisiminęs visą vėliavos atradimo isto
riją ir pasidalinęs dviprasmiškais jaus
mais: liūdesiu dėl to, kad jo radinys
paliks Fribūrą, bet kartu ir džiaugs
mu, kad vėliava sugrįš į Lietuvą (kur
ir buvo pagaminta3). Pati parodos eks
pozicija4, nors ir kukli, buvo itin jauki,
kviečianti lankytojus prieiti ir domė
tis. Ją sudarė trys dalys: aplink stovėjo
specialiai pagaminti stendai prancūzų
ir vokiečių kalbomis su svarbia, bet ne
pertekline informacija apie lietuvius,
veikusius ir studijavusius Fribūro uni
versitete; tarp stendų slėpėsi kelios vi
trinos, kuriose lankytojai galėjo išvysti
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Fri
būre parašytas ir išleistas lietuvių di
sertacijas5, įvairias nuotraukas (ypač
svarbi ir išraiškinga – 1922 m. vėlia
vos šventinimo ceremonijos nuotrau
ka, kurioje šalia lietuvių matyti ir kitų
šveicarų studentų organizacijų-korpo
racijų nariai), daiktišką palikimą – ar
tai būtų knyga, ar Mykolaičio-Putino
parašas studentų knygoje. Galiausiai,
pačiame ekspozicijos viduryje, minė
tų eksponatų apsuptyje stovėjo ir pati
parodos „kaltininkė“ – „Rūtos-Litua
nios“ studentų draugijos vėliava, tarsi
tiltas, jungiantis materialųjį ir dvasinį
lietuvių palikimą. Specialiai apšviesta
vėliava traukė ne tik ekspozicijos ati

Parodos ir konferencijos dalyviai Fribūro universitete. 2019. Dianos Brunner nuotrauka

darymo svečius, bet ir pro šalį einan
čius žmones, mat puikiai matėsi iš lau
ko, ypač tamsiuoju paros metu. Gal tik
gaila, kad vėliavą dėl ją saugojusios
specialios stiklinės vitrinos lankytojai
galėjo pamatyti tik iš vienos pusės.
Lygiai po pusės metų paroda buvo
pristatyta ir Vilniuje, Bažnytinio pa
veldo muziejuje, bet tai nebuvo iden
tiška ekspozicija, nes skyrėsi tiek iš
dėstymu, tiek informacija ir bendra

„Rūta-Lituania“ vėliava parodoje Bažnytinio paveldo muziejuje. Vilnius. 2019.
Evgenia Levin nuotrauka
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kompozicija, nors pagrindiniu akcentu
išliko „Rūtos-Lituanios“ vėliava. Paro
dos atidarymas įvyko rugsėjo 27 d., jo
formatas buvo panašus į šveicariškąjį,
tik šįkart savo mintimis ir atradimais
dalijosi kiti parodos kuratoriai (taip
pat prisidėję prie katalogo leidimo).
Konferencijos metu iš Fribūro atvy
kęs prof. Hauseris trumpai pristatė
universiteto istoriją (1889–2019),
pirmiausia akcentuodamas tai, ko
dėl reikėjo tokio universiteto ir kaip
jis keitėsi nuo įkūrimo iki šių dienų.
Vykintas Vaitkevičius klausytojus su
pažindino su XIX a. Vakarų Europoje
studijavusiais lietuviais, tokiais kaip
Antanas Baranauskas ir Pranciškus
Albinas Simonas, kurių dėka vis dau
giau lietuvių kunigų vyko studijuoti į
Fribūro universitetą, apie „slaptas“ jų
studijas, prisidengiant slapyvardžiais
(mat iki 1905 m. gauti pasą ir kirsti
Rusijos imperijos sienas buvo beveik
neįmanoma). Apie 1899–1915 m. vei
3
Vėliavos idėjos autorius – kun. Jonas Navickas.
4
Trumpa parodos atidarymo apžvalga su
nuotraukomis: https://www3.unifr.ch/almageorges/articles/2019/les-etudiants-lituaniens-enfants-spirituels-de-fribourg.
5
Pavyzdžiui, Totoraičio disertacija apie
pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą Die Litauer unter dem König Mindowe bis
zum Jahre 1263.
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kusią studentų draugiją „Rūtą“, vėliau
pervadintą į „Lituania“, tuo siekiant
pabrėžti jos narių tautybę, pasakojo
Algimantas Katilius. Konferenci
ją užbaigė Justinas Dementavičius,
aptaręs „Lituanios“ gyvavimo etapą
1915–1934 m.
Visi renginio dalyviai ir klausytojai
buvo pakviesti į ekskursiją po parodą,
kurioje jie buvo supažindinti su pa
rodos koncepcija, istorija ir, žinoma,
su svarbiausiu eksponatu – „RūtosLituanios“ draugijos vėliava, kuri nuo
šiol bus saugoma Bažnytinio paveldo
muziejuje. Kaip minėta, parodos kon
cepcija šiek tiek skyrėsi nuo šveicariš
kosios: septyni stendai sustatyti eilės
tvarka, kaip domino kaladėlės, su
įvairia informacija apie pagrindinius
lietuvių veikėjus ir pačią organizaciją.
Lankytojai galės pamatyti didelę atvi
rukų, kuriuos bičiuliai siuntė Vladui
Dzimidavičiui-Daumantui, kolekciją,
Mykolaičio-Putino studijų metu sukur
tus eilėraščius ar paties Daumanto nu
pieštus dėstytojų šaržus. Šis palikimas
tikrai padeda pajusti visapusišką lie
tuvių studentų gyvenimą Šveicarijoje.
Totoraičio slapyvardis.
Algimantas Katilius, „Fribūro universiteto
lietuvių studentų „Rūtos“ draugijos kronika“,
p. 293.

Paroda „Dvasiniai Fribūro vaikai“
puikiai ir natūraliai įsiterpia tarp auk
su tviskančios nuolatinės ekspozicijos
ir tarp itin svarbių kultūrinių renginių,
susijusių su modernios Lietuvos istori
jos bei jos ištakų aktualizavimu pasta
raisiais metais (ypač minint valstybės
atkūrimo šimtmetį). Svarbus yra ne
tik artefaktas (vėliava), bet ir lietuvių
studentų istorijos, veikla ir gyvenimai
XIX–XX a. sandūroje. O paskaičius

„Rūtos“ draugijos kroniką, ne taip la
bai ir skiriasi anų ir šių laikų studentų
svajonės, ambicijos, pokštai, artimas
ryšys su profesoriais ir, žinoma, glau
dus santykis su savo Alma mater: „No
rus6 padėkavojo Friburgui už simpati
ją, kokią lietuviai jame rado, išreiškė
prisirišimą ir dėkingumą universitetui
ir ant galo prašė savo draugus gerti
ant sveikatos universiteto rėdytojams
ir ant pasisekimo universitetui“7. !

6
7
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Ekspozicijos fragmentas. Bažnytinio paveldo muziejus. Vilnius. 2019.
Evgenia Levin nuotrauka
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Kaip sukonstruoti būtovę?
Edvardo Gudavičiaus 90-mečiui
Vytautas Bruveris

„Juk kas gi yra toji istorija? Teisin
giau – ką vadiname šiuo žodžiu? Gal
praėjusį gyvenimą, tą mus supančio
pasaulio dalį, kuri subėga ir slūgso
po mumis ir alsuoja į mus už mūsų?
Taigi tai tik žodis, kuris šiaip jau būtų
visiškai beprasmis ir perteklinis, ta
čiau, matyt, mums yra reikalingas
tam, kad bent šiek tiek pridengtų, pri
gesintų ir, svarbiausia, leistų primirš
ti, o gal net ir visiškai užmiršti tokį
gąsdinantį bei gniuždantį to, kas šiuo
žodžiu pridengiama, dydį. Taigi net
ir pats negyviausias, atsargiausias,
sausiausias, tad ir „objektyviausias“
bei „moksliškiausias“ praeities faktų
ir detaliųjų smulkmenų registravimas
bei inventorizavimas visuomet jau yra
tam tikros registratoriaus gyvenimo fi
losofijos, pasaulio supratimo atspindys
ir išvestinė. Nykiai skurdžios, bailios,
padrikos ir embrioninės. Todėl, šiuo
atveju, ir beprasmės. Tad kuo aiškiau,
drąsiau ir tvirčiau mes savo praeities
vaizdą remiame būtent ta savąja gyve
nimo filosofija, kuo atviriau, kritiškiau
ir nuosekliau apmąstome ir tikriname
kaip ir kodėl ji tenai atsispindi, tuo vi
sas mūsų pasaulis apskritai tvirtesnis,
pilnesnis ir patikimesnis. Juk troški
mas gyventi patikimame, saugomame,
tvirtame ir, svarbiausia, suprantama
me pasaulyje – vienas iš pagrindinių
žmogaus troškimų, ar ne? Taip tarp
praeito gyvenimo konstrukcijos bei
tapybos ir dabartinio gyvenimo yra
tiesioginis ir nuolatinis grįžtamasis,
reaktyvusis, vienas-kitą-papildantysis
ryšys. Ką gi, kiekvienas (tikras, geras)
istorikas – autentiškas, savarankiškas
gyvenimo filosofas. Ir atvirkščiai.“
Štai apie ką mąsčiau sėdėdamas
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savo mielosios Alma mater – Vilniaus
universiteto Istorijos fakulteto audito
rijoje, vieno iš gyvųjų mūsų istorijos
klasikų, Edvardo Gudavičiaus 90-me
čio vakaronėje. Apie tai mąsčiau gal
ir todėl, kad viena iš pokalbių su juo
knygų, jo intelektualinis bei dvasinis
portretas, nutapytas kolegos Aurimo
Švedo, vadinasi Visa istorija yra gyvenimas. Geras pavadinimas ir būtent
apie tai, apie ką čia su jumis mėginu
kalbėti.
Vakaronę ar, pasak kai kurių kalbė
tojų, gruziniškas vestuves ji priminė
jubiliato studentų, mokinių, kolegų,
bendražygių ar tiesiog kūrybos gerbė
jų prakalbų pyne. Kiekvienas iš jų, iš
užstalės, tiksliau užsuolės, užkopęs į
tribūną, pirmiausia dalindavosi savo
ryškiausiais asmeniškais prisimini
mais apie savo susidūrimus su jubilia
tu ar jo kūryba. Ir, žinoma, rėžė šlovi
nančias kalbas apie ne tik istorijos, bet
ir viso šalies intelektualinio gyvenimo
„revoliucionierių“, kuris „atvėrė akis“
ištisoms kartoms, o pasaulyje pagaliau
atrado tikrąją Lietuvos vietą. Atėjus
eilei ir man tarti savąjį žodį, iš eilės jau
paskutinį, nuo bendros vagos, žinoma,
nenukrypau. Tad ir aš prisiminiau
garsųjį profesoriaus butą Viršuliškė
se, kuriame jo paskaitų klausėsi išti
sos kartos – taip pat ir aš. Teisingiau,
prisiminiau vieną tų paskaitų epizodą,
įvykusį daugiau nei prieš du dešimt
mečius, kuris man ir liko labiausiai
įstrigęs atmintyje.
Gudavičius dėstė mums, berods, pa
saulio civilizacijų istoriją ir šiose pas
kaitose, be abejo, ryškiausiai skleidėsi
konceptualusis ir filosofinis istorijos –
gyvenimo – supratimas. Natūralu, kad

mane ir dar vieną kitą kurso draugą
gerokai alergizavo toji marksistinė re
dukcija, itin tiesmukas materializmas
ir mechaniškasis evoliucionizmas, ku
riais tas supratimas buvo paremtas.
Ironiškai raukėme nosis nuo šio nafta
lininio aromato, svaidėmės žvilgsniais
tarpusavyje, bet kartu ir kėlėme balsą
bei mėtėmės pirštinėmis. O kaipgi ki
taip – tais laukiniais 90-aisiais inte
lektualinis pasaulis buvo atvėręs visas
duris ir langus, pro kuriuos šėlo visi
keturi pasaulio vėjai, baldo prie baldo
nepalikdami.
Profesorius, kuris mums dar kurso
pradžioje buvo užsiminęs, jog jaučiasi
šiek tiek netvirtai, ėmęsis dėstyti tokį
jo dar ne itin išmėgintą dalyką kaip
pasaulio civilizacijų istoriją, mokėsi ir
pats – noriai leisdavosi į diskusijas įvai
riais klausimais, klausinėjo, ginčijosi.
Žinoma, kaip ir dėstydamas kiekvieną
kitą dalyką, tačiau šį – ypatingai. Štai
tas jo klausimas, į kurį vedė keletas
įvadinių klausimų ir kurį prisimenu
beveik pažodžiui: „Na, taip, aš mark
sistas. Bet ką kita man reikėjo daryti?
Visą gyvenimą nieko kito neturėjau po
ranka. Be to, ką jūs kito, labiau išbaig
to, suprantamo ir racionalaus, galite
pasiūlyti? Jei taip, siūlykite! Bet štai
kokia mano pagrindinė problema, ku
rios nežinau, kaip spręsti. Viena ver
tus, aš tikiu evoliucija, materialistiniu
pasaulio vystymusi bei jo dėsniais, tų
dėsnių pažinumu. Kita vertus, aš ir
krikščionis, katalikas. Kaip suderinti
su pirmaisiais dalykais tai, ką sako re
ligija – kad pasaulį sukūrė Dievas, kad
istorijos procesus lemia Jo valia? Kaip
šią prieštarą išspręsti?“ Ir kurį laiką
žvelgė į mus vaikiškai sutrikusiomis ir
viltingomis akimis – gal vis dėlto mes
imsime ir staiga jam į tai atsakysime.
Išspręsime pagrindinę jo egzistencinę
problemą. Aš nežinau, ar jis ją paga
liau išsprendė. Drįsčiau spėti, kad ne.
Tačiau ką man bylojo ir tebebyloja
šis graudžiai gražus epizodas? Aki
vaizdu – pirmapradį, tegul vaikiškai
naivų, tačiau autentišką mėginimą
mąstyti – iš pašaknų, apie pradmenis,
klausiant „kodėl“, „kas“ ir „kaip“. Jis
klausia ir mėgina mąstyti pirmiausia
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pats, kaip tikras savamokslis – koks
jis gyvenime ir buvo. Lyg koks Jacko
Londono Martinas Edenas. Žinoma,
kaip ir šiam literatūriniam herojui,
jam esmingai padeda knygos – nors
ir tos, kurios po ranka ir kurios net
gi buvo privalomos pagal valdišką
prievartą, tačiau vėlgi apmąstomos ir
atsirenkamos savarankiškai, tai, kas
priimtina ir pripažįstama (nes yra
„tikra“ ir „teisinga“) priimant, o tai,
kas dėl vienokių ar kitokių priežasčių
(pirmiausia, dėl jau esančių vidinių
įsitikinimų bei motyvų) nepriimtina –
atmetant. Tad Gudavičius toje pačioje
knygoje Visa istorija yra gyvenimas ir
sako, kad marksizmą jis priima be jo
„futurologinės pusės“, be revoliucijos
ir proletariato diktatūros reikalavimo
ir neišvengiamumo, kad marksizmas
jam apskritai yra „metodika, ne ideo
logija“. Žodžiu – instrumentas, pade
dantis suprasti gyvenimą. Taip pat jį
sutvarkyti. Juk čia matome ir despera
tišką, žūtbūtinį norą gyventi sutvarky
tame, suprantamame, todėl ir patiki
mame bei saugiame pasaulyje. Būtent
šis pamatinis, dažnai nesąmoningas ir
instinktyvus poreikis ir grindžia visas
„technogenines“, „inžinerines“, „mate
rialistines“, taigi ir „racionalias“ bei
„mokslines“ gyvenimo redukcijas. Yra
žmonių, kuriems to nereikia – bent jau
nereikia, kad gyvenimas būtų sutvar
kytas visu šimtu procentų.
Tuo tarpu mechanikai ir inžinieriai
žūtbūt stengiasi susukti visus varžtus
ir visuomet ieško to pagrindinio. Jiems
pasaulio ir gyvenimo santykiai visuo
met yra vienpusiai, griežtai hierarchi
niai, o kuris nors iš ontinių klodų ir yra
tas absoliučiai pamatinis, vienintelis
tikras ontologiškai, o visi kiti – tik šiojo
išvestinės, neturinčios jokios ar beveik
jokios savarankiškos būties. Taip, jie
gali „vėliau“ tapti svarbiais gyvenimo
faktoriais, tačiau būtent ontologine
prasme jie – niekiniai.
Pamenu audringą diskusiją šiuo
klausimu su pagrindiniu Gudavičiaus
mokiniu – Alfredu Bumblausku, taip
pat savo buvusiu dėstytoju. Ta disku
sija vyko egzamino metu, nes viena
iš egzamino privalomųjų dalių buvo
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referatas, o jį aš parašiau apie Gudavi
čiaus marksizmą. Bumblauskas, žino
ma, karštai įrodinėjo, kad Gudavičius
negali būti vadinamas marksistu „tik
rąja to žodžio prasme“, nes jis atmeta
revoliuciją ir proletariato diktatūrą.
Aš įrodinėjau, kad pastarosios nebū
tinos integraliai ir fundamentalistinei
materialistinei redukcijai, paremtai
visais kitais esminiais marksizmo
postulatais. Kaip dažniausiai būdavo,
išsiskyrėme nesutarę ir šiuo klausimu,
kuris, žinoma, mums nė kiek netrukdė
vėl ir vėl šnekėtis. Ironiška, bet pats
Gudavičius, kaip žinia, save marksistu
yra vadinęs ne kartą. Tačiau su išly

gomis – veikiau „bernsteinistu“, nes,
pasak jo paties, sekė veikiau ne Karlu
Marxu, o karštu šiojo oponentu Eduar
du Bernsteinu.
Akivaizdu, kad šių diskusijų įtampa,
kaip ir faktas, jog šalies akademinėje
ir viešojoje erdvėje jų iš esmės niekada
nebuvo – politinio diskomforto ir „ne
korektiškumo“ išdava. Jei mes garsiai
ir labai aiškiai konstatuojame, kad žy
miausias mūsų posovietinis istorikas
ir akademinis kalnagūbris – mark
sistas, visi atrodome nepatogiai. Bet,
pavyzdžiui, man asmeniškai dar ne
patogiau dėl kito fakto. Juk faktas yra
ir tai, kad Gudavičius mokslo pasau

Edvardas Gudavičius ir Rimvydas Petrauskas. Vilnius. 2019. Alfredo Bumblausko nuotrauka
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lyje – tikrai vienintelis toks. Tiksliau,
vienintelis toks akademinės istorijos
atstovas ir vienas iš kelių humanis
tikoje apskritai, sukūręs ir išvystęs
savo intelektinę ir teorinę visatą, iš
baigtą savo pačios rėmuose, didelę
ir svarią.
Tiek jau to, nebeženkime į šią lau
kymę. Be to, kad ir kaip būtų, jis tik
rai suteikė daug komforto ne tik sau,
bet ir mums visiems. Turime ne tik
jo mums dovanotą liepos 6-ają, bet ir,
kaip jau minėta, Lietuvos vietą Euro
poje ir pasaulyje. Toji vieta – kraštinis
paribys, teisingiau, periferijos perife
rija, vėluojančios šalies ir visuomenės
statusas. Vėluojančios, žinoma, į isto
rijos lokomotyvą, kuris stovi centrinėje
Vakarų Europos civilizacijos stotyje.
Čia stabtelėjęs susimąstau, kiek iš
tiesų pagrįstos kalbos, kad Gudavičius
posovietinėje Lietuvoje buvo vienišas,
nesuprastas ir persekiojamas revoliu
cionierius, kentęs urapatriotinio kul
tūrinio isteblišmento terorą bei ant
puolius. Na, taip, tuos antpuolius jam
teko patirti, tačiau tai, kad jis žaibiškai
tapo vienu iš populiariausių ir mėgia
miausių viešosios erdvės veikėjų, ap
dovanotas visais įmanomais akademi
niais titulais ir šlove, sako, kad nebuvo
taip jau blogai. Priešingai – panašu,
kad jo „revoliucingumo“ esmė buvo ta,
jog jis tiesiog labai aiškiai, liaudiškai
paprastai ir tiesmukai, netgi grubiai,
formulavo ir į paviršių išplėšė tai, kas
ir taip egzistavo didelėse tektoninėse
mūsų visuomenės plokštėse, ką dide
lės tos visuomenės masės ir taip vi
sada jautė ir mąstė, tik nemokėjo ar
nenorėjo pasakyti. Juk paribio, ribos
tarp Rytų ir Vakarų, tilto tarp skir
tingų pasaulių, todėl ir vis-dar-ne-pa
saulio, savęs, kaip nepilnavertės, „dar
ne“ esybės pajauta – viena iš esminių
moderniosios lietuviškosios savimonės
dedamųjų. Ką ir kalbėti apie (po)sovie
tinę. Ją visuomet, o ypač – iš karto po
totalitarizmo griūties ir dabar – buvo
mėginama konvertuoti į išskirtinumo
ir ypatingos misijos mitologiją. „Vaka
rų civilizacijos“ ar „civilizacijos“ aps
kritai forpostas pačiame Rytų Ordos
pasienyje, turintis ypatingą kovos su
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šia Orda, gresiančia visai civilizacijai,
ir tos Ordos nugalėjimo misiją. Taip
pat – ir tikrųjų tos civilizacijos verty
bių išsaugojimo tuomet, kai pati civi
lizacija savo centre ir metropolijoje jas
užmiršta ar išduoda, paskirtį.
„Make Lithuania great again“ – taip
pat, kaip ir tada, kai sugriovėme Blo
gio Imperiją SSRS! Argi ne šia psicho
logine konvulsija yra pagrįstas dabar
viešojoje erdvėje ir politikoje dominuo
jantis kariškasis Lietuvos, Vakarų
mokytojos, kaip nugalėti Rytų Ordą,
naratyvas? Mūsų paribio kaimas verž
te veržiasi į pirmąsias civilizacijų ir ti
tanų karo su dievais linijas – būtent
todėl, kad buvimas paribio kaimu jį
kamuoja.
O Gudavičius didžiajai daliai tų, ku
rių šis placebas bei mikstūra negalėjo
visai nuraminti, griežtai ir tiesiai pasa
kė: „Taip, mes visada buvome ubagai,
kampininkai ir dažnai šunsnukiai. Ta
čiau labai daug pasiekę Vakarų – va
dinasi, gerieji – ubagai, kampininkai
ir šunsnukiai“. Štai už šią psichologi
nę terapiją ir išlaisvinimą Profesoriui
buvo ir tebėra dėkinga didelė dalis, jei
ne dauguma, tautos.
Tebežvelgiant į ateitį galima klausti,
ką dar vertingo Gudavičius nuveikė
ateities kartoms, be šios psichologinės
pagalbos ir tiesiog titaniško praeities
inventorizavimo darbo? To klausė ir
profesoriaus pagerbimo vakaronės
organizatoriai, visų kalbėtojų teirau
damiesi, ar jo idėjos, į savo viršūnę
iškilusios paskutiniame praėjusio
tūkstantmečio dešimtmetyje, gali būti
aktualios ir šiandien. Klausimą, kaip
matote, grindžia prielaida, kad naujojo
tūkstantmečio antrasis dešimtmetis
Lietuvoje labai skiriasi nuo paskutinio
praėjusio tūkstantmečio dešimtmečio.
Išties, daug kuo skiriasi. Bet jei kalbė
sime apie istorinės savimonės ir tapa
tybės dalykus, tokia prielaida – netei
singa. Čia mes vis dar tebetrypčiojame
ir tebesimalame iš esmės ten pat.
Teisingiau, į savo istoriją dažniausiai
žvelgiame viena, o ne abiem akimis,
kaip kažkada yra vykusiai pastebėjęs
prof. Bumblauskas. Pats iškalbingiau
sias pavyzdys – niekaip nesuvedamos

sąskaitos su Holokaustu, teisingiau –
dalies mūsų visuomenės dalyvavimu
jame. Ir ne šiaip visuomenės, bet ir kai
kurių iš tų, kuriuos esame be išlygų
iškėlę į patį nacionalinio panteono vir
šų – pokario partizanų bei jų vadų.
Deja, mūsuose visada vyravo, o pas
taraisiais metais, po Krymo ir karo
Ukrainoje, dar labiau sustiprėjo viena
akė, primityvioji ir, žinoma, klaidingo
ji bei žalingoji patriotizmo samprata.
Šventai ir aklai tikima, kad tuo atveju,
jei atsisakysi besąlygiškai gerbti, o dar
baisiau – pasmerksi bent kažką iš tų,
kurie per nesusipratimą ar informaci
jos stoką atsidūrė tame panteone, su
griausi pačius valstybės pamatus, pats
savo rankomis atiduosi juos priešui –
Rusijai. Savaime suprantama mintis,
kad taip tik dar labiau sustiprinsi ne
tik savąjį patriotizmą ir pačią idėją,
bet ir Lietuvos tarptautines pozicijas
bei prestižą Vakaruose, kurį tas prie
šas kaip tik ir stengiasi paplauti bei
pakirsti, atmetama tiesiog organiškai,
kone fiziologiniame lygmenyje. Atro
dytų, ką bendro su tuo galėtų turėti
medievistikos specialisto palikimas?
Akivaizdu – tą pačią dvinarę optiką,
kritišką ir savikritišką, kartais net
grubų savęs vertinimą, ne miunchau
zeniškai plėšiant save į viršų, bet tup
dant priešinga kryptimi – ant purvinos
kasdienio gyvenimo žemės. Ten, kur
labiausiai išryškėja visų gerų ir gražių
dalykų grožis. Nes jie auga būtent čia.
Ir būtent čia išryškėja tikroji jų vertė.
Būtent šis psichologinis signalas –
net ne signalas, o visas klimatas bei
atmosfera – ir yra bene vertingiausia
sis Gudavičiaus kūrybos bruožas, da
lykas, kurio reikėjo anuomet, o dabar
reikia gal net dar labiau. Kaip apskri
tai reikia savarankiško, autentiško
mąstymo apie tai, ką vadiname „gy
venimu“, taip nevykusiai mėgindami
bent iš dalies paslėpti ir primiršti jo
gąsdinantį ir gniuždantį dydį. Ne tiek
svarbu, koks tas mąstymas yra savo
turiniu – su bet kokiu juk neišvengia
mai ne tik galima, bet ir reikia ginčytis.
Svarbu, kad jis būtų, nes be jo gyveni
me kažko trūksta. Kažkurio varžto. !
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AUKOS PASIRINKIMAS
Apie konferenciją Laikas ir erdvė: tarpdalykinė prieiga
Adomas Šulcas

Tarpdisciplininė konferencija Laikas
ir erdvė: tarpdalykinė prieiga jau tam
pa kasmetine Vilniaus universiteto
tradicija. Kasmet, rudens viduryje,
į Filosofijos fakulteto auditoriją susi
renka įvairių specialybių mokslininkai
iš viso pasaulio diskutuoti apie laiko ir
erdvės prigimtį. Konferencija, laikui
bėgant, pelnė gerą reputaciją akade
minėje bendruomenėje. Tai liudija ir
jos augimas – iš dviejų dienų ji šiemet
nusitęsė į tris, o paskutinioji dar buvo
padalinta į dvi vienu metu vykusias
sesijas. Tokia konferencijos dienotvar
kė sukelia problemų apžvalgininkams,
kurie, deja, negali persiplėšti ir būti
skirtingose vietose vienu metu.
Šiais metais pirmąjį pagrindinį
(angl. keynote) pranešimą skaitė Jose
Nunes Ramalho Croca iš Lisabonos
universiteto. Pavadinimas „Beyond
Space and Chronological Time: The
Becoming“ primena labiau filosofijos
pranešimą, tačiau kalbama buvo apie
fiziką. Pagrindinė šio pranešėjo idė
ja – tradicinis laiko ir erdvės modelis
neatitinka kvantinės fizikos modelių ir
eksperimentų išvadų. Tradiciniu laiko
ir erdvės modeliu labiausiai verčia abe
joti, pasak pranešėjo, kvantinio tune
lio efektas (angl. quantum tunneling).
Kvantinės dalelės, net neturėdamos
pakankamai energijos įveikti barjerą,
vis tiek gali atsidurti kitoje barjero pu
sėje. Niutoninėje mechanikoje objek
tai, neturintys pakankamai energijos
įveikti bet kokį barjerą, yra nukreipia
mi į priešingą pusę, t. y. atšoka nuo
sienos ar pradeda riedėti žemyn. Anot
pranešėjo, barjero storis neturi jokios
įtakos tam, ar kvantinė dalelė atsidurs
kitoje jo pusėje, ar neatsidurs, todėl
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šių eksperimentų specifika dar labiau
verčia abejoti įprastiniu laiko ir erdvės
modeliu.
Didelei daliai auditorijos šis prane
šimas buvo sunkiai suprantamas. Ši
taip išryškėjo vidinė tarpdisciplininių
konferencijų problema – pranešimų
specifiškumas. Laikas ir erdvė visose
mokslo srityse yra labai sudėtinga,
detalumo reikalaujanti tema, todėl,
norint suprasti šiuos fenomenus iš
bet kurios perspektyvos, reikia turėti
nemažą žinių bagažą apie pačią dis
cipliną. Kaip įmanoma supaprastinti
sudėtingą pranešimą specifinei moks
linei sričiai netreniruotai auditorijai,
bet kartu išlaikyti visus niuansus?
Turbūt neįmanoma, todėl pranešėjai
turi pasirinkti auką – detalumą arba
aiškumą. Apie panašų pasirinkimą
šioje konferencijoje klausantis prane
šimų teko galvoti ne kartą.
Po itin modernaus pranešimo apie
šiuolaikinę fiziką atėjo laikas grįžti
prie filosofijos. Pirmosios dienos vidu
rys buvo skirtas istorinei-filosofinei
laiko ir erdvės perspektyvai. Pirmasis
pranešimas „Aristotle’s Ontological
Account of Time“ buvo tiksliai tai, kas
ir žadėta pavadinimu. Gaetano Mas
ciullo iš Lugano universiteto analizavo
Aristotelio „laiko“ vartoseną. Šis filo
sofas laiko sąvoką vartodavo šiek tiek
skirtingai, todėl pranešėjo tikslas buvo
nušviesti būdus, kaip sąvoka vartota ir
kokie apibrėžimai buvo taikomi. Aris
totelis, pasak pranešėjo, laiką apibrėžė
kaip judėjimų sumą, o judėjimą (arba
kaitą) – kaip potencijos aktualizaciją.
Pagal šią filosofo sistemą turime at
mesti „dabarties“ momentą. Aristote
lis manė, kad „dabartis“ yra ne laiko

dalis, o riba. Ši riba nėra niekaip pa
dalijama ir nereikalinga judėjimams
skaičiuoti.
Likę pranešėjai analizavo laiko ir
erdvės vaidmenį krikščionybėje. Giu
seppe Colonna (taip pat iš Lugano
universiteto) analizavo atbulinį kau
zalumą (egzistuoja padarinių, kurie
laikiškai yra ankstesni už priežastis).
Nors atbulinis kauzalumas atrodo
esanti visiškai nauja tema ir filosofi
niame diskurse atsirado neseniai, teo
logijoje ši mintis buvo analizuota jau
Viduramžiais. Nekaltas Marijos prasi
dėjimas buvo tradicinis tokios priežas
ties ir pasekmės sistemos pavyzdys.
Po šių pranešimų prasidėjo antroji
sesija. Šios sesijos bendroji tema – valia
ir laikiškumas. Emanuele Martinelli iš
Lugano universiteto skaitė pranešimą
„Time and Responsibility“, kuriame
analizavo, kaip skirtingų filosofinių
doktrinų pripažinimas turėtų keisti
(teisinę) atsakomybę. Vienas papras
čiausių, tačiau labiausiai analizuotų
laikiškumo aspektų – tapatumas. Kiek
laiko turi praeiti nuo įvykio pradžios,
kad būtų galima manyti, jog nusikal
timą atlikęs žmogus yra nebe tas pats
asmuo? Viena iš pozicijų – enduran
tizmas – teigia, kad individas visada
išlieka savimi. Tačiau egzistuoja dau
gybė priešingai manančių filosofinių
stovyklų. Pavyzdžiui, perdurantizmo
šalininkai mano, kad individas gali tu
rėti laikinių elementų, todėl tam tik
ru požiūriu bet kuriuo laiko momentu
egzistuoja vis kitas individas. Žinoma,
ši problema tampa svarbesnė teisinėje
sistemoje, kurioje reikia laikytis sveiko
proto principo, bet kartu svarbu iškelti
klausimą – ar nusikaltimas turi galio
jimo laiką?
Dieną užbaigė Aarono Ben-Ze’evo iš
Haifos universiteto pranešimas apie
trinarę meilės, laiko ir erdvės sąveiką
(„Time and Space in Romantic Love“).
Atrodo, šis pranešimas buvo socialiniskultūrinis tyrimas apie šių trijų feno
menų sąveiką. Tiesa, kiek vėliau teko
išgirsti, kad kiti konferencijos dalyviai
vertino pranešimą kaip „abejotiną“.
Antroji diena vyko paprastų mirtin
gųjų retai lankomoje Vilniaus univer
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siteto Senato salėje. Rytas prasidėjo
pagrindinio kalbėtojo Jurgio Skilterio
(Latvijos universitetas) pranešimu
„Space: From Geometry to Functional
Dependencies“. Laikas šiame prane
šime buvo šiek tiek pamirštas, nes
Skilteris tyrinėja erdvės suvokimą iš
kognityvinių mokslų perspektyvos.
Erdvės suvokimo supratimas yra
gana sudėtingas procesas, nes reikia
sukurti specifinę geometrinę kalbą.
Suvokime egzistuoja daugybė skir
tingų erdvės išskaidymo lygių – topo
logija, atstumas, objekto orientacija,
simetriškumas, talpumas ir daugybė
kitų faktorių. Netgi kalbiniame lygme
nyje žodžiai, nurodantys geometrines
sąlygas, vartojami nevienodai (kar
tais netiksliai). Pavyzdžiui, sakoma,
kad gėlės yra vazoje, nors dažniausiai
vazoje yra tik gėlių stiebai. Vienas iš
mokslininko pastebėjimų buvo verti
kalaus simetriškumo svarba. Tyrimų
metu pastebėta, kad žmogaus akis,
analizuodama horizontaliai sudėtus
objektus, pirmiausia ieško vertikalios
simetrijos. Šitaip kognityviniai moks
lai leidžia pastebėti labai specifinį erd
vės interpretavimo dėsningumą. Kol
kas vienas svarbiausių atradimų erd
vės interpretavimo sferoje – kalbinė
įtaka. Kaip minėta anksčiau, kalbos
vartojimas geometrinėms situacijoms
nusakyti yra netikslus, tačiau tyri
mai rodo, kad kalba formuoja erdvės
interpretacijas. Skirtingų kalbų varto
tojai atkreipia dėmesį į kitokius erdvės
aspektus.
Antroje dienos sesijoje buvo vos du
pranešimai – Živilės Pabijutaitės (Vil
niaus universitetas) ir Martos Emilios
Bielińskos. Abu pranešimai buvo nu
kreipti logikos ir analitinės filosofijos
kryptimi. Pabijutaitė daugiausia dė
mesio skyrė temporalinės logikos in
tuityviam dėsniui „Pp -> LPp“ (jei pra
eityje p, tuomet būtinai praeityje p).
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Šis dėsnis kyla iš laikinės intuicijos,
kad tai, kas įvyko praeityje, nekinta,
todėl yra būtina, tačiau jo taikymas
sukelia loginių paradoksų. Dažniau
siai paradoksams išvengti naudojami
du būdai – kelių teisingumo verčių lo
gika arba atsisakymas suteikti teisin
gumo sąlygas laikiniams teiginiams.
Abu sprendimai sukelia kitų problemų
logikoje, todėl Pabijutaitė siūlo spręs
ti paradoksus atsisakant minėtojo
dėsnio.
Į trečią dienos sesiją grįžo fizikos pra
nešimai. Athamos Stradis (Londono
King’s College) pateikė fizikinę-epis
teminę problemą – sąsajos tarp laiko
ir termodinamikos strėlių galimą at
sitiktinumą. Fizikoje dažnai manoma,
kad galime atsiminti praeitį, bet ne
ateitį, nes termodinamikos dėsnių ir
laiko strėlės sutampa. Problemą šiam
ryšiui sukuria Landauerio principas,
kuris teigia, kad bet koks informacijos
panaikinimas sistemoje didina entro
piją. Šis principas leidžia parodyti, kad
episteminė strėlė nebūtinai turi būti
susijusi su termodinamine strėle.
Trečioji konferencijos diena prasidė
jo kiek vėliau nei visos kitos. Matyt,
buvo nuspręsta leisti dalyviams pail
sėti ir šiek tiek pasidžiaugti Vilniaus
rytais. Ši diena turėjo paralelinę ISUD
(International Society for Universal
Dialogue) sesiją, kuri vyko tuo pačiu
metu kaip ir pagrindinė laiko ir erdvės
konferencijos sesija. Šios apžvalgos
autorius pasirinko pagrindinę sesiją.
Pirmąjį pranešimą „Bergson, A-the
ories, and ‘Spatialised Time’“ skaitė
Matyašas Moravecas iš Kembridžo
universiteto. Buvo pristatyta Lietuvo
je retokai analizuojamo filosofo Henri
Bergsono laiko filosofija. Kaip pažymė
jo pranešėjas, Bergsonas galėtų būti
vienas svarbiausių filosofų šioje srity
je, galbūt net pralenkti Edmundą Hus
serlį. Bergsono la durée yra patirtinio

laiko sąvoka. Filosofas labai aiškiai at
skiria fizikinį ir patirtinį laiką, tačiau
pirmojo neretai net nemano esant lai
ku. Bergsonas ilgą laiką abejojo kalbos
geba nusakyti temporalumą, todėl la
durée vartojo labai specifiškai. Jo įsiti
kinimu, kalba iš esmės daugiau skirta
erdvei, todėl laiką suerdvina. Vėles
niuose tekstuose filosofas reabilituoja
kalbos gebą aprašyti laikiškumą, bet
tik per metaforų ir perkeltinių pras
mių vartojimą.
Antroje dienos sesijoje pasirodė
rečiausia šios konferencijos discipli
na – menas. Vienas įdomiausių pra
nešimų buvo Williamo Day iš Le Moy
ne koledžo (JAV). Pranešimas „The
Improviser’s Tuition and the ‘Flow’ of
Time“ rėmėsi paprasta prielaida – mu
zikoje laikas pasireiškia kitaip. Laikas
įtalpina garsą labai specifiniu būdu.
Šis laiko pasikeitimas gali pasireikšti
tik per muzikantą, kuris privalo derin
ti garsą ir laiko tėkmę. Labiausiai tai
galima pastebėti ypač talentingų, imp
rovizuojančių muzikantų atveju (kaip
pavyzdys minėtas Milesas Davisas).
Muzika leidžia kitaip suvokti laiką ne
tik klausytojui, bet ir kūrėjui.
Konferencija šiais metais buvo ilga
ir dažniausiai kokybiška. Iš konferen
cijos dalyvių nusiskundimų ar nuosta
bos komentarų teko išgirsti tik apie du
pranešimus, o techninių nesklandumų
buvo vos keli. Žinoma, tarpdalykinė
se konferencijose įvertinti kiekvieno
pranešimo kokybę yra gerokai sudė
tingiau, todėl neišvengiamai pasitaiko
vienas kitas kiek neįprastas pristaty
mas. Vis dėlto konferencija vyko tris
dienas, sukviesti daugybės skirtingų
disciplinų ir pasaulio šalių mokslinin
kai. Laikas ir erdvė: tarpdalykinė prieiga yra sėkminga tarptautinė mokslinė
konferencija, kuriai tereikia šiek tiek
griežtesnės akies pranešimams.
!
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Lietuviškas detektyvas
apie Lietuvą
Lina Buividavičiūtė

Ankstesnė Jaroslavo Melniko kūryba įtaigi ir įdomi, čia
puikiai išnaudojamas fantastinis realybės matmuo deri
namas su universaliu, nebanaliu filosofiniu, egzistenci
niu turiniu. Apsakymų rinkinys Rojalio kambarys buvo
išrinktas viena geriausių lietuvių literatūros šimtmečio
knygų, o distopiniai romanai Maša arba Postfašizmas ir
Tolima erdvė yra itin vertingi, unikalūs, nes kokybiško
antiutopijos žanro pavyzdžių lietuvių literatūroje aps
kritai nėra gausu. Vis dėlto 2016 m. išleista knyga Dangaus valdovai jau nebebuvo tokia sėkminga, čia filosofi
nės idėjos pateiktos daug deklaratyviau, siužetas stokojo
intrigos, o fantastinis matmuo (santykiai su paukšte)
iki galo taip ir nepasiteisino. Aptariant naujausią auto
riaus romaną Adata, nepaisant to, kad yra įdomių mo
tyvų, taip pat kyla nemažai klausimų dėl knygos turi
nio ir raiškos kokybės. Viena vertus, autoriaus noras
eksperimentuoti, neužsidaryti vieno žanro rėmuose yra
įdomus, pozityvus. Štai 15 min.lt pateikia tokią Melniko
citatą: „Taip pat nenoriu visada būti „panašus į save“,
„atpažįstamas“, mėgstu ieškojimus ir eksperimentus.
Kaip rašytojui, man patinka rizikuoti – turbūt taip pa
sireiškia mano laisva prigimtis“ (https://www.15min.

Jaroslavas Melnikas,
Adata: Skandinaviškas
detektyvas apie Lietuvą,
Vilnius: Alma littera,
2019, 433 p., 2000 egz.

Dizainerė Kotryna Šeibokaitė-Ša
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lt/kultura/naujiena/literatura/rasytojas-j-melnikas-pri
stato-turbut-pirma-tokio-tipo-romana-lietuvoje-2861201786). Kita vertus, reikia būti pasiruošus ir tam,
kad, deja, ne visada ir ne visi eksperimentai pasiteisi
na. Šis skandinaviško detektyvo bandymas vertintinas
gana nevienareikšmiškai. Pabandysiu įvardyti, kodėl.
Pirmiausia – tai labai lietuviškas detektyvas, o pre
tenzija įvardytam „skandinaviškumui“ taip ir lieka tik
pretenzija. Tokį užmojį (sukurti skandinavišką detek
tyvą apie Lietuvą) autorius mėgina kurti išoriškomis
priemonėmis, pasitelkdamas erdvėlaikį (taip, mūsų
ruduo šaltas ir niūrus), žiaurių, sunkiai išaiškinamų
nusikaltimų seriją, pabaigoje atsirandančius ryšius su
Švedija ir kai kurias veikėjų charakterių bei gyvenimo
ypatybes. Pavyzdžiui, pagrindinis veikėjas Algimantas
Butkus – įžvalgus, šilto ir šalto matęs policijos tyrėjas,
niūrus egzistencialistas, turintis apsčiai sveikatos ir
asmeninio gyvenimo problemų. Neprisiminti, nelyginti
su garsiuoju Jo Nesbø knygų herojumi Hariu Hūle var
giai įmanoma. Nors gali būti, kad toks sutapimas visai
netyčinis ir copy-paste Melnikas tikrai nekaltintinas iš
dalies ir todėl, kad tikrąja, vidinės logikos ir panašumo
prasme to paties efekto išgauti netgi nepavyko. „Lie
tuviškasis Haris Hūlė“ yra gerokai vienaplaniškesnis,
įklimpęs labai stereotipiniame lietuviškame tempera
mente, nes visas detektyvas persmelktas tyrėjų min
čių ir sprendimų stagnacijos. Atsitiktinių (dažniausiai
darbe ar sveikatos priežiūros įstaigose sutinkamų) mo
terų vertinimai – „nepiktybiškai mizoginiški“ (apie tai
vėliau), o egzistenciniai filosofavimai – gana deklara
tyvūs: „Jis žiūrėjo į žvirbliuką, kuris, ieškodamas tru
pinių, straksėjo prie kojų. Štai straksi alkanas, vieni
šas šaltos snieguotos žiemos išvakarėse ir nesiskundžia
likimu. Ir tuoj pat pagalvojo: nesiskundžia, nes neturi
sąmonės. Laimingas. Nemato savęs iš šalies, nesupran
ta, kur jis, kokiame pasaulyje gyvena, kas jis... O  jis,
Butkus, ar supranta, kas jis toks? Jis – policijos seklys?
Ir viskas?“ (p. 370). Akivaizdu, kad detektyve autorius
siekė egzistencinio gelmens, bet tai jam geriau sekasi
perteikti simboliais, alegorija ir fantastine siurrealisti
ne vaizduote.
Pastebėtina, kad romanas skirtas pirmiausia ne Lie
tuvos skaitytojams. Tai byloja ir išoriniai faktai (knyga
tuo pačiu metu pasirodė Prancūzijoje), ir vidinė knygos
logika, mat tekstas prikimštas faktinės informacijos
apie Lietuvą. Ta informacija lietuviškame knygos lei
dime galėjo būti eliminuota ar bent jau apkarpyta, nes
vienas kitas faktas dar pasirodė egzotiškas (lietuviui –
apie Lietuvą), bet vėliau pasidarė perteklinis ir ėmė er
zinti: „Kelias vingiavo mišku – šiuose kraštuose, apie
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Vilnių, vien miškai, ežerai ir pelkės. Žiūrint iš lėktuvo,
Lietuva primena žalią, tik kur ne kur pradėjusią gelsti
oazę (užeis pirmieji šaltukai, ir ji visa pavirs raudona ir
geltona ugnimi), bet lietuviai, masiškai emigruojantys
į Vakarus uždarbiauti, sėdintys anglijose ir švedijose,
nevertina savo šalies“ (p. 20).
Didžiausias pliusas dėtinas už patį nusikaltimo žan
rą – žudomos žindančios moterys, joms nupjaunami
speneliai, o kairės krūties pienas visada būna iščiulp
tas. Žudikas ant aukų kaktų deda balandį, o į makš
tį – dažniausiai raudoną papūgėlę. Aišku, tiesioginės
medžiagos froidistinėms ir kitokioms psichologinėms
interpretacijoms čia gausu. Ir reikia pasakyti, kad dalį
tokios medžiagos autorius puikiai išnaudoja, deja, kita
dalis itin stereotipizuota ir yra nuslysta paviršiumi.
Kas aiškinant nusikaltimą tikrai įdomu ir vertinga –
tai sąsajos su Amono-Horo religine sekta. Psichologine
analize paremtas nusikaltėlio portretas vis dėlto sufor
muotas neišvengiant klišių ar itin tiesioginių išaiškini
mų – vaikystėje ilgai žindytas berniukas, netekęs ma
mos, patenka į vaikų namus, ten yra prievartaujamas ir
kitaip skriaudžiamas, kol – labai logiška – jam pakrin
ka psichika, o jau suaugęs ima žįsti kitų moterų pieną,
prieš tai jas apsvaiginęs ir... turime aukų. Stereotipinei
analizei pasiduoda ir Algimanto Butkaus sapnai, ku
riuos lengvai išgliaudytų net mėgėjas froidistas. Kon
sultuojančio psichiatro įžvalgos taip pat per daug aiš
kios, nelabai norisi tikėti, kad patys tyrėjai sakomų
dalykų iš anksto nesuprato. Lėkštos ir policijos darbo
detalės, Butkaus mokytojo Antanavičiaus pamokymai
(„Neigiamos mintys siurbia energiją“, p. 307), o dažnai
ir paties herojaus įžvalgos („O tyrėjui būtina perpras
ti ne tik nusikaltėlį, bet ir auką“, p. 109). Nusikaltimo
aiškinimo tempas gana lėtas, o tai, ką tyrėjai supra
to 400 puslapyje, buvo galima sugaudyti jau maždaug
200-ajame. Neįtikinantis ir su jau gerokai pūpsančiu
nėščiosios pilvu vienos pas nusikaltėlį vykstančios tyrė
jos Linos elgesys – kad jos visiškai nepagalvota, jog gali
būti potenciali nusikaltėlio auka. Liudytojų ar poten
cialių nusikaltėlių apklausos daugeliu atveju taip pat
klišinės, dialogai netikroviški, labai akcentuojama val
džios, vyro pareigūno „menamos galios“ moteriai pozici
jos. Įdomus Butkaus asmeninio gyvenimo fonas, tačiau
ir čia yra neišbaigtumo ir painiavos – pasirodo, tyrėja
Lina po vienos kartu praleistos nakties pastojo būtent
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nuo jo, o šis, atsibudęs ligoninėje, labai apsidžiaugia ir
puola siūlyti jai savo ranką ir širdį. Mistifikuojamas,
stereotipizuojamas ir „arabų kraštas“, kuriame išprie
vartaujama herojaus dukra iš pirmosios santuokos.
Apibendrintai galima pasakyti, kad potencialiai įdomi
detektyvo medžiaga yra prisotinta klišių, stereotipų ir
tipiško „lietuviško“ neveiklumo, nesusigaudymo situa
cijoje, tempimo ir kt.
Svarbu paminėti pačią pasakotojo/pagrindinio veikė
jo Butkaus poziciją ir jau minėtą mizoginiją, ar greičiau
maskulinistine žiūra paremtą gyvenamojo pasaulio in
terpretaciją (pabrėžiu, kad tai veikėjo, ne autoriaus pa
saulėžiūra). Pavyzdžiui, jaunesnes moteris pagrindinis
herojus nevengia pavadinti „mergužėlėmis“ ir „mergai
čiukėmis“ – ypač krinta į akis, kai taip vadinamos me
dicinos personalui priklausančios veikėjos. „Mergužėle“
vadinant jauno amžiaus gydytoją tarsi suponuojama
jos nekompetencija, nepatyrimas. Nors ir gerbdamas
kolegę, vėliau, pasirodo, jo vaiko motiną Liną, Butkus
itin fiksuoja jos išvaizdą (aukštą ūgį, sudėjimą ir krūti
nę, netgi lipdo įžeidžiamą apibūdinimą „žirafa“), o vie
noje liudytojos, Amono-Horo sektos narės, apklausoje
demonstruoja menamą savo kaip vyro ir policijos parei
gūno galią, kylančią iš lyties ir socialinio vaidmens. Šio
vertinimo išvengia besąlygiškai mylimos (dukra Eglė)
ir „patogios“ savo išvaizda ar elgesiu moterys, tokios
kaip neįgalų vaiką auginanti kolegė Vilma. Rašytojos
Danutės Kalinauskaitės posakis apie Melniko kūry
bą („Mūsų prozos lauke J. Melnikas stovi užėmęs savo
nišą – rašo originalią vyrišką idėjų prozą, gerokai kito
kią, nei mums įprasta“) įgauna kiek ironišką reikšmę –
toji „vyriška žiūra“ šiame detektyve įgyja gerokai gro
teskišką raišką. Nors gal tikrai toks ir buvo autoriaus
sumanymas – vaizduoti gan stereotipiškai „vyriškai“
mąstantį personažą.
Pabaigoje belieka reziumuoti – intencija įdomi, taip
pat ir nusikaltimo pobūdis. Tačiau esama dar labai
daug „žalumo“, neišdirbtos medžiagos, nelogiškų siuže
to viražų, stereotipinio mąstymo. Autoriui daug geriau
sekasi savo idėjas deklaruoti ne tiesiogiai, o įvilkus jas
į fantastikos ir siurrealumo rūbą. O dėl eksperimentų –
kartais jie reikalingi ir tam, kad būtų atmesta pradinė
hipotezė. Kol kas kaip detektyvų autorius Melnikas į
lietuvių literatūros lauką neįrašytinas.
!
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Tarp eilėraščio ir pjesės
Gabrielė Makarevičiūtė

Poezija ir dramaturgija. Pirmoji kliaujasi žodžiu, jo iš
dėstymu. Dramaturgija, priešingai, turi daugiau atra
mų – muziką, scenografiją, judesį, balsą... Tačiau šis
draminio kūrinio žemiškumas, t. y. daug materialesnė
prigimtis, nėra aspektas, dėl kurio drama kaip žodžio
menas galėtų būti mažiau komplikuota, kaip tik – są
lyginai lengvesnė prieiga prie dramos kūrinio diktuo
ja ir paaštrėjusią uoslę neįtikinamumui, dirbtinumui.
Galbūt dėl to, kad dramaturgija lengviau pasiduoda re
dukcijai į kasdienybę, tiesioginiam interpretavimui, te
atras Lietuvoje daug populiaresnis už poeziją. Teatras
yra pramoga. „Teatras – tai magija“, – kaip atsakas
iškyla frazė iš interviu su Gintaru Grajausku (https://
www.15min.lt/kultura/naujiena/teatras/gintaras-gra
jauskas-ne-teatro-reikalas-dirbti-zurnalistu-psicho
logu-teatras-tai-magija-283-1166710). Ar išties egzis
tuoja tas magiškasis Teatras, kurį rašytume didžiąja
raide? Jei taip, tai sakyčiau, kad magiškasis teatras
yra tas, kuris levituoja, kurio magiškumas išlieka ir be
garso, kūno, dekoro atramų. Ar Grajauskui pjesių rin
kiniu Kas prieš mus pavyko tokį sukurti?
Mąstydama apie teatro fenomeną Lietuvoje užtikau
Monikos Jašinskaitės statistinį tyrimą „Lietuvos teat
ras skaičiais – ar galime sakyti, kad esame teatro ša
lis?“ (http://www.menufaktura.lt/?m=1052&s=68980),
kuriame dėmesį atkreipė faktas, kad Lietuvoje sparčiai
daugėja lietuvių autorių pastatymų – 2018 m. jie suda
rė beveik pusę visų įvykusių premjerų. Tai, kad lietuvių
dramaturgija yra reikalinga, patvirtina ir detalė, jog trys
iš keturių rinkinio Kas prieš mus pjesių jau pastatytos
teatre: Brunoną ir barbarus Šilutės kameriniame dra
Gintaras Grajauskas,
Kas prieš mus: Pjesės,
Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
2019, 254 p., 500 egz.

Dizainerė Deimantė Rybakovienė
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mos teatre 2010 m. pastatė Linas Mikuta, Pašaliniams
draudžiama – 2016 m. Oskaras Koršunovas, Kas prieš
mus – Klaipėdos dramos teatre 2018 m. Jonas Vaitkus.
Dar šiek tiek skaičių. Pagal Grajausko tekstus spek
takliai statomi nuo 1997 m., didžioji dalis – Klaipėdos
teatro scenoje. Pirmoji pjesių knyga – Mergaitė, kurios
bijojo Dievas – išleista 2007 m. Vadinasi, pirma suvai
dinama, po to išleidžiama. Pjesės, kurios buvo patikrin
tos scenos testu. Kas prieš mus – antrasis šiais metais
pasirodęs Grajausko literatūrinis projektas, kitas svar
bus kūrinys – Sabinos Brilo eilėraščių vertimai Tiras
Biblio. Taigi Grajauskas – poetas, vertėjas, muzikan
tas, o ir dramaturgas?
Dėmesio prašosi knygos Kas prieš mus dizainas. Dei
mantė Rybakovienė, knygos dizainerė, nusipelnė pagyrų
už puikiai išnaudotą teatro uždangos motyvą, skiriantį
pjeses, taip pat įdomus ir beserifinio šrifto pasirinkimas.
Galima numanyti, kad pjesės išdėstytos chronologine
tvarka pagal parašymo datą. Paskutinioji pjesė Tinkle iš
kitų išsiskiria ne tik tuo, kad ji dar nėra tapusi spektak
liu, bet ir tuo, jog jos vienintelės veiksmo laikas – ateitis.
Grajausko dramai, atvirkščiai nei poezijai, labai
svarbi laiko plotmė. Iš klasikinių dramų, kurių uni
versalumo nekvestionuojame, regime, kad aprašomojo
laikmečio kontekstas netrukdo kūriniui būti universa
liam. Skaitytojas/žiūrovas, radęs sąsajų su savo patir
timi ir bendražmogiškomis problemomis, netikėtai pa
junta artumą duotam kontekstui, ir taip tekstas tampa
veiksmingu. Žinoma, egzistuoja ir kita galimybė – at
imti kūrinio savarankiškumą užsižaidžiant aktualijo
mis ir vienadieniu humoru – anekdotinėmis situaci
jomis. Būtent šis pasirinkimas, galbūt nesąmoningas,
sutrukdo Grajausko pjesėms tapti magija. Norėdamas
sukurti pirmųjų nepriklausomybės metų nuotaiką, sie
jamą su absurdiškomis situacijomis, biurokratizmu ir
besikuriančiu kapitalizmu, Grajauskas pjesėje Pašaliniams draudžiama sunkiai kovoja su humoro ir iro
nijos iššūkiu. Tekste vaizduojama laikraščio redakcija,
kurios darbuotojos Marytė ir Onutė kalbasi apie mui
lo operą ir jos pagrindinį herojų Antonijų, kuris „toks
gražuolis. Ir toks niekšas...“ Kontekstą papildo trečioji
scena darbo biržoje, kur bedarbiai švaistosi „visa val
džia – vagys“, „visur vieni iškrypėliai“ ir kitomis pana
šaus stiliaus replikomis (p. 21), kurios jei ne tapusios
kliše, tai tiesiog pabodusios ir nebejuokingos.
Pjesėje pasigedau išplėtoto Valytojos – tylios vienišos
moters, kantriai dirbančios savo darbą – personažo, ku
ris, regis, turi potencialą tapti labai įdomiu. Nors Gra
jauskas kaip ir Valytojai, taip ir Poetui, Bitininkui ar
Fotografui nesuteikia vardų, palieka juos tarsi abstrak
čias figūras, tačiau šie veikėjai išsiskiria savo laikysena,
kalbėjimo būdu ir atrodo labai gyvi, gal todėl, kad už
jų ryškiai regimi prototipai. Poetą galime įsivaizduoti
kaip Grajausko alter ego, tai išduoda jo laikysena sociu
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me ir pokalbiai su kritikais (pavyzdžiui, devintos scenos
epizodas, kuriame Poetas tautai sako: „Gal jau aš pats
nuspręsiu, ką ir kaip man rašyti“ (p. 48)). Fotografas
autsaideris – Raimondas Urbonas, o po kadaise poetu
buvusio Bitininko šalmu, kaip spėju iš netikėtai Poetui
mesto epiteto „lakišius“, pasislėpęs Gintautas Dabri
šius. Sukuriamas panašumas tarp bitininko aprangos ir
skafandro leidžia rastis poeto ir „kosmonauto“ paralelei.
Scenos Fotografo kamarėlėje ir susitikimai prie par
duotuvės su medumi prekiaujančiu Bitininku smarkiai
pagyvina labiau „Dviračio šou“, o ne dramos kūrinį pri
menančią pjesę. Paradoksalu, bet būtent šie teksto ele
mentai mažiausiai ironiški. Juose atsiskleidžia veikė
jų pasaulėvoka ir, drįstu teigti, labiausiai priartėjama
prie poezijos. Tai išreiškia ir graži pjesės pabaiga – Poe
to virtimas Bitininku ir skaitomas eilėraštis, tarytum
pačios poezijos parašytas apie save: „Kas aš? / Nežinau,
ką atsakyti. / [...] / Ką aš veikiu? Stoviu. / Laukiu, kol tu
parašysi mane“ (p. 76–77).
Kontrastą tarp poetiškumo ir ironijos kuria ir dainos,
skambančios didžiojoje dalyje scenų, dažniausiai jų pa
baigoje. Dainomis tarsi siekiama apibendrinti pjesės
veiksmą, sukurti ryšį tarp personažų, tačiau Pašaliniams draudžiama skambančios dainos nedera su sce
nos nuotaika. Vienas tokių pavyzdžių – neorganiškas
peršokimas nuo Valytojos deklamuojamo Poeto ars poetikos (p. 52–55) prie Poeto ir Valytojos dueto (p. 57–
58), kuriame personažai save prilygina balų vėžliams,
aligatoriams ir voverėms rate. Galbūt stebint spektaklį
scenoje tai atrodytų visiškai kitaip, tačiau skaitant šie
paradoksai ir šaipymasis iš visuomenės ydų įgauna mo
ralizavimo poskonį. Ironija sminga tada, kai atskleidžia
tai, kas netikėta, tuomet skaitytojui ir smagu, ir juokinga.
Staigmena pavyksta komedijoje Brunonas ir barbarai, kurioje lėbaujantys futbolo sirgaliai iš Vokietijos
susikivirčija su dienas pakelės užeigoje leidžiančiais
vietiniais. Amžina dilema – futbolas ar krepšinis – per
verčiama į susidūrimą tarp krikščionybės ir pagonybės
istoriniame kontekste, kuriame pirmą kartą pamini
mas Lietuvos vardas. Pjesė sukurta būtent Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečiui, ir tai vienintelė pje
sė rinkinyje, šalia kurios nurodyta sukūrimo data.
Vis dėlto šioje komedijoje pati įdomiausia teminė li
nija – tai siekis suformuluoti lietuvio tapatybės esmę.
„Mįslinga ta jūsų šalis, ir ta jūsų dvasia. Nepyk, bet kar
tais atrodot tokie beviltiški slunkiai... O kartais – tikrų
tikriausi herojai...“ (p. 132), – atvirauja vokietis Brunas,
svetimšalių idėjinis vadas. Brunas nesuvokia lietuvių
nepilnavertiškumo komplekso priežasties. „Tiesiog pa
mirškit tas savo paranojas ir tiesiog gyvenkit sau – ra
miai, taip, kaip jums atrodo gera ir tinkama“ (p. 130).
Į tokį patarimą Algis, prieš tai vožęs Brunui bokalu,
atsako: „Teisus tu, be abejo, – tik kad nėra taip papras
ta – ramiai sau gyventi“ (p. 130). Komedijoje brėžiama
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jungtis su Grajausko „Eilėraščiu apie lietuviškojo iden
titeto paieškas“ (Naujausių laikų istorija: Vadovėlis
pradedantiesiems: Eilėraščiai, Vilnius: Lietuvos rašy
tojų sąjungos leidykla, 2004, p. 24–25), kurį pradeda
epigrafas: „Iš vieno vokiečių turisto kelionės įspūdžių“.
Atsikartojanti eilėraščio eilutė „nes nyku mums šitaip
gyventi“ netiesiogiai atsako į Bruno klausimą, kodėl lie
tuvių elgesys toks keistas ir dažnai visai neracionalus.
Vis dėlto lietuviškos prigimties ir tautinio charakte
rio temos nėra pakankamai atskleistos – didesnis dė
mesys skiriamas gan banaliems kultūriniams stereo
tipams, tokiems kaip lietuvių puikavimuisi alumi ar
šviesiaplaukėmis lietuvaitėmis. Tad ar dramos kūrinį
turėtume vertinti kaip poeziją, pagal tai, kas jame tie
siogiai nepasakyta, tik implikuojama arba atskleista
iš dalies? Manau, kad ne. Panašių recepcijos sunkumų
kelia ir kita pjesė Kas prieš mus, kurios centre – realiai
egzistavusi asmenybė, visų numylėtinis, poetas Gabrie
le d’Annunzio, tapęs Fiumė valstybės diktatoriumi. Kū
rinyje savitai interpretuojami istoriniai faktai skatina
reflektuoti, ką reiškia būti valdovu, kaip politinėse pe
ripetijose keičiasi galios pozicija, kaip iš chaoso formuo
jama politinė sistema. Tačiau pačiame tekste apie šiuos
probleminius aspektus tik užsimenama, regis, autoriui
nepavyksta suvaldyti medžiagos gausos ir apsiriboti
tik svarbiausiomis d’Annunzio charakterio detalėmis.
Pjesės Kas prieš mus pavadinimas pasirinktas ir visam
rinkiniui pavadinti. Šį Fiumė valstybės šūkį d’Annunzio
bendražygiui paaiškina: „Na, yra toks posakis – jei Die
vas su mumis, tai kas prieš mus. Tai čia ta antroji jo
pusė“ (p. 168). Žodis „prieš“ lietuvių kalboje gali reikšti
tris skirtingus dalykus: ankstesnį laiką, fizinę poziciją,
t. y. buvimą priešais, ir nesutarimą. Todėl Mussolinio
vadovaujamiems fašistams užėmus Fiumė, d’Annunzio
pasinaudoja žodžių žaismu ir pripažįsta: „Netikusį šūkį
pasirinkom. Turėjo būti ne „tai kas prieš mus“, o „tai
kas po mūsų““ (p. 187). Rinkinio pavadinime ši frazė
įgyja naują reikšmę – lyg trys pirmosios pjesės, kal
bančios ir savitai interpretuojančios praeities įvykius,
būtų tai, kas buvo prieš mus, anksčiau negu mes, o pje
sė Tinkle – tai, kas prieš mus ateityje, kas dar laukia.
Rinkinio pjesėse randame nemažai sąlyčio taškų su
kasdienybe ir šiuolaikinėmis aktualijomis, tačiau dide
lį dėmesį skiriant stereotipams ir viešojoje erdvėje ma
tomoms klišėms, nepavyksta kūrinio ironijos pavers
ti skoningu humoru. Skaitytojas jaučiasi kaip pjesės
Tinkle herojus, kuriam draugas pasakoja šimtus kartų
girdėtus anekdotus. Stipriausios rinkinio vietos – tos,
kuriose Grajauskas labiau negu dramaturgas yra po
etas ir leidžia sau juo būti. Pjesėse randamas poetinis
pasaulėvaizdis yra magiškas, universalus ir daug la
biau paveikus negu dar vienas pasakojimas apie poetą,
nepritampantį santvarkoje, kurioje klesti valdžia nusi
vylę pašalpų prašytojai.
!
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Gazas – dugnas
Mantas Toločka

Pilką ir lietingą, sakytumei klasikinį lietuvišką poeti
nį rudenį leidykla Versus skaitytojams į rankas įbruko
neoninės liepsnos gabaliuką. Kalbu apie neseniai pasi
rodžiusią Simono Bernoto poezijos knygą Reivas. Auto
rius jau kurį laiką sukasi poetų ir poečių susibūrimo ra
teliuose, taip pat yra atpažįstamas kaip ispanų lyrikos
vertėjas, tad jo poezija daugeliui nėra naujiena. Nema
žai tekstų publikuoti jau anksčiau, tačiau sugulę į pir
mąją knygą vis dėlto suteikia visumos jausmą ir gali
mybę atpažinti jauno autoriaus kūrybines tendencijas.
Akį labai kamuoja knygos dizainas. Visa švytinti.
Kas antras puslapis, tarsi chameleonas, vis keičia spal
vą. Tekstai išmėtyti, kai kurie tebepaiso gravitacijos ir
juda žemyn, kiti paversti horizontaliai, kartais įstrižai,
tad skaitant knygą tenka ją visaip sukioti. Suprantu
konceptualumo, avangardo trokštančią sielą, bet ar ne
bus nueita banaliausiu keliu? Visi šie sprendimai ap
sunkina teksto skaitymą, o kiek nusimanau apie poe
ziją, regis, tai svarbu. Įrišimo nėra, knyga susegta lyg
vadinamuoju „krokodilu“. Visuma ima atrodyti kaip
ketvirtos klasės darbelių pamokos semestrinis atsis
kaitymas. Tiesa, knygos dizainerė Agnė DautartaitėKrutulė šiemet turėjo ir labai sėkmingų projektų, pa
vyzdžiui, Mindaugo Nastaravičiaus Bendratį.
Bernoto poetinio kalbėjimo centre – veiksmažodis ir
įvairiausios jo formos. Tekstuose tai pasireiškia kaip

Simonas Bernotas,
Reivas,
Vilnius: Versus,
2019, 56 p., 400 egz.

Dizainerė Agnė Dautartaitė-Krutulė
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tempas, tam tikra sparta. Vaizdai nuolat kinta ir tai
primena situaciją „gazas – dugnas“. Bernotas nešvais
to laiko ieškodamas epitetų ar palyginimų. Jo poetinis
siužetas – tai staigus smūgis ar sprintas. Pavyzdžiui,
eilėraštyje „piknikas šalikelėje“: „kai trumpoji laikro
džio rodyklė pasiekdavo / nulį o mano tamsybė minu
są eidavome / pasivaikščioti rengdavome pikniką šali
kelėje / rungtyniavome kieno laužas kaitresnis“ (p. 43).
Kartais tokia strategija pasiteisina ir palieka skaityto
ją tarsi viduryje šokio aikštelės medituoti šį amžiną ju
dėjimą. O štai tekste „nugalėtojai žaidžia čia“ („tu skrisi
kai tave liesiu / tavo plaukų tekstūra / tavo rankų šešė
liai / tavo nuliai ir mano vienetai“ (p. 35)) visas judesys
galiausiai pereina į virtualybės matmenį. Tai duoda
šiek tiek reflektyvumo ir nuolatiniame vaizdų kitime
suteikia ramstį, galimybę sustoti. Bet kartais poetmo
bilis tiesiog išsitaško į sieną ir po eilėraščio jautiesi kaip
po prasto sekso: tiek daug visko vienu metu – aistros,
intrigos, bet, deja, greita pabaiga.
Gytis Norvilas anotacijoje rašo: „Autorius tame va
karėlyje laisvas, dalyvauja visomis teisėmis, yra jo šei
mininkas, tačiau viską stebi iš šalies, stovi atokiau“.
Bet ar tikrai? Nežinau kaip pats autorius, bet kalbė
tojas dažnai atsiduria pačiame įvykių centre. Kartais
net su tiesioginėmis nuorodomis į autorystę. Tarkime,
eilėraštyje „idee fixe“ subjektas pasakoja, kaip trokšta
kurti filmus apie gangsterius ir tekstą baigia eilutėmis:
„tapsiu didvyriu / apie mane rašys laikraščiai / apie
mane / ne apie tuos suknistus gangsterius“. Eilėraš
čiuose, kur gvildenamas autorystės klausimas, dažnai
pats kalbantysis ir tampa viso ko priežastimi ir pase
kme. Žinoma, kartais subjektas prisiima ir kitą pozi
ciją, pavyzdžiui, tekste „serialas“: „supranti kad gal ir
gerai kad nesi pagrindinis (p. 47).
Autorius bando būti šiuolaikiškas. Tą sufleruoja ir
temų parinktys – vakarėlis, biuras, filmai, serialas.
Šios temos dažnai pasitinkamos su gan nuspėjamais
ironijos pliūpsniais. Kita vertus, jos kartais persipina
su kone parulskišku egzistencializmu: „ir sudrumstas
veidrodis / kuriame savęs nieku gyvu neatpažinčiau /
nieku mirusiu“ (p. 28). Žinoma, tai kartais atveria ke
lią nuvalkiotiems poetizavimams: „dovanoju tau gėlių
puokštę / bemerkdama įsipjauni / nes tai peiliai“ (p. 29).
Perskaičius visą knygą, išties atrodo, kad patekai į
reivą. Visa kinta, maišosi, o šis vakarėlis – tai vis dėlto
mūsų gyvenimų metafora. Knygos konceptas įdomus,
gal tik ne visi raiškos būdai adekvatūs. Šnekėjimo ma
niera kartais monotoniška, ir po pusės knygos tampa
nuspėjama. Taip pat vietomis padaugžodžiauta, todėl
linkiu autoriui kartais sustabdyti poetmobilį, atsipūsti
ir pamąstyti apie tekstą, jo struktūrą ir kelionę iš taško
A į galutinį tašką. Bet šiaip knygą vertinu teigiamai.
Manau, kad po reivo išsipagiriojus ir apmąsčius, kas
čia nutiko, visa tai verta aptarti prie kavos.
!
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Unikalios Renesanso
poemos publikacija
Skirmantė Šarkauskienė

Šiais metais minimos 465-osios pirmojo Adomo Šrėte
rio poemos Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną leidimo
metinės. Joms pažymėti skirta nauja poemos publika
cija, kurią parengė lotyniškosios Lietuvos literatūros
tyrėja Eugenija Ulčinaitė, išleido Lietuvių literatūros
ir tautosakos instituto leidykla. Knygoje rasime įžan
ginį Ulčinaitės straipsnį, lotyniško poemos originalo
faksimilę, naują vertimą į lietuvių kalbą. Įžanginiame
straipsnyje „Adomo Šrėterio „Giesmė apie Nemuną“:
Istorijos ir mitologijos verpetuose“ pristatomas poemos
autorius, jo kūryba, Nemunui skirta mokslinė ir groži
nė literatūra, parodomas istorinis poemos kontekstas,
aptariamos literatūrinės kūrinio ypatybės, patikslina
ma jo perspaudų ir tyrimų bibliografija.
Adomas Šrėteris (Adam Schröter, Schoreter, Adamus
Schröterus, Schroeterus, apie 1525 – apie 1572) gimė Si
lezijoje, sulenkėjusio vokiečio šeimoje. Studijavo Frank
furto prie Oderio, Prahos, Paduvos, Krokuvos universi
tetuose. Baigęs studijas poetas gyveno ir kūrė mecenatų
dvaruose. 1564 m. jam buvo suteiktas „poeto laureato“
(poeta laureatus) vardas. Visi Šrėterio kūriniai išspaus
dinti Krokuvoje 1550–1559 m. Straipsnio autorė išvar
dija šiuos Šrėterio kūrinius: Elegijų ir epigramų knyga (Elegiarum liber unus, item epigrammatum, s. a.,
[apie 1550]), Eleginė giesmė apie Žygimanto Augusto
ir Kotrynos vestuves (De nuptiis Sigismundi Augusti
et Catherinae carmen elegiacum, 1553), Veličkos drusAdomas Šrėteris Silezietis,
Giesmė apie Lietuvos upę
Nemuną,
išvertė ir parengė Eugenija
Ulčinaitė,
Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas,
2019, 64 p., [500] egz.

Dailininkė Elona Marija Ložytė
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kos kasyklų aprašymas (Salinarum Vieliciensium descriptio, 1553), Eleginė giesmė apie Lietuvos upę Nemuną (De fluvio Memela Lithuaniae carmen elegiacum,
1553), Sapfinė giesmė apie Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo, gimimą (De natali Jesu Christi Salvatoris nostri
carmen sapphicum, 1555), Imperatoriškasis sostas Imperatoriaus Ferdinando I garbei (Solium caesareum in
honorem Imperatoris Ferdinandi Primi, 1569).
Pasak Ulčinaitės, jau pirmajame Šrėterio kūrinyje –
Elegijų ir epigramų knygoje – išryškėjo poeto polinkis
kurti vadinamąją „mokslingąją poeziją“ (poesis docta),
pasižyminčią antikinės mitologijos vardų, įvaizdžių, li
teratūros parafrazių ir aliuzijų gausa. Panegirinio pobū
džio rinkinyje esama autentiškų žinių apie Šrėterio šei
mą, poeto gyvenamo laiko įvykių atgarsių. IV elegijoje
poetas kreipiasi į mokslų siekti skatinusį tėvą, sėkmės
linki motinai, seseriai, broliui. XV elegijoje kalbama
apie Barboros Radvilaitės karūnavimą. Mokslingosios
poezijos bruožai būdingi Eleginei giesmei apie Žygimanto Augusto ir Kotrynos vestuves, kuri skirta karaliaus
Žygimanto Augusto santuokai su Austrijos imperato
riaus Ferdinando I Habsburgo dukterimi išaukštinti.
Vestuvinėje poemoje gausu ne tik antikinio epitalamijo
kūrėjų – Katulo, Stacijaus, Klaudiano, bet ir kitų Anti
kos autorių – Ovidijaus, Vergilijaus, Horacijaus, Tibu
lo, Propercijaus – parafrazių, reminiscencijų. Vienas iš
paskutinių Šrėterio kūrinių – Imperatoriškasis sostas,
keturiomis dorybėmis, būtent teisingumu, išmintimi,
narsa ir santūrumu paremtas – panegirika Kotrynos
tėvui Ferdinandui I, kuris 1558 m. buvo paskelbtas vo
kiečių Šventosios Romos imperijos imperatoriumi. Re
liginio turinio Sapfinėje giesmėje apie Jėzaus Kristaus,
mūsų Išganytojo, gimimą keliamas Jėzaus gyvenimo
žemėje ir kentėjimo prasmės klausimas. Apibendrin
dama Šrėterio kūrybos apžvalgą Ulčinaitė konstatuo
ja jį buvus tipišku XVI a. rūmų poetu, fiksavusiu savo
mecenatų ir globėjų aplinkos įvykius, vykdžiusiu jų už
sakymus ir pavedimus. Šrėterio portretą renesansinės
asmenybės bruožais papildo autorės pateikiami faktai,
kad gyvenimo pabaigoje jis studijavo žymaus vokiečių
mediko ir filosofo Teofrasto Paracelso (1493–1541) vei
kalus, paskelbė dviejų jo traktatų vertimus iš vokiečių
į lotynų kalbą: Apie ruošinius (De praeparationibus lib
ri duo, Cracoviae, 1569) ir Pagrindiniai teiginiai apie
gamtos paslaptis (Archidoxorum [...] de secretis naturae
mysteriis libri decem, Cracoviae 1569, Basileae, 1570).
Lietuvių literatūros istorijoje Šrėterį įtvirtino poema
Eleginė giesmė apie Lietuvos upę Nemuną, skirta iš
aukštinti poeto mecenatui Peremislio vėliavininkui Mi
kalojui Tarlai (Mikołaj Tarło, m. 1578), kuris Lenkijos
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto
Augusto pavedimu apie 1548–1570 m. atliko Nemuno
išvalymo nuo akmenų ir pritaikymo laivybai darbus.
Prozinėje dedikacijoje Šrėteris šlovina mecenatą, iške
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lia įvykio reikšmę, remdamasis Antikos istorijos ir mi
tologijos pavyzdžiais pagrindžia savo užmojo – įamžin
ti Tarlos nuopelnus Lietuvos gyventojams, pirkliams,
valstybės iždui ir valdovui – svarbą.
Poemoje veikia daugybė mitinių būtybių – nereidžių,
driadžių, napėjų, upių, šaltinių ir miškų nimfų, kurios
praneša Vyslos upės dievui apie karaliaus Žygimanto
Augusto sumanymą imtis Nemuno išvalymo darbų.
Tėvo Istulos (pater Istula) lūpomis aukštinamas ne tik
Mikalojus Tarla, bet ir kiti prie šio žygdarbio prisidėję
ar su jo teikiama nauda susiję LDK didikai, tarp kurių
bene žymiausias – Olykos kunigaikštis, Vilniaus vaiva
da Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565). Jam skir
ta panegirika (eil. 203–232) – beveik be pakeitimų iš
Elegijų ir epigramų knygos perkelta VII elegija, skir
ta ,,Žymaus kunigaikščio Mikalojaus Radvilos herbui“
(In arma incliti ducis Nicolai Radziwil). Pasak Ulčinai
tės, mitologizuotame kūrinyje aukštinama realių žmo
nių ir realių darbų vertė. Autorė pabrėžia, kad XVI a.
viduryje išspausdintos poemos dėka Vakarų Europoje
sužinojo apie Lietuvos upę Nemuną, jo vagos išvalymo
herojus. Renesanso laikais poezija atlieka istorijos už
duotį – gelbsti nuo užmaršties tai, kas verta šlovės ir
amžinumo.
Šrėterio kūriniu susidomėta XVIII a. Giesmė apie Nemuną buvo perspausdinta Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaištystės rašytojų istorinių tekstų rinkinyje
(Historiarum Poloniae et magni Ducatus Lithuaniae
sciptorum collectio magna, Varsaviae, 1761) kartu su
Enėjo Silvijaus Pikolominio, Aleksandro Gvaninio,
Motiejaus Strijkovskio, Martyno Kromerio, Motiejaus
Miechovitos ir kitų istorikų veikalais.
Poema kaip unikalus ir reikšmingas kūrinys apie Ne
muną XX a. pradžioje sudomino Vytauto Didžiojo univer
siteto profesorių hidrologą Steponą Kolupailą. 1939 m.
Šrėterio knygelė buvo pasiskolinta iš Krokuvos Jogai
los universiteto ir išspausdinta VDU Teologijos-filoso
fijos fakulteto leidinyje Soter. 1940 m. publikuodamas
Nemuno tyrimų medžiagą Kolupaila pristatė Šrėterio
poemą kaip pirmą veikalą, XVI a. išgarsinusį Lietuvos
upę Nemuną (Steponas Kolupaila, Nemunas, Kaunas:
„Šviesos“ spaustuvė, 1940, p. 220). 1950 m. būdamas
išeivijoje mokslininkas publikavo papildytą monografi
ją apie Nemuną (Steponas Kolupaila, Nemunas, Chica
go: Lietuvių katalikų spaudos draugijos leidinys, 1950,
p. 170), o 1952 m. – fotografuotinį Šrėterio kūrinio leidi
mą (faksimilę), pavadintą 400 metų pirmajai Nemuno
poemai. Ulčinaitė cituoja Kolupailos pateiktą glaustą
ir taiklų poemos įvertinimą, kuriame autorius pabrė
žia, kad Nemunui skirta poema išleista 17 m. anksčiau
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nei pirmasis eiliuotas Reino aprašymas Rhenus et eius
descriptio elegans, išspausdintas 1570 m. Kelne. Tai,
kad Šrėteris, nebūdamas nei geografas, nei inžinierius,
nepateikė daug įdomių geografinių ar techninių žinių
apie Nemuną, pasak profesoriaus, nemažina knygelės
istorinės ir bibliografinės reikšmės (400 metų pirmajai
Nemuno poemai: A. Schroeterio 1553 metų „De Fluvio
Memela Lithuaniae“, įžangą parašė Steponas Kolupai
la, redaktorius Bronius Kviklys, Chicago: Akademinis
skautų sąjūdis, 1952, p. 18–19). Pirmą kartą į lietuvių
kalbą Benedikto Kazlausko išversta Šrėterio poema
buvo išspausdinta 1969 m. žurnale Mūsų gamta (1969,
Nr. 10, p. 17–18). 1993 m. šio vertimo fragmentas per
spausdintas lotyniškosios XVI–XVII a. poezijos antolo
gijoje Dainos pasauliui, saulei ir sau (Dainos pasauliui
saulei ir sau: Lietuvos XVI–XVII amžiaus poezijos antologija, sudarė Eugenija Ulčinaitė, Vilnius: Vaga, 1993,
p. 423–437).
Naujojoje Giesmės apie Nemuną publikacijoje spaus
dinamas Ulčinaitės atliktas kūrinio vertimas, patiksli
nantis kai kurias Kazlausko vertimo vietas. Pavyzdžiu
galėtų būti eilutės, kurias tėvas Istula tarsi refreną
savo giesmėje kartoja keletą kartų. Dviejų eilučių ref
rene šiek tiek skiriasi pirmosios eilutės pradžia. Du
kartus pradedama: Non abit ulla dies quin huc mea
gaudia Nymphae, / Et veniat quidquid numinis unda
fovet (De Fluvio, eil. 61–62 101–102), kitus du kartus:
Nulla dies et erit... (eil. 165–166, 275–276). Kazlauskas
visais atvejais vertė: Ir nebus nė dienos, o nimfos, mano
paguoda, / Kad neateitų kas nors upės banga atsigaut.
Ulčinaitės vertime tiksliau perteikiama originalo min
tis: Mat nėra nė dienos... arba Ir nebus nė dienos, kad
nimfos, džiaugsmas manasis, / Mums neatneštų čia to,
ką saugo upės banga. Vertėja atkreipė dėmesį į skirtin
gą eilučių pradžią lotyniškame tekste, be to, atsižvelgta
į poetinio naratyvo kontekstą: tėvas Istula metaforiš
kai kalba apie nimfų jam teikiamas žinias, susijusias
su Nemuno išvalymo darbais.
Kaip minėta, Šrėteris – ,,mokslingosios“ poezijos at
stovas, todėl šių dienų skaitytojui praverčia vertimą ly
dintys išsamūs komentarai, paaiškinantys antikinės
mitologijos įvaizdžius, kultūrines realijas, pristatantys
LDK istorijos veikėjus.
Atkreiptinas dėmesys į leidinio viršelį ir iliustracijas,
kurios atlieka ne tik estetinę, bet ir pažintinę funkciją.
Viršeliui ir iliustracijoms panaudoti XVI, XVII, XIX a.
grafikos kūriniai (litografijos, vario raižiniai), vaizdais
„pasakojantys“ Nemuno ir jo apylinkių istoriją. Apibend
rinant galima konstatuoti, kad unikali Renesanso poe
ma knygos rengėjos ir leidėjų išties deramai pagerbta.!
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Nuo Schwarzorto
iki Juodkrantės
Keli kurorto istorijos puslapiai
Juozapas Paškauskas

Gal dėl nostalgijos, gal dėl melancholijos ar tiesiog nuo
vargio, tačiau jau rudenį pradedi jausti, kaip stipriai
yra nutolusi vasara: prisiminimai apie ją tampa toli
mi ir, atrodytų, svetimi, juos po truputį tenka archeo
logiškai rekonstruoti ir muzeografiškai kataloguoti.
Nenuostabu, kad skaitant istorikės Nijolės Strakaus
kaitės Juodkrantės (iki Klaipėdos krašto prijungimo
1923 m. vadintos Schwarzortu) kurorto studiją, tokios
mintys tik suintensyvėja, mat praėjusių šimtmečių
atostogautojų portretai ir pats kurorto gyvenimas re
konstruojamas pasitelkiant būtent tokius fragmentus,
siekiančius net užpraeito šimtmečio vidurį. Tik atsiver
tus knygą, autorės suburtas šaltinių korpusas atrodo
itin įvairus ir platus, pradedant gausia vokiška istorio
grafija, baigiant neseniai rastomis viešbučio Kurischer
Hof indų šukėmis, frakuotų tos įstaigos patarnautojų
portretais, paauksuotais, bet tuščiais ir kažkieno pa
mirštais suvenyriniais stikliukais, paplūdimyje įamžin
tų mauduolių fotografijomis, atvirukais su eile priešais
jūrą sustatytų maudymosi namelių (anuomet vadintų
Badenzelle), moliu ir žvyru grįstų promenadų žemėla
piais, įvairiausiais atsiminimais, įskaitant ir detales
apie raudonos, žalios ir mėlynos spalvos stiklais pagra

Nijolė Strakauskaitė,
Juodkrantės kurorto
„aukso amžius“: Nuo
susikūrimo XIX a.
viduryje iki katastrofos
1945 m.,
Klaipėda: Druka, Liudviko
Rėzos kultūros centras,
Klaipėdos universiteto
Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos institutas, 2018,
246 p., 2100 egz.
Dailininkas Rokas Gelažius
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žintą Blocksbergo apžvalgos paviljoną... Sąrašą galima
būtų tęsti, tačiau turint galvoje gana ribojančią knygos
apimtį (258 puslapių ir 69 iliustracijos), pradeda kirbėti
klausimas – kaip ši istorinių šaltinių įvairovė atsiskleidžia tekste?
Pirmasis skyrius ir tolima istorinė ekspedicija į praė
jusias vasaras pradedama aptariant eilę objektų, įvar
dytų kaip Stella, Terra ir Terranova, Reinder, Phönix,
Cranz, Memel, Germania ar Friedrich Wilhelm, Princess Victoria, Margarete ar Rossitten. Tai garlaiviai, ku
rie kartu su kitomis modernios komunikacijos priemo
nėmis nuo XIX a. pradžios pradėjo atverti iki tol sunkiai
pasiekiamus pasaulio kampelius, tarp jų ir mažą, ties
užpustymo riba balansuojantį žvejų kaimą Schwarzor
tą. Strakauskaitė įtikinamai parodo, kad XIX a. susi
siekimo būdų naujoves, tokias kaip geležinkelis ar lai
vininkystė, vargu ar galima pervertinti, ypač kalbant
apie Juodkrantės kurorto istoriją. Autorė žingsnis po
žingsnio atskleidžia, kaip su kiekvienu nauju garlaivio
maršrutu, įsteigiamais naujais telegrafo ar pašto punk
tais Kuršių nerija (anuomet vadinta ir Rytų Prūsijos
Sachara) tampa užvaldoma ir pritaikoma XIX a. antros
pusės žmonių poreikiams. Taip pat minimos dar ke
lios nemažiau svarbios priežastys, paskatinusios žvejų
kaimo transformaciją į populiarų kurortą: industriali
zacijos procesų sukeltas Vokietijos ekonominis pakili
mas, gintaro pramonė ir juridiškai įteisintos atostogos
tarnautojams (dėl to ženkliai auga poilsiautojų skai
čius, p. 16).
Pateikusi šią, be abejo, svarbią ir lietuviškoje istorio
grafijoje naują informaciją, Strakauskaitė mažiau kal
ba apie tai, kad Schwarzorto neaplenkę industriniai ir
kapitalistiniai XIX a. procesai nebuvo unikalūs. Juk ap
tariamu šimtmečiu ir Britanijoje, ir Prancūzijoje, ir Ru
sijos imperijoje vaizdingose gamtos vietovėse veikusios
(ar tik pradėjusios veiklą) tokios sveikatingumo ir poil
sio institucijos tampa dažno trokštama aplankyti vieta.
Aišku, vienam objektui skirtoje monografijoje dažnai
nebūna vietos nuodugnesniam kontekstui pristatyti,
juo labiau išryškinti sąsajas su kitais, lietuviams gerai
pažįstamais Palangos ar Druskininkų kurortais, bet
vis dėlto įvade norėtųsi kelių didesnių pastraipų, pla
čiau pristatančių kurortų ir vasarotojų juose istoriją.
Šioje vietoje knygos skaitytojai gali pasigesti dar vie
no dalyko, mat pristačius modernios globalizacijos pro
cesus, o XIX a. įvardijus kaip garlaivių amžių, beveik
nekalbama apie sunkiai nuo šių atskiriamus tautinės
konsolidacijos ar socialinės tapatybės kūrimo procesus.
Juk pritaikius moderniems poreikiams atokią geogra
finę vietovę, kyla klausimas, kas tokie buvo čia atvyk
davę tie keli tūkstančiai poilsiautojų? Nors tyrėja nuo
dugniai pristato kurorto istoriją Vokietijos imperijos
sudėtyje, tačiau tarsi vengiama aiškiai įvardyti, kad
garlaiviais Germania ar Friedrich Wilhelm čia vyko
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atostogauti vokiečiai, ir jog čia buvo kuriama vokiška
sveikatingumo ir poilsio erdvė. Nėra taip, kad skaity
tojai nepastebėtų šio vokiškojo dėmens, tačiau galbūt
autorė galėjo koncentruočiau aptarti imperinės erdvė
kūros procesus, kolonijinės politikos strategijas Kuršių
nerijoje? Juk modernaus poilsio ir laisvalaikio sferos
XIX a. sunkiai atskiriamos nuo politinių ar net nacio
nalinių ekonomikos procesų, ir tai akivaizdžiai pasima
tė po Prancūzijos–Prūsijos karo. Būtent tada sustiprėjo
„kurortinis nacionalizmas“, o Vokietijos ir AustrijosVengrijos piliečiai vietoj prancūziškų Viši, Eviano ar
Plombjero kurortų atrado savuosius. Juo labiau poli
tinį kraštovaizdžio užvaldymo motyvą lyg ir sufleruo
ja knygos struktūra, kurorto istoriją įrėminanti Vokie
tijos imperijos ir Lietuvos Respublikos laikotarpiais,
inkliuzai apie lietuvninkų susibūrimus su „tam tikru
politiniu angažuotumu“ (p. 149) ar antisemitizmo ap
raiškas tarpukariu.
Jei politinis paties kurorto identifikavimas yra gana
išplaukęs, tai pačių poilsiautojų socialinis portretas
taip pat be ryškesnių bruožų. Knygoje esama tikrai ne
mažai ir įvairių poilsiautojų, vietinių ar čia atvykusių
su reikalais, figūrų: įvairaus rango tarnautojai, moks
lininkai, miškininkai, žvejai ir iš kitų kaimų atplaukę
ungurių vagys, kurorto verslininkai ir gintaro pramo
nės industrialistai. Vis dėlto konstatavus, kad XIX a.
kurorte dominavo verslo sluoksnių atstovai (p. 82), ga
lima pasigesti tikslesnio šios verslo klasės įvardijimo,
sąsajų tarp socialinės klasės ir poilsio pasirinkimų, ga
liausiai bandymo per laisvalaikio praktikas atskleisti
modernėjančios buržuazijos mentaliteto bruožus, lais
valaikio vartotojų įgeidžius, poreikių pokyčius, laisva
laikio demokratėjimo tendencijas ir pan. Gal ne taip
suformuluoti, bet savo turiniu šie klausimai buvo svar
būs ir patiems poilsiautojams bei kurorto kūrėjams,
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savo racionalia, pragmatiška ir progresyvia veikla ra
dikaliai pakeitusiems žvejų kaimo peizažą. O pastan
ga atsakyti į šiuos klausimus šiandien, be abejo, būtų
reikšmingas Lietuvos istoriografijos įvykis.
Strakauskaitės knyga gerai išlaiko skaitytojo dėmesį,
tad ją perskaitęs pradedi apgailestauti dėl kelių neišplė
totų ar tik keliais puslapiais paliestų temų: kurorto ir
žvejų kaimo koegzistencijos, Juodkrantės kasdienybės,
jau minėto antisemitizmo klausimo, kurorto gydyklų
veiklos ir kurorto gydytojų darbo metodų. Galiausiai,
apgailestaujant, kad Juodkrantės „aukso amžius“ bai
gėsi paskutiniąją Antrojo pasaulinio karo vasarą, gal
būt epilogu buvo galima užsiminti apie kryptį, kuria
klostėsi kurorto likimas sovietmečiu?
Šie klausimai, žinoma, nepakeičia įspūdžio, kad Nijo
lė Strakauskaitė yra viena pagrindinių Juodkrantės ir
Neringos istorijos žinovių, savo tyrimą pristačiusi pa
traukliai ir dažnam suprantama kalba. Maža to, kny
gos trūkumus atsveria vietinio žmogaus istorinis jaut
rumas ir autorės gebėjimas dabartyje įžvelgti praeitį.
Todėl knygoje tolima Juodkrantės istorija atrandama
ne tik archyvuose ir bibliotekose, bet ir įskaitoma šian
dieniame kraštovaizdyje. Poskyriais apie kultūrinio
kraštovaizdžio kaitą, miško ir rekreacinių takų ar vilų
kvartalų struktūros rekonstrukcijas atsiskleidžia ur
banistinis, kultūrinis ir politinis vietovės daugiasluoks
niškumas. Šis istorikės žvilgsnis atskleidžia dar vieną
vertingą knygos savybę – įkvepiantį, tačiau neprimyg
tinį pasiūlymą mokytis iš praeities. Mat per žvejų kai
melio „aukso amžių“ knygos autorė parodė, kaip drą
sūs ir užsispyrę, ambicingų tikslų turintys žmonės (tai
maždaug apie 20 asmenų) gali įspūdingai pakeisti be
užpustomą kaimą ir paversti jį europinio lygio traukos
objektu.
!
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Patriarcho ruduo, vol. 2
Monika Šipelytė

Kalbėti ir rašyti apie dr. Joną Basanavičių nėra lengva,
ypač istorinės valstybės ir tautos tapatybės paieškų pa
gyvėjimo metu. Tačiau užsibrėžęs parašyti Basanavi
čiaus gyvenimo ir veiklos trilogiją, Algirdas Grigaravi
čius neapleido šio sumanymo ir nekreipė jo kuria nors
kita vaga – 2019 m. vasarą pasirodė antroji knyga apie
Basanavičiaus gyvenimą su paantrašte „Žodis ir veiks
mas“. Kaip ir pirmoji dalis, ši nestokoja išsamumo –
skaitytoją apie tai informuoja 351 puslapis, kuris at
rodytų ne taip įspūdingai, jeigu nežinotum, kad čia tik
viena knyga iš trijų. Tiek turiniu, tiek struktūra šis to
mas panašus į pirmąjį ir iš tiesų yra jo tąsa – temoms
nesikartojant, tačiau savyje talpinanti daug, itin daug
faktinės medžiagos, beveik neįmanoma atrinkti, kiek
jos buvo ar nebuvo panaudota pirmojoje dalyje. Juolab
kad knygos pasakojimas nėra chronologinis, tad siuže
tai itin susipynę ir įvairiapusiškai išsišakoję.
Grigaravičius „Pratarmėje“ teigia, kad „vienus sky
rius galima laikyti daugmaž išnarpliojusiais tam tikrą
veiklos sritį, kiti savo kuklia aprėptimi tiesiog konsta
tuoja, kad tema tirtina toliau, kol taps atskira knyga“
(p. 7). Taigi tritomis veikalas autoriui – tikrai ne riba.
Žinoma, derėtų klausti, ar tai visgi nėra grafomanija
ir kiek istorijai kaip mokslui reikalinga parašyti apie
viską? Bet čia tik retorinis klausimas. Džiugina tai,
kad knygos autorius teigia bandysiantis ieškoti Basa
navičiaus veiklos tarptautiškumo kontekste ir tai nu
rodo kaip didžiausią spragą „basaniologijos“ tyrimuo
se. Deja, bet toks proporcingumas tarp skyrių nė kiek
nepadeda skaitytojui – kai kurie jų iš tiesų labiau pa
Algirdas Grigaravičius,
Atsiskyrėlis iš Suvalkijos:
Jono Basanavičiaus
gyvenimas ir darbai,
d. 2: Žodis ir veiksmas,
Vilnius: Naujoji Romuva,
2019, 351 p., 400 egz.
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našūs į atskirus straipsnius, su savo uždaviniais, išva
domis, polemika su istoriografijos teiginiais, kiti tarsi
bando austi bendrą knygos struktūrą, bet vietomis ji
neperregima dėl faktų gausos, vietomis išskydusi kaip
koks voratinklis dėl ieškoto, bet nerasto tyrimo objekto.
Tačiau pabandykime į knygos turinį pažvelgti tematiš
kai ir problemiškai, kaip mums ir siūlo autorius.
Daug dėmesio knygoje sutelkta į žurnalo Aušra fe
nomeną ir jo analizę tiek faktinės, tiek kultūrinės is
torijos lygmenimis. Vėl grįžti prie šios temos autorių
tikriausiai paskatino kolegų tekstai, su kuriais polemi
zuojama, nes vieni tiesiogiai, kiti tik iš dalies užkabino
problemas apie šio leidinio kūrimosi, trumpos veiklos
ir, svarbiausia, žlugimo aplinkybes. Derėtų pasakyti,
kad kelios knygos dalys ir vienas atskiras „straipsne
lis“, skirti šių klausimų analizei, vis dėlto bando aprėpti
platesnį veiklos kontekstą, ne tik tą, kuris atsiskleidžia
svarbiausių lietuvių Atgimimo veikėjų susirašinėjime.
Tiesa, autoriaus itin gausiai cituojami (tik ne visada
aiškiai išskirti) šaltiniai itin sodriai pildo pykčių, finan
sinių machinacijų ir nesėkmingos draugystės paveiks
lą, tačiau konstruktyvumas ir aiškesnis teiginių formu
lavimas taip pat būtų nepakenkęs. Šioje knygos dalyje
stipriausias jausmas, kad skaitai šaltinio publikaciją
su trumpais autoriaus komentarais, o kartais ir be jų.
Taip pat gausybės asmenybių ryšių raizgalynėje sun
ku nepasimesti ir dėl keistoko autoriaus rašymo sti
liaus – nevartojant įvardžių. Kai pastraipa pradedama,
pavyzdžiui, taip: „Mėgo rašyti laiškus“, tai skaitytojas
tarsi turėtų suprasti, kad visą „veiksmą“ knygoje atlie
ka Basanavičius. Tačiau nebūtinai. Itin ilgose pastrai
pose veikiantysis asmuo pasikeičia bent jau kelis kar
tus, ir iš tiesų lieka nebeaiškus atpasakojamo dialogo
adresatas ir adresantas, o dar labiau – ką jie visi ban
do pasakyti skaitančiajam. Deja, pirmuosiuose kny
gos skyriuose neišvengta po kelis puslapius užimančių
teksto pasikartojimų, kiekvieną kartą papasakojant
tą pačią kurio nors reiškinio atsiradimo istoriją ar as
menybės vertinimą, kai tik jis paminimas (pavyzdžiui,
apie skulptoriaus Veliuoniškio pavardės sulenkinimą
ir Daktaro bandymus jį priskirti lietuvių meno istori
jai papasakota tris kartus). Šie pasažai sustiprina įspū
dį, kad visa tai jau skaityta ir girdėta, nors naujų šal
tinių knygai panaudota itin daug. Tikrieji „perliukai“
(pavyzdžiui, apie tarp Basanavičiaus rankraščių rastą
knygos apie Vokiečių ordiną planą, kuri turėjusi pa
remti jo teoriją apie lenkų klastą šį Ordiną pasikvietus
prie Baltijos jūros, p. 146–147), deja, paskęsta gausoje
ir praleistoje būtinybėje daug ką susisteminti.
Nagrinėjant Basanavičiaus kaip politiko veiklą, kiek
vienam tyrėjui tikriausiai tenka pradėti nuo vėlyvai
siais Daktaro gyvenimo metais su(si)kurto įvaizdžio,
kai buvo stengiamasi pateisinti Basanavičiaus neda
lyvavimą aktyviame Kauno Lietuvos politiniame gy
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venime, pasilikimą kitos valstybės priklausomybei ati
tekusiame Vilniuje. Tarsi tai būtų buvęs manifestas
sąmoningai atsiriboti nuo jau atkurtos nepriklauso
mybės politinio veikimo, tiksliau – nuo profesionalaus
politiko karjeros, atsidėti tik etnografiniams ir istori
niams tautos tyrinėjimams. Manęs visuomet neapleido
mintis, kad įeiti į tokią poziciją visiems buvo gana pato
gu – tiek Daktarui, nenorint būti tarpukario valstybės
parlamentinės ar autoritarinės sistemos kritiku, tiek
jo biografams, kuriems virš „kasdienės politikos“ paki
lusio herojaus aprašymas tapo daug paprastesnis, tiek
galiausiai šiandienos istorijos tyrėjams. Basanavičius
kaip politikas, veikiantis „iš reikalo“ – tai jau beveik
1918 m. pasakojimo tautologija. Daktaro prisiimtos
pareigos kam nors vadovauti ir pirmininkauti – tai vis
„garbės“ pareigos, nereikalaujančios aktyvaus prakti
nio veikimo. Bet norėtųsi iškelti mintį, kad tai vis dėl
to sąmoningai pasirinkta pozicija – visuomet smagiau
dalyvauti viešose iškilmėse nei kasdieniuose biurokra
tiniuose darbuose. Tačiau tai pasirinkta ne nesidomint
politine veikla ar nesuprantant jos būklės, o sąmonin
gai konstruojant ir palaikant savo kaip „patriarcho“
vaidmenį, kuris matytas kaip kultinis jau to meto vi
suomenėje, o Daktaras su šiuo įvaizdžiu, berods, turė
jęs labai paprastus santykius – jis jam tikęs ir patikęs.
Žinoma, šie svarstymai nepretenduoja tapti moksli
ne hipoteze, tačiau jie paremti Grigaravičiaus pateik
ta medžiaga – tiek surinkta apie Basanavičiaus veiklą,
tiek dar paties Daktaro apmąstyta ir reflektuota. Įdo
mu sekti Basanavičiaus politiko savivokos ir įvaizdžio
kaitą – nuo konspiraciškai „nepolitinio“ Aušros veikimo
iki iš tiesų tautą telkusio gyvo sąmoningumo ir konst
ruktyvumo 1905–1906 m., kai Basanavičius politikas
veikė itin aktyviai ir vien jau Didžiojo Vilniaus Seimo
dienų užteko legendai pradėti kurtis. Po to, žinoma,
sekė ilgas įvairios veiklos, skirtos Vilniaus ir Lietuvos
gerovei epizodas, paskutinieji dvidešimt Daktaro gyve
nimo metų. Bet juk tuo laiku niekas neklausė: „Ar Ba
sanavičius prisidėjo prie politinio lietuvių tautos susi
formavimo?“ Retrospektyvos galia tuo metu užduoti
klausimą kaip tai vyko jau rodo politinės tautos buvimą
ir nesvarbu, kurią datą pasirinksime jos „gimimui“, –
Basanavičius buvo ten. Tad šis komentaras skirtas
šiek tiek suabejoti visa Grigaravičiaus siūloma „politi
ko per prievartą“ prieiga prie Basanavičiaus politinės
minties istorijos.
Asmeniškai man įdomiausia ir, atrodytų, mažiausiai
tyrinėta Basanavičiaus kaip verslininko siužeto lini
ja. Skirdamas jai tik vieną skyrelį (p. 204–215), Griga
ravičius tarsi pagaili skaitytojui suteikti platesnės
informacijos apie Basanavičiaus praktinį-buitinį gyve
nimą: suvalkietišką taupumą, nuoseklų savo pajamų ir
išlaidų skaičiavimą, gerai atsispindintį jo dienoraštyje,
bei nuolatinius bandymus prisidėti prie lietuviško kapi
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talo įmonių steigimo. XX a. antro dešimtmečio pradžios
siužetas apie pastangas įkurti pirmąjį Lietuvos terito
rijoje betono fabriką prie Merkio išvis atrodo vertas ats
kiro teksto: čia veikia ir prasiskolinę broliai Vileišiai, ir
Martynas Yčas, su kuriuo Daktaras keliavo į Ameri
ką rinkti lėšų jau įsigytam Vilijos fabrikui ir, žinoma,
pavydūs kitataučiai, užėmę ne tik Vilniaus, bet ir kitų
regionų žemės ūkio pramonę, kurią lietuviams reikia
atsikovoti. Tokie pasakojimai gyvybe pripildo kalbamą
laiką, leidžia valstybės kūrimo darbą matyti ne tik kaip
galvojimą prie knygų, bet ir kaip itin praktišką, ūkišką
bei prozišką užsiėmimą. Daugybė talento, žinių ir už
sispyrimo leido Basanavičiui reikštis įvairiausiose gy
venimo sferose, tad kalbėdami apie jį turėtume gebėti
pripažinti šias itin skirtingas savybes, kurių dėka žmo
gus veikė ir, be abejo, tik joms padedant ir auginant
aplink save pasakojimus, susikūrė legenda.
Kaip opozicija šiam verslininkui, knygoje analizuoja
ma Daktaro-mokslininko perspektyva, kuri nuosekliai
pildoma ne tik duomenimis, kaip Basanavičius ban
dė nubrėžti įvairių mokslų kelią į lietuvišką terpę, bet
ir kaip praktiškai – per draugijas ir bendraminčius –
stengėsi intelektualų tarpe diegti sau priimtinas samp
ratas. Paskutinis knygos skyrelis „J. Basanavičiaus
„savistovios Lietuvos“ vizija“ tarytum apibendrina visą
tuo metu siūlyto „lietuviškojo“ mokslo paradigmą, pa
brėžiant, kad būtent tautiškumas ir kalba yra bet ku
rios srities pamatas ir sėkmingumo garantas. Kaip šios
idėjos veikė praktikoje, geriausiai įrodo plačiai laike bei
erdvėje pasklidęs paties Daktaro gyvenimas, o knygos
autorių reiktų pasveikinti už idėjų istorijos ir istorijos
filosofijos klausimo kėlimą – pereiti prie tokio lygmens
svarstymų leidžia surinkta empirinė informacija. Galbūt
dar labiau padėtų jos sintetinimas sprendžiant tyrėjui,
nebe Basanavičiui, iškilusius klausimus ar problemas.
Pabaigai norėtųsi pastebėti, kad Basanavičiaus gy
venta Nervų ligų istorija taip pat buvo nuolatinių pa
stangų išgydyti savo tautą istorija. Galbūt Daktarui
laisva tarpukario Lietuva atrodė išgijusi ir tinkamai
pasiruošusi gyventi be jo. Tačiau, prisimenant jam
būdingą hipochondriją, atrodo įtikinamiau, kad buvo
diagnozuota tautą nepagydomai susirgus, nusisukus
nuo aušrininkų idealų arba kaip Palemonas Dračiula
taikliai pacitavo hipotetinį Daktaro laišką: „artėjant
Lietuvos nepriklausomybės 10-metinei gyvasties šven
tei, patyriau baisų nepatogumą dasigriebęs, kad pas
save negaliu surastie Nepriklausomybės deklaracijos.
[...] Iš tos priežasties, kad sarmata man nebūtų, savo
laidotuves slaptomis ištaisiau, graban visą archyvą bei
svarbias gromatas sudėjau, o pats Rasosna sargu atė
jau dirbtie ir mūsų tautišką panteoną sergėtie“ (Pale
monas Dračiula, Atminties kriaukšlės, Vilnius: Aidai,
2005, p. 57–58). Kad ir kaip būtų, Daktaras tikriausiai
!
vis dar gyvas, gyvena Vilniuje.
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Tuščia tautinė
puodynė
Mingailė Jurkutė

Iš šono Nerijos Putinaitės knygos Skambantis molis:
Dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip
sovietinio lietuviškumo ramsčiai objektas galėtų pasi
rodyti net kaip visai neblogas pokštas – parašykime
apie tai, dėl ko visuomenė irzta labiausiai. Prisipažin
siu – aš jau kurį laiką laukiau šitos knygos. Nors, iš tie
sų, laukiau kurios nors iš dviejų – apie dainų šventes
arba apie Justiną Marcinkevičių, nežinodama, kuri pa
sirodys pirmiau. Nesitikėjau sulaukti abiejų kartu. Su
simąsčius bent truputį giliau, sudėtinis knygos objek
tas stebina mažiau, juk iš esmės tai yra ilgos sovietinių
kultūros reiškinių refleksijos rezultatas. O perskaičius
įvadą supranti, kodėl abu (nors iš tiesų – bent trys, o gal
ir daugiau) fenomenai sugula greta ir pasakoja apie tą
patį. Ne, knyga nėra apie dainų šventes ir/ar Marcin
kevičių. Knyga yra apie savitą, gilesnį, sudėtingesnį ir
iki šiol nepastebėtą daiktą – sovietinį tautiškumą. Bent
taip, kaip jį pamato ir parodo autorė.
Tiek užsienio, tiek lietuviškoje istoriografijoje nėra
susiklosčiusi unifikuota terminologija sovietiškumui ir
nacionalumui, juolab jų santykiui nusakyti, nors nacio
nalumo egzistavimas, instrumentiškas elgesys su juo
tiek centrinės administracijos, tiek „respublikų“ vado
vybių elgsenoje buvo ir pastebėtas, ir analizuotas, taip
pat ir lietuviškoje istoriografijoje (aptariama ir autorės
įvade). Buitiškai kalbant, jis kyšo už komunistų nenuo
Nerija Putinaitė,
Skambantis molis:
Dainų šventės ir Justino
Marcinkevičiaus
trilogija kaip sovietinio
lietuviškumo ramsčiai,
Vilnius: Naujasis ŽidinysAidai, Lietuvių katalikų mokslo
akademija, 2019, 408 p.,
800 egz.
Dailininkės Violeta Boskaitė ir
Dainė Galinienė

70

seklumo (lyg iš esmės neigiant nacionalinį klausimą,
lyg įvairiais lygmenimis jį leidžiant ar net skatinant).
Tačiau ne terminas, o pats sovietinis tautiškumas,
konkreti jo forma yra didysis autorės atradimas, prie
kurio ateita per daugelį metų ir tekstų. Nors knygoje
nagrinėjami reiškiniai – tautiškumas, sovietų Lietuvos
valdžios mąstysena ir elgsena, sovietinės visuomenės
sovietizavimas(is) (arba, sekant nepasenstančia Kęs
tučio K. Girniaus pasipriešinimo-kolaboravimo-prisi
taikymo schema – prisitaikymas) analizuoti jau trijose
ankstesnėse monografijose, šiuokart nagrinėjami reiš
kiniai yra teorine ir empirine prasme įrašomi į nacio
nalumo tyrimų Sovietų Sąjungoje istoriografiją. Joje
lig šiolei „sovietinis“ ir „nacionalinis“ buvo traktuojami
kaip priešingi įvairių įtampų poliai (tarp centrinės ir
vietinės administracijos, tarp prievarta diegiamos ko
munistinės ideologijos ir slapta puoselėjamų tautinių
sovietizuojamos visuomenės idealų). Tuo tarpu autorė
aptinka abiejų dėmenų simbiozę, neišardomą, organiš
kai besivysčiusią visumą, kurioje „sovietinis“ ir „nacio
nalinis“ glaudžiai suauga į naują daiktą.
Atsispyrusi nuo vietinės sovietų valdžios galios di
dinimo siekių, Putinaitė išskiria dvi Lietuvos SSR eg
zistavusias nacionalizmo atmainas, jas pavadindama
„administraciniu nacionalizmu“ ir „kultūriniu nacio
nalizmu“. Administracinis yra paprastutis – dėl pačios
federacinės SSRS prigimties atskirose respublikose su
siformavo nacionaliniai komunistų valdžios elitai, su
interesuoti didinti savo administruojamos teritorijos
autonomiją centro atžvilgiu. Ši atmaina gyvavo tik vie
tinio politinio elito tarpe, kurios raiška – ūkinio sava
rankiškumo siekiai.
Kultūrinis nacionalizmas – tarsi kita tos pačios mo
netos pusė. Jam pagrindą paklojo ta pati federacinė so
vietinės valstybės prigimtis, arba, kaip sako autorė, „ta
aplinkybė, kad administraciniai elitai valdė konkrečios
etninės daugumos dominuojamas teritorijas“ (p. 30).
Tai buvo vietinio valdžios elito ir valdomų gyventojų
santykių išdava – tam tikra suskliausta nacionalizmo
raiška, tvėrusi dėl nedidelės kultūrinės autonomijos.
Tai nebuvo administraciniam nacionalizmui priešinga
forma, nes apėmė ir gyventojų masę, ir politinės val
džios elitą – formavosi valdžios ir visuomenės santyky
je siekiant užsitikrinti valdomųjų paramą. Kultūrinis
nacionalizmas buvo administracinio elito ir visuomenės
sandora, o dainų šventės ir Marcinkevičiaus istorinės
dramos – ryškiausios aptinkamos jos raiškos formos.
Elitui reikėjo, kad valdomieji nebruzdėtų, o valdomie
ji turėjo savų aspiracijų. Valdantiesiems rūpėjo, kad
valdomųjų aspiracijos neperžengtų jų valdžiai pavo
jingų ribų, kurių svarbiausioji buvo politinis matmuo.
Rasti tokį subtilų balansą – užsitikrinti valdomos vi
suomenės lojalumą, atliepti jos kultūrinius poreikius,
suvokiamus per nacionalumo prizmę, tačiau išveng
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ti nepageidaujamų formų ir manifestacijų – buvo ne
mažų pastangų, didžiulių organizacinių, finansinių ir
kūrybinių resursų reikalaujantis procesas. Jis deta
liai rekonstruojamas pirmajame knygos skyriuje, ku
riame kalbama apie programiškai transformuojamą
etnolingvistinį nacionalizmą, jam suteikiant sovieti
nės dainų šventės formą. Kaip rodo istorinis tyrimas,
nacionalinių jausmų vadyba nesiliovė visą sovietmetį:
savaiminiai reiškiniai ir sąjūdžiai, kitaip tariant, nau
jos kylančios grėsmės buvo pastebimos ir suvaldomos
pasitelkiant naujus įrankius, tokius kaip Rumšiškių
muziejaus erdvė, susiurbusi dalį „iš apačios“ kilusio
folklorinio judėjimo.
Antrajame skyriuje nagrinėjama nacionalistinės ta
patybės interpretacija, užgimusi sovietinės visuome
nės gelmėse. Jei valdantysis elitas dainų šventes kūrė
programiškai (bent jau ta prasme, kad jos radosi vyk
dant konkrečius centro užduotus planus, visų pirma –
masinės meno saviveiklos), tai Marcinkevičius įsijun
gė į sovietinės tapatybės gamybą kaip „iš apačios“ kilęs
ideologas, pasiūlęs originalias formules, kurių valdan
tysis elitas laukė išskėtęs rankas. Tokių liaudies ideo
logų, atradusių būdus esant norui sovietizuotis „iš apa
čios“, vaidmenį istorikė išryškino jau ankstesniajame
savo tyrime (Jonas Ragauskas, netikėtai atsiradęs ir
tapęs pagrindiniu realiai veikusios ateizacijos progra
mos autoriumi), tačiau Marcinkevičiaus atvejis ypa
tingas. Atrodo, tai būta kūrėjo, apdovanoto dvigubu
talentu – ne tik gabaus poeto, tačiau ir asmens, pasi
žyminčio fantastiška socialine nuovoka, gal net jam pa
čiam to nesuvokiant. Kaip parodo Putinaitė, Marcinke
vičius rinkosi ne drąsias ir nepaliestas, bet saugias, jau
įvestas į viešąjį sovietinį diskursą temas (p. 279). Iš ki
tos pusės, dramų pasirodymo laikas sutapo su naujų
poreikių atsiradimu visuomenėje – septintame dešimt
metyje prasidėjusiomis autentiškos egzistencijos, nau
jų dvasinių atramų paieškomis (p. 337–338). Ir Marcin
kevičiaus talentas pasiūlė produktą, ilgiems metams
tapusį kultiniu, atliepusį ir suderinusį įvairius porei
kius, suvienijusį valdančiuosius ir valdinius.
Tokio triuko sėkmės formulė – gebėjimas išsitek
ti oficialiuose rėmuose, neperžengiant neleistinų ribų,
tačiau išnaudojant visą suteiktos autonomijos erdvę.
Naujojo tautiškumo statinio medžiagą išliejus ant soc
realistinės armatūros, Marcinkevičiui pavyko patogia
me būste įkurdinti tarybų Lietuvos visuomenę su vi
somis viršūnėmis ir apačiomis. Putinaitė dekonstruoja
jo naudotą istorijos schemą, atskleidžia jos totalitarinę
logiką (ji glaustai nusakyta p. 282, o plačiai analizuo
jama visame II dalies 2 skyriuje). Iš esmės čia istori
jos ratus suka tas pats komunizmo klasikų sugalvo
tas istorinis būtinumas, tiesiog „komunizmą“ pakeičia
„Lietuva“. Nelygstamu gėriu skelbiamas „Lietuvos li
kimas“ yra ne kuriamas (kaip kažkas naujo, asmeniš
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kai ar kolektyviai sumanyto), tačiau – kadangi, kaip ir
komunizmas, „Lietuva“ čia yra pranašystė ir pažadas –
gali būti tik suvoktas ar atspėtas. Suprastas „Lietuvos
likimas“ pajungia individą darbui vardan pažadėtosios
ateities, priversdamas traukyti žmogiškuosius ryšius,
atsisakyti bet kokio asmeniškumo, visiškai atomizuotis
nuo ateities projektui trukdančių žmogiškų santykių,
net aukoti dabartinę tautą vardan būsimosios. Naikin
damas žmogiškuosius ryšius veikėjas patiria didžiulę
kančią, kuri kartu yra ir jo išteisinimas, ir pavertimas
tikruoju herojumi.
Įdomu tai, kad šios beveik nepakeliamos kančios buvo
ne tik originalus komunistinės istorijos interpretacijos
elementas, papildantis totalitarinio istorijos dėsningu
mo schemą (ir, pasak autorės, iliustruojantis vietinės
valdžios autonomiją kuriant nacionalinę kultūrą), bet
ir, kaip atskleidė Putinaitės tyrimas, sulaukė tikro su
sidomėjimo ir buvo perskaitomas taip, kaip poetas no
rėjo, tik sovietų Lietuvoje. Kaip gerai žinoma, LSSR
šios dramos buvo fantastiškai populiarios, leidžiamos
milžiniškais tiražais, dramos teatrai ir poezijos vaka
rai lūžo nuo lankytojų, itin vertinti tie pastatymai, ku
riuose emocijos liejosi dramatiškai ir per kraštus. Nei
kitose Sovietų Sąjungos respublikose, nei išeivijoje nie
kas nesuprato tokių kančių taurumo, Mindaugo asme
nyje įžvelgė tironą ir diktatorių, pelnytai kenčiantį už
kreivus pasirinkimus ir nedorus darbus, apskritai ma
žai simpatišką asmenybę. Tuo tarpu Lietuvoje kančia
rezonavo. Ir čia Putinaitė neria giliai ir interpretuoja
drąsiai – dekonstruotame kentėjime dėl totalitaristiš
kai perdirbtos Tėvynės idėjos ji užčiuopia valdančiojo
elito savęs pateisinimo mechanizmą, o Mindaugo per
sonaže aptinka Antaną Sniečkų ir Justą Paleckį. Ap
tartoji totalitarinė istorijos schema įgalina ypatingą
mentalinę akrobatiką, ją pasitelkusi integrali sovietų
režimo dalis – vietinė valdžia – galėjo skelbtis, pasku
tiniojo LKP CK pirmojo sekretoriaus žodžiais tariant,
net „tyliąja rezistencija“. Visuomenė (kuri, nereikėtų
pamiršti, buvo išgyvenusi itin dideles traumines patir
tis ir dar sovietiniais metais iškopė į pirmąją vietą pa
saulyje pagal savižudybių rodiklį) tokį vaizdinį priėmė,
juo įtikėjo ir, panorėjusi, galėjo sau prisimatuoti Min
daugo karūną. Pasak tyrėjos, Marcinkevičiaus dramos
pasiūlė būdą, kaip nieko nekeičiant, „būti lietuvių pat
riotu tarybinėmis sąlygomis“ (p. 305).
Emocijas (emocinį režimą) kaip interpretacinį įrankį
autorė pasitelkia nebe pirmą kartą. Bet šiuokart nepap
rastai įdomus yra ne tik fokusas į emocijas, tačiau ir at
rastųjų emocijų paletė, kurią iš esmės sudaro dvi gry
nos spalvos – per dainų šventes brukamas euforijai
prilygstantis džiaugsmas ir Marcinkevičiaus pabrėžia
ma kančia. Tokia juodai balta tėvynės meilė nejaukiai
rezonuoja su posovietinėje visuomenėje išryškėjusiomis
trauminių patirčių pasekmėmis, kurių viena (kaip paro
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dė Danutės Gailienės tyrimai) – supaprastintas istorinis
mąstymas primityviomis dichotominėmis schemomis.
Knyga, pamėgtu sovietiniu ideologų terminu, yra ne
gailestingai demaskuojanti. Po jos tvirtinti, kad buvusi
nomenklatūra dirbo kažkam kitam, o ne sau, jau bus
labai sunku. Kitaip tariant, jei dirbo Lietuvai – tai so
vietų Lietuvai, kurią patys ir valdė, ir jos sovietiniam
tvarumui. Rumšiškių muziejaus kūrimo pavyzdys tie
siog nejaukiai apnuogina LKP CK pirmojo sekretoriaus
atvirą melą apie neva slaptą jo steigimą, kuris gražiai
dera prie paplitusio klaidingo įsivaizdavimo, esą Mar
cinkevičiui pavyko „apeiti“ budrią cenzūros akį. Puti
naitės tyrimas atskleidžia, kokie pageidaujami ir pro
teguojami kūriniai buvo jo istorinės dramos.
Kas lieka už tyrimo fokuso?
Visų pirma, viena sandoros, taigi ir kultūrinio na
cionalizmo kūrėjų pusių – visuomenė. Net ir autorės
apibendrinimuose kažkaip nežymiai nubyra ir lieka
tik „totalitarinis nacionalizmas, parankus respublikos
administracinei nomenklatūrai“ (p. 379). Visuomenė
lieka mažai prakalbinta. Kaip ir kuo tiksliai Marcinke
vičius taip žavėjo ir traukė plačiąją publiką (tarkime,
kiek tiksliai svėrė galimybė viešumoje išskiemenuoti
„Lie-tu-va“, o gal daugiau veikė trauminių patirčių tera
pija, regint ir kartu išgyvenant kentėjimą), nėra aišku.
Taip pat svarbu pasakyti, kad didele dalimi už tyri
mo ribų lieka patys į sovietinio tautiškumo tyrimą kaip
jo raiškos formos patenkantys fenomenai: pavyzdžiui,
vizualinė nacionalizmo vaizduotė, septinto dešimtme
čio folkloro sąjūdis, net ir pačios dainų šventės per se
autorei mažai rūpi. Detaliai juos aptariant, įsivelia ne
mažai smulkių netikslumų (pavyzdžiui, valstietiškos
kultūros idealizacija buvo ir yra būdinga visam etno
lingvistiniam nacionalizmui, o autentiško–stilizuoto
įtampa yra integralus jos dėmuo, kurio vienas ar kitas
elementas stiprėja pagal savitą logiką), ar net klaidų
(pavyzdžiui, Antanas Tamošaitis buvo radikalus vie
tinių medžiagų naudojimo tautiniame kostiume šali
ninkas, o tai puikiai žinantis Klemensas Čerbulėnas į
Vakarus pabėgusį Tamošaitį „kaltino“ perspaustomis
šilkinėmis stilizuotėmis ne diskutuodamas dalykinėje
sferoje, o žaisdamas seną gerą ideologinį žaidimą „su
rask objektyvų priešą stumdamas savo paties projek
tą“). Pastarasis pavyzdys vėl grąžina prie tyrime išbliu
rusios, antrame plane atsidūrusios visuomenės, kuri,
ypač vėlyvojo sovietmečio, buvo labai įvairi, o kiekvieno
paliesto lauko apačioje veikė daugiau nuomonių, veiks
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nių, įtakų etc., negu atsispindi oficialiuose dokumen
tuose, kuriais darant tyrimą remtasi daugiausia.
Vienas žmogus nei gali, nei turi būti visa ko išma
nytoju, o minėti smulkūs netikslumai negadina auto
rės teksto. Tačiau svarbu pasakyti du dalykus. Pirma,
į tyrimo fokusą patenkantys reiškiniai turėjo platesnį
kultūrinį kontekstą, į kurį pasigilinus, dalis tų fenome
nų tampa nebe specifiškai sovietiniai, o platesnių, mo
derniosios Europos (ar apskritai modernybės), nors ir
savita, reiškinių dalimi. Tai ne tik dainų šventės (ku
rių genezės kultūrinį kontekstą, beje, autorė puikiai
atseka ir net atranda lietuvišką istorinį specifišku
mą – teatrinę kultūrą) ar kiti iki sovietinės okupacijos
susiformavę kultūriniai fenomenai, tačiau ir Sovietų
Sąjungos laikais užgimę reiškiniai, pavyzdžiui, folkloro
sąjūdis. Autorė tiksliai pastebi, kad tai buvo pasaulė
žiūrinis ieškojimas, vykęs visoje Sovietų Sąjungoje, bet
iš tiesų ieškoma buvo bent jau visoje Europoje ir JAV
(jei ne dar plačiau), o liekamieji šio sąjūdžio reiškiniai,
pavyzdžiui, tuo metu atsiradęs pagoniškas New age‘o
sparnas, iki šiol gyvuoja ir pas mus – ne kaip sovieti
nės kultūros kūdikis, o globalaus reiškinio dalis. Kas
iš to? Atsiveriantis platesnis kultūros istorijos laukas,
kuriam priklauso palikimas, siūlomas (kartais tiesiai,
kartais implikatyviai) laikyti specifiškai sovietiniu.
Taip pat ir galimybė tyrinėti Sovietų Sąjungos kultū
rą kaip struktūriškai nulemtą modernybės raidos pro
cesų, kaip specifinę, tačiau bendros modernios Vakarų
kultūros dalį.
Antra, plastiniai ir audiovizualiniai objektai turi ir
savo formą, ir tos formos skaitymo įrankius. Knygoje
pateiktasis yra vienas iš galimų perskaitymų, tačiau
ne vienintelis ir tikrai, kaip jau buvo minėta, iki galo
neaprėpiantis minimų reiškinių.
Tai yra puiki idėjų istorijos knyga, pateikianti išbaig
tą lietuviško sovietinio tautiškumo modelį, plečianti ir
gilinanti mūsų supratimą apie sovietinę tikrovę, pasi
kasanti po pačiais sovietinės mąstysenos ir jos impli
kacijų praktiniam gyvenimui pamatais, pateikianti
aptariamus reiškinius bendrame Sovietų Sąjungos kul
tūros politikos kontekste. Toliau tiriant ne tik pagrin
dinį šios knygos objektą (nacionalumo ir sovietiškumo
santykį), tačiau ir bet kuriuos joje paliečiamus fenome
nus, be Putinaitės atradimų bus neįmanoma verstis.
Vis dėlto skaitant, remiantis bei naudojantis svarbu
gerai suprasti ir tai, ko ji ne(iš)tiria.
!
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Politinio idioto
mįslės
Kęstutis K. Girnius

Perskaičius knygą, neliko aišku, ko autorius siekia.
Knyga lyg ir apie viską, bet ir apie nieką. Nors esama
užuominų apie dabarties politiką, ji nagrinėjama mini
maliai: vietoj analizės peršami platūs apibendrinimai
apie tai, ką mano ir daro modernieji politikai ir moksli
ninkai, menininkai, politikos teoretikai, lyg ką galvoja
vienas, galvoja ir visi; lyg visi būtų vienalytės masės at
stovai. Daugiau dėmesio skiriama apgailestavimams,
kad užmirštamas ar nuvertinimas asmuo, kad labiau
rūpinamasi visuomenės pertvarka negu piliečių įsi
tikinimų ugdymu, nors nėra nė žodžio apie tai, kaip
reikėtų tuos įsitikinimus puoselėti. Kritikos sulaukia
modernieji humanitariniai ir socialiniai mokslai, ku
rie grindžiami klaidingu įsitikinimu, kad žmogus yra
iš visuomenės, ir kuris prisideda prie politinio idiotiz
mo (p. 14–15). Net šios vyraujančios temos nesulaukia
nuoseklesnio pasakojimo ar analizės.
Kam skirta ši knyga? Jei eiliniam skaitytojui, tai rei
kėtų patraukliai rišlia kalba panagrinėti ir išaiškinti
kurią nors problemą, supažindinti su kokia nors sriti
mi, skiriant dėmesį svarbiausiems aspektams, nepasi
metant smulkmenose. Politinis idiotas nėra tokia kny
ga. Daugybės autorių trumpų, ne visada aiškių citatų
gausa, tų pačių ar panašių klausimų minėjimas įvai
riose vietose, autoriaus peršamų tezių apibendrinimų

Alvydas Jokubaitis,
Politinis idiotas:
Apie neišvengiamą
politikos kvailybę,
Vilnius: Tyto alba, 2019,
192 p., 1500 + 1000 egz.
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stoka – visa tai daro knygą sunkiai suprantamą eili
niam skaitytojui. Per šešis puslapius (p. 24–29) skaity
tojui pateikiamos Gilberto Ryle’io, Gottfriedo Leibnizo,
George’o Berkeley’io, Immanuelio Kanto, Augustino,
Johanno Georgo Hamanno ir Georgo Wilhelmo Friedri
cho Hegelio mintys. Jei skaitytojas iš anksto nežinojo,
ką Ryle’is turi omenyje rašydamas apie vaiduoklį maši
noje, tai ir nesužinos, nors gal įsimins šią šmaikščią fra
zę. Kelių sakinių negana filosofų mintims apibūdinti,
juolab kad Leibnizo ir Berkeley’io argumentai sunkiai
įkandami. Filosofai paminimi ir greitai užmirštami. Jo
kubaitis rašo: „Robertas Nozickas sugalvoja keistą pri
gimtinės būklės argumento pagrindimą. Jo nuomone,
visuomenės sutarties teorija turi didelę aiškinamąją
galią net ir nebūdama teisinga“ (p. 95). Tie du sakiniai
nieko nepasako, vargu ar daug kas žino, kas tas Nozic
kas. Kitur knygoje Nozickas neminimas.
Mokslininkams ar specialistams skirtoje knygoje
laukiama ko nors naujo ir reikšmingo. Naujų ir reikš
mingų minčių neradau. Autorius nemėgina nuosekliai
ir giliau nagrinėti specifinių problemų, tenkinasi griež
tais ex cathedra pasisakymais, trumpomis pastabomis,
dažnai kartojamomis užuominomis, neišaiškintomis ci
tatomis. Net ir su Nozicko teorijomis susipažinusiam
filosofui ar politologui tie du sakiniai mažai ką pasa
kytų, nes Nozickas nėra vienintelis filosofas, manantis,
kad teorija gali turėti didelę aiškinamąją galią, net ir
nebūdama teisinga. Mano nuomone, Nozicko pagrin
dimas nėra „keistas“, bet gaivinančiai išradingas, at
skleidžiantis jo išskirtinę vaizduotę. Apie Johną Rawl
są autorius rašo: „Net ir kritikuodamas utilitarizmo
filosofiją, Rawlsas yra pasislėpęs utilitaristas. Tai, kad
jis kritikuoja utilitarizmą, yra tik vienas utilitarizmo
manevrų“ (p. 100). Tik tiek. Jokubaitis nenurodo, kaip
pasireiškia Rawlso paslėptas utilitarizmas, kurio dau
gelis Rawlso tyrėjų, kaip ir pats Rawlsas, nė nepastebė
jo. Dauguma kitų filosofų ir jų mintys apibūdinami vos
keliais sakiniais, nesistengiant nuodugniau išdėstyti jų
minčių, argumentais atskleisti trūkumų ar privalumų.
Citatų daug, bet jos dažnai silpnai dera su tekstu. Jo
kubaičiui teigus, kad, Millio nuomone, „kvailo asmens
poelgis yra geresnis už valdžios sprendimą“ (p. 155),
toliau rašoma, „jeigu žmogus turi pakankamai sveiko
proto ir patirties“. Paprastai sveiko proto, patirties tu
rintys žmonės nelaikomi kvailiais. Kai kuriomis aplin
kybėmis jie tokie gali būti, bet reikia paaiškinti. Kitur
(p. 39–40) jis teigia, kad menininkai pradėjo kurti meną
be žmogaus, kuris išnyko subjektyvių įspūdžių, vaizdi
nių ir išgyvenimų sraute, ir cituoja Charlesą Taylorą.
Tačiau citata netiksliai išversta, nutraukta sakinio vi
duryje, o Tayloras svarsto ne meną be žmogaus, bet tai,
kaip kai kurie modernūs rašytojai, pavyzdžiui, Rober
tas Musilis ir Marcelis Proustas, žmogaus ir gamtos
santykius supranta kitaip negu romantikai. Yra daug
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tokių atvejų, kai neaišku, koks citatos tikslas, nes ji nei
praplečia, nei papildo anksčiau dėstomas mintis. Joku
baitis cituoja du sakinius iš sudėtingo Paulo W. Kahno
knygos poskyrio apie pornografijos ir romantikos ryšį
(nežinia, kodėl tuos du) vidurio, teigdamas, kad mo
derniajai Vakarų politikai būdinga „pornografinė vaiz
duotė“, nors citatoje teigiama, kad „politika bet kuria
forma yra pornografinės vaizduotės taikinys“ (p. 173,
kursyvas mano, – K. K. G.).
Knygoje apstu mįslingų teiginių. Pavyzdžiui: „Krikš
čioniui asmuo yra kažkur tarp Dievo ir pasaulio. Visiš
kai su Dievu ar pasauliu susitapatinęs žmogus nustoja
būti asmeniu“ (p. 19). Kaip galima visiškai susitapatin
ti su Dievu (ir ne tik, kaip bepročiui, tai įsivaizduoti), ir,
jei tai neįmanoma, kodėl spekuliuoti, kaip tai paveiktų
jo asmenį?
Nuoseklaus pasakojimo stoką aštrina Jokubaičio po
mėgis vienur rašyti vienaip, kitur kitaip. Esama daug
kategoriškų pasisakymų, kurie vėliau sušvelninami
arba pristatomi su išlygomis ir kvalifikacijomis. Nesi
stengiama galutinai išaiškinti dviprasmybių ir netik
rumų, kuriuos sukelia iš dalies lyg prieštaringi teigi
niai, nenurodoma, kuriems suteikti pirmenybę, tad
skaitytojas verčiamas spėlioti, ką Jokubaitis tikrai
galvoja ir kaip traktuoti jo kategoriškesnius teiginius.
Jis šokinėja nuo vienos temos į kitą ir atgal, tad sunku
įžvelgti kokią nors pasakojimo logiką. Antai jis tvirtina
mokslininkus aiškinant, jog žmogus yra ne tik socialinė
būtybė, kurios savybes nulemia visuomenė, bet ir gam
tinė būtybė. Pabrėžiama vidinio žmogaus laisvė, bet vė
liau primenama, kad jo autonomija ribota (p. 30). As
muo save geriausiai pažįsta (p. 108), egzistuoja praraja
tarp vidinio ir išorės žmogaus (taip pat tarp asmens ir
visuomenės, p. 162), bet vidinis žmogus kartais nežino,
ar jis, ar kažkas už jo nulemia jo veiksmus (p. 25, 123),
neturi užbaigto savęs pažinimo (p. 118). Jokubaitis lyg
priešpriešina visuomenę ir žmogų. Jis rašo, kad žmo
gus klaidingai beveik be išlygų tapatinamas su visuo
mene (p. 47), kad jis joje „netelpa“ (p. 46–47), bet taip
pat pažymi, jog žmogus neįsivaizduojamas be bend
ravimo su kitais (p. 36), ir kad neaišku, „kur praside
da „aš“, o kur – visuomenė (p. 32). Gal įmanoma rasti
ar konstruoti nuoseklią poziciją, bet neverta skirti tiek
laiko ir pastangų, kiek reikalautų tokia užduotis.
Detaliau panagrinėsiu tris klausimus, kuriems Jo
kubaitis suteikia daug reikšmės. Pirma, jis pabrėžia
skirtumą tarp asmens ir individo, vidinio ir išorinio
žmogaus (prileidžiu, kad asmuo yra vidinis žmogus),
ir tvirtina, kad vidinis asmuo yra išstumtas iš politi
nio mąstymo, nesulaukia demokratų dėmesio (p. 136).
Antra, jis nagrinėja ryšį tarp asmens ir visuomenės.
Trečia, teigia, kad vidinio žmogaus ugdymas netenka
reikšmės (p. 70), socialiniai mokslai ir naujas politinis
režimas permainas sieja su visuomenės reformomis,
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o ne asmeniu, kuriam jie lieka abejingi. Esą manoma,
kad tinkamai sutvarkius politinio mechanizmo veiki
mą, išsprendžiamos pagrindinės problemos. Dar steng
siuosi išnarplioti, ką konkrečiai autorius laiko politiniu
idiotizmu.
Asmens ir individo perskyrą lietuvių filosofijoje įpi
lietino Stasys Šalkauskis ir Antanas Maceina. Macei
nai žmogus turi gamtinį ir dvasinį pradus. Gamtinis
žmogaus pradas reiškiasi individualybe, dvasinis – as
menybe. Individas yra palenktas gamtos dėsniams, as
muo yra laisvės paženklinta dvasinė būtybė. Individas
yra lyg kūnas, asmuo lyg siela. Maceinai sunkiai sekė
si nustatyti, kur konkrečiai baigiasi kūno ir praside
da dvasios valdos. Pasak jo, valstybė esą gali drausti
vesti nesveikiems, bet negali žmogaus prevencine tvar
ka sterilizuoti, nes tai liečia ne aktyvų kūno gyvenimą,
o patį kūno principą. Neaišku, koks konkretus „kūno
principo“ turinys. Bet draudimas kai kuriems žmo
nėms vesti, taigi ir turėti vaikų, panašiai kaip ir steri
lizacija, riboja esminę žmogaus laisvę, tad pažeidžia jo
dvasinį pradą.
Asmens ir individo, sielos ar dvasios ir kūno, psichi
nio ir fizinio skirtys yra viena iš sudėtingiausių filoso
fijos problemų. Kantas, kurį ne kartą mini Jokubaitis,
tvirtino, kad negalime empiriškai suprasti mūsų va
lios, kad transcendentalinė laisvė mus iškelia iš gam
tos priežastingumo ryšių. Dabarties filosofai ieško at
sakymų į klausimus, kaip įtalpinti psichinį ar dvasinį
gyvenimą į fizinį pasaulį, kaip paaiškinti minties ar
psichikos gebėjimą veikti empirinį pasaulį, net sąmo
ningumo egzistavimą. Negalime laukti, kad Jokubaitis
nuodugniai atsakytų į šiuos klausimus, bet jis privalė
jo labiau išryškinti asmens sąvoką ir asmens/individo
skirtį.
Būtų netikslu teigti, kad jis visiškai nemėgina api
būdinti asmens sąvokos. Jis nurodo keturis gebėjimus,
kuriuos turi asmuo, pavyzdžiui, gebėjimą įsisąmonin
ti savo nepakartojamumą ir pripažinti atsakomybę
už savo veiksmus (p. 31), pažymi, kad skirtingai nuo
gyvūnų, žmogus suvokia net savęs suvokimą, jaučiasi
galįs nepaklusti visuomenės poveikiui, privalo jaustis
nepriklausomas subjektas (p. 20–21). Visa tai prime
na, ką išmokau religijos pamokose būdamas paaugliu.
Galbūt ir ši knyga yra panašiai pedagoginė, labiau ori
entuota į esamus ir buvusius Jokubaičio studentus, ku
rie susipažinę su jo ankstesniais tekstais, tad jiems jo
pasakojimai aiškesni.
Gal pasimokęs iš Maceinos nesėkmių, Jokubaitis
vengia nagrinėti konkrečius atvejus. Jis ne kartą tei
gia, kad negalima sutapatinti vidinio žmogaus ir jo išo
rinių determinantų (p. 10, 19), bet nenurodo, kas tie
determinantai, kiek ir kokiomis aplinkybėmis jie vei
kia. Nelieka aišku, kiek, Jokubaičio nuomone, vidinis
žmogus save pažįsta ir valdo. Jei kartais nežinia, ar
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pats žmogus prabyla kaip asmuo, ar kažkas už jo, ir jis
ne visada kontroliuoja savo veiksmus, tarytum reikėtų
klausti, kas lemia šiuos nenumatomus ar nevaldomus
veiksmus? O jei tai išorės determinantai, ar jie riboja
asmens laisvę, ar ištrina, ar mažina skirtumus tarp vi
dinio ir išorinio žmogaus?
Taigi Jokubaitis konkrečiau neapibrėžia asmens, de
taliau nepaaiškina, kuo jis skiriasi nuo individo, nenu
rodo, kur nubrėžti takoskyrą tarp individo ir asmens,
ar ji pastovi, ar keičiasi kartu su aplinkybėmis. Negana
tikinti, kad skirtumas svarbus, o jo užmarštis sukelia
įvairių problemų.
Asmens ir visuomenės santykis yra kita svarbi tema.
„Šios knygos tikslas – ginčyti įsitikinimo, kad žmogus
yra iš visuomenės, pagrįstumą“ (p. 14). Dažnai kartoja
mas teiginys, kad „žmogus netelpa visuomenėje“, taip
ir pavadintas vienas knygos skyrius. Visoms politikos
mokslo formoms esą būdinga prielaida, kad žmogus
yra tapatus visuomenei... Tam tikra asmens dalis visa
da lieka už visuomenės (p. 15). Pripažinus, kad žmogus
nėra tapatus visuomenei, susvyruoja socialinių mokslų
autoritetas (p. 47).
Tvirtinimą, kad žmogus tapatus visuomenei, galima
suprasti tik metaforiškai, kaip ir kertinį teiginį, kad
žmogus netelpa visuomenėje. Jokubaitis dar tvirtina,
kad vidinis žmogus „netelpa moksle“ (p. 15). Metaforos
kartais naudingos ir reikalingos, bet negalima vien jo
mis pasikliauti, nemėginant jų praplėsti ir paaiškinti.
Jokubaitis teigia, kad žmogus netelpa visuomenėje, nes
turi išėjimą į kažką aukštesnio – Dievą, moralę, sąžinę,
nes nuolat ką nors slepia ir kitiems neparodo savo tik
rojo veido (p. 52–53). Bet jei asmeniui kartais neaišku,
ar jis savo veiksmų autorius, taigi nežino savo veiksmų
šaltinio, ar tai reiškia, kad asmuo netelpa asmenyje?
Visuomenės sąvoka nėra apibrėžta, nes ji lyg ir savai
me suprantama. Atrodo, kad Jokubaitis padarė tai, ką
Ryle’is vadina kategorijos klaida. Ryle’io pavyzdį pri
taikysiu Lietuvos sąlygoms. Svečias supažindinamas
su Vilniaus universitetu, jam parodoma mokslinė bib
lioteka, Šv. Jono bažnyčia, Sarbievijaus kiemas, Sau
lėtekis, auditorijos. Po viso to svečias klausia, kur yra
universitetas? Lyg universitetas būtų konkretus fizinis
objektas, kaip Šv. Jono bažnyčia. Jokubaitis rašo, kad
„visuomenė propaguoja individualizmą, tačiau dar nie
kas nesutiko pačios visuomenės, kuri kaip mistinis kū
nas veikia virš piliečių galvos“ (p. 10). Bet visuomenė,
kaip ir universitetas, nėra konkretus objektas, kurį gali
pirštu pabadyti.
Pasak Jokubaičio, visuomenė negali tapti vidinio
žmogaus tikraisiais namais. Nereikia pervertinti vi
suomenės poveikio, bet negalima neigti milžiniško so
cializacijos vaidmens žmogui vystantis ir paveikiant
jo dorovines nuostatas. Autorius tvirtina, kad asmuo
labiau paiso „viduje randamų moralinių imperaty
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vų“, o ne gamtinių ir socialinių elgesių determinantų
(p. 19). Bet tuos viduje randamus moralinius impera
tyvus smarkiai veikia aplinka, ką pripažįsta ir Joku
baitis, pažymėdamas, kad Kantas pervertino asmens
moralinės autonomijos mastą (p. 30). Sau įprastu būdu
jis pasitenkina šia užuomina.
Pastaruoju metu labiau yra nagrinėjamas aplinkos
poveikis dorovės nuostatoms. Vadinamosios eksperi
mentinės etikos atstovai aiškina, kad skirtingų kultū
rų žmonės skirtingai vertina keblias dorovines proble
mas, neduoda vieningo atsakymo, kad skiriasi vidiniai
doroviniai imperatyvai. Net smulkūs faktoriai gali pa
veikti žmogaus moralinį elgesį. Seniai vykdytas tyri
mas, per kurį kai kuriuose taksofonuose buvo palikta
dešimt centų, o kituose – nieko. Šalia taksofono stovė
jusi tyrėjų asistentė leido iš rankų iškristi dokumen
tų pluoštui. Tie, kurie rado dešimt centų, buvo daugelį
kartų labiau linkę padėti moteriai surinkti dokumen
tus negu tie, kurie taksofone nieko nerado. Kiti tyri
mai rodo panašų poveikį. Jei tokie mažmožiai smarkiai
veikia žmonių elgesį ir jų dorovines nuostatas, verta
klausti, kiek vidiniam žmogui lieka veikimo laisvės ir
kaip galima ugdyti dorybes. Ir praeitis gali turėti il
galaikių pasekmių. Ekonomistai Nathanas Nunnas ir
Leonardas Wantchekonas pastebėjo, kad vargingiausi
nūdienos Afrikos regionai yra tie, kuriuose labiausiai
klestėjo vergų prekyba, pakirtusi gyventojų tarpusavio
pasitikėjimą, skatinanti iki šių dienų išlikusį įtarumą
ir netikrumą.
Kintant visuomenei ir laikui, keičiasi kertiniai mo
raliniai imperatyvai ar bent jų supratimas. Penktasis
Dievo įsakymas „Nežudyk“ buvo vienaip supranta
mas Viduramžiais, kai buvo deginami eretikai ir sker
džiami nepaklusnūs baudžiauninkai, kitaip dabar, kai
mirties bausmės taikymas žudikams yra smerkiamas.
Skirtingai suprantamas ir įsakymas „Švęsk sekmadie
nį“ ar šabą. Ortodoksai žydai nedirba tą dieną, tūlas
katalikų kunigas po mišių skuba į golfo aikštę ar į po
kylį. Krikščionybė, kuriai Jokubaitis pritaria, ragina ti
kinčiuosius rūpintis kaimynais ir bendruomene, mylėti
artimą kaip save. Net jei visuomenė negali tapti vidi
nio žmogaus tikraisiais namais, ji yra pats tikriausias
jo namas šioje žemėje, ir krikščionims nevalia nuo jos
nusigręžti. Iš dalies pasikliaujant Jokubaičio termino
logija, krikščionybė skatina vidinį žmogų veikti išorinį
žmogų, kad jis nuoširdžiai rūpintųsi kaimynų ir visuo
menės gerove.
Jokubaitis priekaištauja socialiniams mokslams, po
litikams ir politikos teoretikams dėl to, kad nelikęins
titucijų, turinčių teisę kalbėti apie asmens atsinau
jinimą, kad jie mano, jog politinė santvarka galinti
išspręsti visas žmogaus problemas, kad būsią galima
sukurti politinį mechanizmą, kuris veiktų be dėme
sio piliečių moraliniams ir politiniams įsitikinimams
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(p. 8–10). Išlaisvinimo viltys siejamos su visuomene,
kurią pakeitus tikimasi pakeisti žmogų (p. 147). Kar
tu jis teigia, kad politikos teoretikai neneigia saviugdos
reikšmės, bet atsisako remti politinėmis priemonėmis
(p. 38). Jis kritikuoja Rawlsą, kuris esą siūlo žmogų
padalyti į dvi dalis – politinę, kuri svarbi visuomenei,
ir daug daugiau aprėpiančią privačią, kuri traktuoja
ma kaip privati idiosinkrazija (p. 72). Atsisakymas po
litiškai kalbėti apie moralę reiškia jos sumenkinimą ir
nuvertinimą, politikos demoralizaciją tiesiogine to žo
džio prasme (p. 94).
Užuot paaiškinęs, kaip jis supranta pagrindinius
Rawlso teiginius ir kodėl jiems nepritaria, Jokubaitis
tenkinasi užuominomis. Rawlsas klausia, kaip valsty
bė turėtų derinti opius kultūros ir dvasios įsitikinimus
ideologiškai margoje visuomenėje. Jo nuomone, viešose
politikos diskusijose piliečiai turėtų vengti pasaulėžiū
rinių ir visuminių doktrinų principų, kurie kitiems yra
svetimi ir nepriimtini, pasikliauti vien argumentais,
kurie dera su viešojo proto reikalavimais arba kurie
gali būti išversti į visiems suprantamus principus. At
sisakius šališkų pasaulėžiūrinių koncepcijų, viliamasi
pasiekti visiems priimtiną konsensusą.
Rawlso „viešojo proto“ teorija turi kritikų ir gerbė
jų, bet jis nesiekia nuvertinti asmeninių įsitikinimų
ar marginalizuoti pastangų vystyti dorybes. Veikiau,
kaip ir savo teisingumo teorijoje, jis siūlo taip sutvar
kyti visuomenę, kad kuo daugiau žmonių turėtų pilnes
nę laisvę savaip klestėti, rinktis jiems mieliausią gyve
nimo būdą, ugdyti atitinkamas dorybes ir savybes. Jie
negali įstatymais kitiems primesti tvarkos, kuri nesu
laukia plataus pritarimo ir netenkina viešojo proto kri
terijų. Pabrėžiu, kad ne visi mano, jog Rawlso teorija
tai padaro sėkmingai.
Jau minėjau, kad Jokubaičiui nepriimtina Millio lais
vės koncepcija, nes kiekvienam suteikiama teisė gyven
ti pagal savo gėrio sampratą ir „todėl nelieka kvailumą
įrodyti galinčio autoriteto“, atskaitos taškų, kurie leis
tų nustatyti, kas kalba kvailai ir kas protingai (p. 155).
Tačiau kokie yra tie autoritetai ir atskaitos taškai? Va
dinamieji autoritetai dažnai teisino diskriminavimą,
nelygybę, klaidingas ir pragaištingas teorijas, su laiku
paaiškėjo, kad „visuomenės tiesos“ nebuvo tiesos, bet
šališkos nuostatos. Itin skeptiškai vertinu tuos, kurie
politinėmis priemonėmis siekia ugdyti dorybes, skatin
ti asmens atsinaujinimą. Bolševikai, naciai, maoistai,
džihadistai labiausiai rūpinasi „dorybių“ ugdymu, žino,
kaip žmonės turi elgtis. Skirtingai nuo liberalų, jų in
doktrinuotos moterys žino, „kodėl jos moterys“, o vyrai
drįsta „kalbėti apie vyriškumą“ (p. 7). Ir smulkūs mo
ralistai, tokie kaip Aurelijus Veryga, neturi abejonių,
kaip kiti turi gyventi. Gyventi sąmyšyje ar „dorovinė
je anarchijoje“ man gerokai patrauklesnė alternatyva
negu tapti eiliniu ar net karininku šventųjų ar pro
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tingųjų valdomoje visuomenėje. Filosofai, tokie kaip
Rawlsas, ne tiek užmiršta „vidinį žmogų“, kiek siekia
sukurti valstybės proteguojamą erdvę, kurioje jie netu
ri paklusti kitiems, bet ir negali primesti savo dorovių
bei gyvenimo sampratos.
Jokubaitis klysta darydamas užuominą, kad Millio
gėrio ir blogio samprata yra subjektyvi (p. 155). Utili
tarizmas turi aiškius ir objektyvius teisingo ir neteisin
go elgesio kriterijus, nors ne visada galima juos pritai
kyti, o geros ir blogos savybės yra tos, kurios skatina
ar neskatina teisingai elgtis. Jei jis gina žmogaus teisę
kvailai elgtis ir nepaisyti viešosios nuomonės (p. 155),
kas aiškiai erzina, net pykdo Jokubaitį, tai toli gražu
nereiškia, kad Millis mano, jog visi veiksmai yra ly
giai nepriekaištingi. Millis turi aiškią vertybių skalę,
nedviprasmiškai teikia pirmenybę veiklai, kuria vys
tomi unikalūs žmogaus intelektiniai gebėjimai, o ne
kūniškiems malonumams. Jis teigia, kad „geriau būti
nepatenkintu [savo norų ar siekių neįgyvendinusiu, –
K. K. G.] žmogumi, nei patenkinta kiaule; geriau būti
nepatenkintu Sokratu negu patenkintu kvailiu“. Užuo
minos, kad Millis ir kai kurie kiti modernūs filosofai
yra abejingi kvailumui, o idiotizmą prilygina išminčiai,
yra klaidingos.
Nelabai supratau, ką Jokubaitis laiko politiniu idio
tizmu. Jis siūlo įvairius apibūdinimus. (a) Vien save
matantis ir ryšių su kitais žmonėmis užmegzti nesu
gebantis asmuo yra politinis idiotas. (b) Fiodoro Dosto
jevskio pogrindžio žmogus yra idiotas dėl savo nege
bėjimo pritapti sugedusioje visuomenėje... Pats Dosto
jevskis neatsilaikė prieš politikos idiotizmą, nes jautė
didelę trauką politikai (p. 171). (c) Kunigaikščio Myš
kino moralinis pranašumas padaro jį idiotu (nors gal
ne politiniu) (p. 144). (d) Moderniais laikais idiotizmą
skatina prisitaikymas prie visuomenės. (e) Jei Adolfas
Eichmannas nėra politinis idiotas, tai šis žodis (sic!)
netenka prasmės (p. 160). (h) Pirmojo pasaulinio karo
idiotizmas virto nauju idiotizmu. Kartais Jokubaitis
lyg sutapatina idiotizmą su racionalumo (p. 159), kar
tais su išminties stoka. Kitur jis tvirtina, kad visi daly
vaujantys ideologiniuose ginčuose nėra laisvi nuo idio
tizmo (p. 154). Tai tik dalis tiesioginių ir netiesioginių
idiotizmo apibūdinimų. Nerandu juose vienijančios gi
jos, kai kurių nesuprantu, pavyzdžiui, kad Eichman
nas yra politinio idiotizmo įkūnijimas.
Susidaro įspūdis, kad tarp svarbiausių idiotizmo šal
tinių yra žmogaus prigimties neįvertinimas, negebėji
mas suprasti, jog jokia politinė santvarka negali įveikti
žmogaus tamsiosios pusės, neįveikiamas asmens ne
sutapimas su visuomene (p. 172) bei nežinojimas, kokį
žmogų ugdyti. Esama manančių, kad galima pašalinti
žmonių ydas, esama optimistų, kurie tiki, jog žmogus
daro moralinę pažangą, bet tai turbūt mažuma. Žmo
nių bjaurumas ir silpnybės nėra nei paslaptis, nei nau
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jas išradimas, kaip ir žinojimas, kad žmonės yra ir bus
nepatenkinti kai kuriais visuomenės bruožais, joje „ne
tilps“. Bet kodėl tai idiotizmas? Jei idiotai yra tie, kurie
mano, kad valstybė ar visuomenė gali įveikti žmogaus
tamsiąsias puses, tai politinių idiotų – gana mažai.
Esti gerų priežasčių, kodėl nežinoma, kokį žmogų rei
kėtų ugdyti, ir neskatinama tai daryti. Net jei visi pri
tartų, kad reikia laikytis Dešimties Dievo įsakymų ar
sekuliaraus jų pakaitalo, žmonės tiek skiriasi, jog ne
realistiška manyti, jog būtų galima tikėtis konsensuso.
Ar Jonas Valančiūnas, Petras Gražulis, Dalia Grybaus
kaitė, Sigitas Tamkevičius, Antanas Terleckas, Oksa
na Pikul, Darius Mockus, Zenonas Norkus turi bendrą
gero gyvenimo supratimą, ar jie lygiai vertina sportą,
muziką, mokslą, pinigus, politiką, draugystę, šeimą?
Net jei manytume, kad sportas nėra labai svarbus,
ar galėtume drausti pastangas jį puoselėti, ar reikalau
ti, kad roko sirgaliai klausytųsi tik klasikinės muzikos.
Ar kaip jaunojo Karlo Marxo įsivaizduotoje tobulesnėje
visuomenėje, kur žmogus gali medžioti ryte, žvejoti po
piet, galvijus auginti vakare, kritikuoti po vakarienės,
ugdysime asmenybes, kurios grieš smuiku rytais, tapys

popiet, vakare rašys filosofinius straipsnius, po vaka
rienės dėstys matematiką?
Man lieka neaišku, kodėl visa tai vadinama idiotiz
mu, lyg kvailumas būtų pagrindinė žmonių silpnybė
ir veiksmų šaltinis, nors Jokubaitis, pasikliaudamas
Blaise’u Pascaliu, pažymi, kad politinį gyvenimą veikia
pyktis, neapykanta, puikybė, panika, noras pažeminti
(p. 168).
Paskutinė pastaba. Kaip minėjau, autorius dažnai
rašo apie tai, ką modernūs politikai ir mokslininkai,
menininkai, politikos teoretikai galvoja ir ką daro. Ra
šoma apie menininkus, bet nenurodoma, kas yra meni
ninkas. Žodis „menininkai“ paprastai apima vaizduoja
mąjį meną (dailininkus, skulptorius, bet ne muzikus),
o platesne prasme – visus kūrėjus, net rašytojus, gal
net ir populiarios muzikos atlikėjus? Ar visi meninin
kai – jauni ir seni, europiečiai ir afrikiečiai, musulmo
nai ir katalikai, tapytojai ir solistai – taip pat galvoja ir
supranta savo darbą ir pašaukimą? Jei taip, tai jie turi
būti smarkiai veikiami aplinkos, o toks monolitinis el
gesys sunkiai dera su Jokubaičio teiginiais apie asmens
ir vidinio žmogaus laisvę bei neprognozuojamumą. !

B a ž n y t i n i o pav e l d o m u z i e j au s

10-metis

Gruodžio 7 d. atidaroma nauja pastovi ekspozicija
„Dangaus miestas. Vilniaus vienuolijų palikimas
Bažnytinio paveldo muziejaus rinkiniuose“

ir parodos:
„Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias. 1990–2019“
[Paroda veiks 2019 12 07 – 2020 04 18]

„Bažnytinio paveldo muziejaus dirbtuvėse restauruotų objektų paroda“
[Paroda veiks 2019 12 07 – 2020 04 18]
Bažnytinio paveldo muziejus, Šv. Mykolo g. 9, Vilnius
bpmuziejus.lt
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Gudavičius, Edvardas, Istorijos
inžinierius: Edvardo Gudavičiaus
tekstai apie Lietuvą, Europą ir pasaulį,
sudarytojas Aurimas Švedas, Vilnius:
Aukso žuvys, 2019, 352 p., 800 egz.
Iš katedros varpinės 10:00 sklindan
tys ir Būtovės slėpinius primenantys
dūžiai kaskart vis bruka norą Edvardą
Gudavičių apibūdinti ne kaip istori
jos inžinierių, o laikrodininką. Ne tik
dėl istorikui apibūdinti tinkamo laiko
metaforiškumo ar darbo preciziškumo,
tačiau ir to, kas nuolat bandyta atlik
ti – sinchronizuoti istorinius (turini
nius) Lietuvos, Europos ir pasaulio lai
kus. Naujai pasirodžiusi Gudavičiaus
tekstų rinktinė (ypač pirmos dvi dalys)
šiuo aspektu tarsi pratęsia 2002 m.
rinkinį Lietuvos europėjimo keliais: iš
dalies marksistiniu instrumentariju
mi Gudavičiaus suręstos konstrukcijos
vis dėlto palieka vietos ar net įgalina
istorijos virsmo ašyje atsiduriančius
individus. Tačiau turbūt geriausiai
naujosios knygos esmę atskleidžia tre
čioji dalis: tarsi pratęsdama pirmąsias
dvi, ji įkonkretina individą kaip XX a.
pabaigos kismuose atsidūrusi istoriką,
kartais taip pat galintį nulemti ir pa
čios istorijos raidą. Šitaip ir pati kny
ga, nors ir kalba apie Lietuva ar Euro
pą, pirmiausia yra apie patį istoriką.
Karolis Čižauskas
Illies, Florian, 1913: Ką būtinai no
rėjau dar papasakoti, iš vokiečių kalbos
vertė Gražina Miklaševičiūtė, Vilnius:
Sofoklis, 2019, 255 p., 1500 egz.
Lietuvoje ir pasaulyje tikrai plataus
atgarsio susilaukusios knygos apie
šimtmečio vasarą tęsinys. To paties
karo išvakarės, tie patys (ir nauji)
aprašomi herojai, tačiau kažkodėl šis
bandymas nebeatrodo toks sėkmin
gas. Galbūt dėl to, kad didelė dalis
pirmosios knygos sėkmės priklausė
nuo inovatyvaus kultūros istorijos pa
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pasakojimo žanro, kurį pristatė auto
rius – antrą kartą šis žanras nebenu
stebina. Erzina ir tai, kad autorius (ar
pasakotojas), skirtingai nuo pirmosios
dalies, nuolat jaučia pareigą skaityto
jui priminti, koks laikinas jo aprašytas
pasaulis, kad jis subyrės vos po metų –
tai jau kiek primityvoka ir banaloka.
Kita vertus, pastaruoju metu apsilan
kius knygynuose matyti, kad žmonės
vis dar linkę smalsauti apie istoriją,
bėda tik ta, kad jiems daugiausia siū
lomi istorijos „greitojo maisto“ indust
rijos produktai, atrajojantys Wikipedia
straipsnius – be vaizduotės, be siužeto
ir be didelės prasmės. Illieso plunks
na tokiam skaitytojui gali būti tikra
atgaiva – vos į porą šimtų puslapių
telpanti Europos kultūros istorija, ne
reikia apsigauti, tikrai ne tik 1913-ųjų
metų.
Antanas Terleckas
Jord, Gerda, Daugiabutis, Merki
nė: G. Gembickienė, Vilnius: Standar
tų spaustuvė, 2019, 192 p., 750 egz.
Jau anksčiau komikso žanru lite
ratūriniame lauke pasirodžiusi Gerda
Jord pristatė savo naujausią darbą –
grafinį romaną Daugiabutis. Pasa
kojimo ašimi pasirinktas neįvardyto
miesto rajone esantis (bet kuris) dau
giabutis, o pats pasakojimas dėlioja
mas pasitelkiant kone kiekvienam
miesto gyventojui pažįstamas kurio
ziškas situacijas. Rodos tarpusavyje
sąsajų neturinčios istorijos susiraizgo į
bendrą kasdienybės nuotykį – taip pat,
kaip tame pačiame name gyvenančius
žmones įpainioja buitis ir netikėčiau
sios jos grimasos. Romane šis kasdie
nybės nuotykis virsta ant fantastikos
ribos balansuojančiu, juodu humoru
praskiestu detektyvu. Skaitytojus, ku
riems Daugiabutyje pavaizduoti nuti
kimai atrodo nesvetimi, gali nustebinti
gana pozityvus jų nupasakojimo tonas.
Vaizduodama visai nesenos istorijos

ryšius su šiandiena autorė nemorali
zuoja, o tiesiog pasakoja savo istoriją.
Daugiabutis – nepretenzingas vieno
vakaro skaitinys su netikėta atomaz
ga, kuriame šį bei tą apie save ras tiek
studentas, tiek pensininkas.
Rūta Miškinytė
Matulaitis, Jurgis, Socialinė filosofija, sudarytojas Albinas Plėšnys, iš
lenkų ir lotynų kalbų vertė Gintautas
Vyšniauskas, (ser. Politika), Vilnius:
Valstybingumo studijų centras, 2019,
147 p., 300 egz.
Vienoje vietoje turėti pal. Jurgio Ma
tulaičio socialinės teorijos tekstus yra
išties patogu. Tiesa, bent jau lenkiški
tekstai surinkti ne visi ir platesniam
vaizdui turėti verta neužmiršti Fontes Historiae Marianorum 24 tomo.
Vertimas galėjo būti kiek atidesnis,
pavyzdžiui, akis bado tezė „demokra
tija apima tiek pat, kiek etnografija“.
Kaip lenkiškas terminas ludowładz
two galėjo tapti etnografija, suprasti
sunku. Iš kitos pusės, su redakcijomis
kiek persistengta – kai kurios origina
lios Matulaičio sąvokos sudabartintos
ir vietoj teksto „Bažnyčia ir savastis“
ieškokite „Bažnyčia ir nuosavybė“. Di
džiausias nusivylimas yra ne tai, kas
yra Matulaičio straipsniuose, o tai,
kuo jie aplipdyti, pradedant viršeliu
ir baigiant serija. Viršelyje kaži kodėl
pavaizduota Vilniaus panorama, nors
lenkiškieji tekstai rašyti Matulaičiui
gyvenant Varšuvoje, o lietuviškieji
skaityti Kaune. Įžanginis leidėjo žodis
teigia, kad Matulaičio mintis nėra su
laukusi dėmesio ir nurodo vos keletą
autorių, nepaminėdamas nei Dalios
Stražinskaitės, nei Valdo Pruskaus,
nei „klasikinių“ Antano Kučo, Stasio
Ylos ar Kazimiero Čibiro studijų. Al
bino Plėšnio įvadas referatyvokas ir
atkartoja jo paties 2011 m. straipsnį.
Matulaitis nusipelnė tikrai daugiau.
Didžiausias nesusipratimas yra Ma
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tulaičio atsiradimas Valstybingumo
studijų centro leidžiamoje Politikos
serijoje, nes daugelis šios serijos auto
rių palaimintąjį išvadintų liberalu ar
net komunistu. Vis dėlto patį Matulai
tį visiems, ypač steigiantiems naujas
(krikščioniškas) partijas, perskaityti
verta. Kad ir už tokią mintį: „Demo
kratija kyla iš krikščionybės dvasios:
Viešpats Kristus pirmiausia ėjo į liau
dį ir pasauliui skelbė didžią žmonių
brolybės idėją bei žmogaus vertę“ – ne
žmonių supriešinimo idėją ir ne tautos
vertę (sic!).
Justinas Dementavičius
Lev, Elizabeth, How Catholic Art
Saved the Faith: The Triumph of Beauty and Truth in Counter-Reforma
tion Art, Manchester, NH: Sophia Ins
titute Press, 2018, 320 p.
Tarp publicistikos ir fantastikos –
sunku pasirinkti, nuo ko pradėti, kal
bant apie šią knygą. Autorė prisipa
žįsta, kad tai paskirų esė apie Baroko
meną rinkinys, paruoštas tinklalapiui
aleteia.org, minint Reformacijos 500metį, o pagrindinė autorės tezė skam
ba romantiškai: katalikiškas menas
leido grožiu evangelizuoti Reformacijos
draskomą Europą. Dėl pernelyg publi
cistinio stiliaus knyga labiau primena
mokslinės fantastikos kūrinį, kuriame
garsiausi Baroko menininkai – Guido
Reni, Caravaggio, Bernini ar Genti
leschi – tapo Bažnyčios apmokamais
viešųjų ryšių ar reklamos specialistais,
siekiančiais grožiu nugalėti Reforma
ciją. Grigalius Didysis manė, kad pa
veikslai yra Biblija beraščiams, o auto
rė šią mintį interpretavo gan keistai,
dažnai sujungdama ar sumaišydama
priežastis ir pasekmes, net ignoruoda
ma svarbesnius istorinius faktus.
Tomas Riklius
Lyrika plius: Papasakok man eilėraštį..., sudarytojas Kęstutis Navakas,
Vilnius: Alma littera, 2019, 224 p.,
1300 egz.
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Šios brangokos ir kiek pagrabinio di
zaino knygos sudarytojas Kęstutis Na
vakas subūrė 66 pastarajame šimtme
tyje kūrusius poetus ir įkalbėjo juos
išrinkti po vieną eilėraštį bei trumpai
pakomentuoti teksto kūrybos procesą.
Atranka kiek subjektyvi, tačiau ir ne
bandoma įrodyti kitaip. Tokia knyga
duoda mums kolektyvinę lietuviškos
poetinės tikrovės nuotrauką, kurioje
už rankučių susikabinę stovi eilėraš
čiai ir už jų slypintis rašytojų ego. Kny
ga svarbi dviem požiūriais: 1) tai gera
dovana žmogui, kuris nėra giliai susi
pažinęs su lietuvių poezija, ji pateikia
vykusią panoramą; 2) ji yra literatūro
logo džiaugsmas – leidžia arba pama
tyti, kas slypi už teksto, arba (neretu
atveju) pamatyti kaip autorius, išsisu
kinėdamas nuo tiesaus atsakymo, save
mitologizuoja. Spėčiau, kad Andrius
Mamontovas tarp tų 66 pateko labiau
leidyklos, nei sudarytojo valia. Bet
kaip dainavo klasikai – „Žiūri aplink,
stebiesi viskuo, / Daiktus matai savo
šviesoj. / O jeigu viskas yra ne taip / Ir
tu pasaulį regi atvirkščiai?“
Mantas Tamošaitis
Orwell, George, Apie tiesą, iš ang
lų kalbos vertė Arvydas Malinauskas,
Kaunas: Jotema, 2019, 192 p., 2500 egz.
Knygoje pateikiamos George‘o Or
wello grožinės ir publicistinės kūrybos
ištraukos (net ne pilni tekstai!), leidėjų
teigimu tarpusavyje susijusios tiesos
apmąstymu. Vis dėlto rašytojo kūry
bos fragmentams (dauguma jų para
šyti po Orwello veiklos Katalonijoje,
pasibaigusios bėgimu nuo komunistų
represijų), pateiktiems leidinyje, tiesos
tema atrodo labiau pritempta, negu
savaime iškylanti. Pateiktos nuotru
pos vienokiu ar kitokiu būdu vis pra
byla apie tiesą, tačiau tai labiau at
skleidžia Orwello atsidavimą jai nei jo
vystytą minties giją aptariamu klausi
mu. Nėra aišku ir tai, kodėl perskaity
ti krūvelę gan menką tarpusavio ryšį
turinčių tekstų ištraukų yra geresnis
susipažinimas su autoriumi ar net

jo santykiu su tiesa, nei perskaityti
kurį ištisą kūrinį. Skepsį kelia ir kas
kelis puslapius pasirodančios citatos,
pateiktos stambiu šriftu, sutalpinant
vieną sakinį į vieną puslapį, lyg imi
tuojant kokius motyvacinio pobūdžio
plakatus. Knygos įžangoje minimi iš
kart po JAV prezidento rinkimų smar
kiai išaugę romano 1984 pardavimai
tampa tarsi užuomina, kad knygos iš
leidimas yra bandymas plaukti ta pa
čia totalitarizmo kaliausės banga, ant
viršelio užtepant rinkodariškai pat
rauklius raktinius žodžius „Orwellas“
ir „tiesa“, bet netikrinant, ar knygos
turinys tai atitinka.
Mikas Danilevičius
Tokarczuk, Olga, Bėgūnai, iš len
kų kalbos vertė Vyturys Jarutis, Vil
nius: Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, 2019, 389 p., 2000 egz.
Lenkų rašytojos, Nobelio literatūros
premijos laureatės Olgos Tokarczuk
tarptautinio pripažinimo sulaukęs ro
manas Bėgūnai nėra kasdienis skaiti
nys. Skirtingai negu kituose autorės
kūriniuose, Bėgūnuose nėra vientisos
siužeto linijos, o pasakojimo tempą ir
pulsą palaiko nuolatinė istorijų ar jų
fragmentų kaita: dabarties vaizdus
staigiai keičia pasakojimai iš praei
ties, tarp kurių įsimaišo detalūs tik
kunstkameroje ar plastinuotojo ka
binete regimų vaizdinių aprašymai.
Epizodiškai kalbant apie judėjimą ir
sąstingį, romane susiraizgo gyvybės ir
mirties, kultūros ir barbarybės, žmo
giškumo ir antžmogiškumo temos.
Viena iš vyraujančių Bėgūnų linijų
yra žmogaus santykis su kūnu, nors
nebūtinai savo – kūnas kaip integrali
dalis to, kas yra žmogus; kūnas kaip
priemonė; kūnas kaip tikslas ir, galų
gale, kūno distancija nuo to, kas yra
žmogus. Romano sluoksnių galvosūkis
skaitytoją įtraukia ir nepaleidžia net
užvertus paskutinį knygos puslapį.
Rūta Miškinytė
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Užsklanda

Gėris, grožis ir tiesa
???

80

naujasis židinys-aidai 2019 / 7

naujasis židinys-aidai
RELIGIJOS, KULTŪROS IR VISUOMENĖS
GYVENIMO ŽURNALAS
Dvidešimt devinti metai. 2019, Nr. 7 (311)

Išeina aštuonis kartus per metus.

VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“
Pilies g. 8, 01403 Vilnius, Lietuva / Lithuania
Įmonės kodas 124626686, PVM kodas LT246266811
A/S LT60 7044 0600 0131 0361, AB SEB BANKAS
Direktorius Laurynas PELURITIS
Mob. tel.: +370 686 80735
El. paštas: nzidinys@nzidinys.lt
http://www.nzidinys.lt
http://www.knygynas.nzidinys.lt

P a rtn e r i a i , r ė m ė j a i i r gl o b ė j a i

Ateitininkų federacija,
www.bernardinai.lt, GAILIŲ klanas,
Lietuvių katalikų mokslo akademija,
Katalikų radijo „Mažoji studija“, žurnalas „Artuma“
Š i o Ž urn a l o num e r i o r e ng i m ą i r
sp a usd i n i m ą r e m i a

remia V aidoto Žuko, skilčių
P aieškos, K ritika ir A pokrifika
publikacijas

R e d a kc i j a

remia R ūtos Matimaitytės, Antano
P etrilionio , V ytauto B ruverio ,
A domo Š ulco , S kirmantės
Š arkauskienės, J uozapo P aškausko,
M onikos Š ipelytės , M ingailės
J urkutės ir K ęstučio K. Girniaus
publikacijas

Rūta TUMĖNAITĖ (vyriausioji redaktorė)
Mikas Vaicekauskas (atsakomasis redaktorius)
Nerijus Šepetys (specialusis redaktorius)
Tomas Vaiseta (redaktorius)
Violeta BOSKaitė (maketuotoja)
Kristina Kleponytė-Šemeškienė (ikonografė)
R e d a kc i n ė k o l e g i j a

Mantas Adomėnas
Vytautas Ališauskas
Guoda Azguridienė
Alfredas Bumblauskas
Antanas Gailius
Kęstutis K. Girnius
Giedrė Jankevičiūtė
vysk. Kęstutis kĖVALAS
Paulius Subačius
Arūnas Streikus (pirmininkas)

Projektas „Lituanistikos tyrimų sklaida žurnaluose „Naujasis
Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai“, finansuojamas Lietuvos mokslo
tarybos pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024
metų programą. Sutarties Nr. LIP-041/2016

remia Tomo V aisetos, Linos
B uividavičiūtės , G abrielės
M akarevičiūtės ir M anto
T oločkos publikacijas
remia žurnalo leidybą

B e ndr a d a rb i a i

Vilius BARTNINKAS, Virginija cibarauskė,
Simas Čelutka, Norbertas Černiauskas,
Jūratė ČERŠKUTĖ, Tomas Daugirdas, Vilius
DRANSEIKA, Marija DRĖMAITĖ, Dovilė GERVYTĖ,
Liudas JOVAIŠA, Mingailė JURKUTĖ, Monika
KARENIAUSKAITĖ, Katarzyna KORZENIEWSKA,
Jonas MALINAUSKAS, Justinas Mickus, Živilė
NEDZINSKAITĖ, Mindaugas PAKNYS, Juozapas
PAŠKAUSKAS, Nerija PUTINAITĖ, Eligijus RAILA,
Kęstutis Skrupskelis, Gražina SVIDERSKYTĖ,
Giedrius TAMAŠEVIČIUS, Mantas Tamošaitis,
Antanas TERLECKAS, Mantas TOLOČKA,
Manfredas Žvirgždas

naujasis židinys-aidai 2019 / 7

Vilniaus
klubas

remia Giedrės Kazlauskaitės
publikaciją

Spausdina UAB „Petro ofsetas“,
Naujoji Riovonių g. 25 C, 03153 Vilnius
Tiražas 1100 egz. Kaina 3,00 €
SL Nr. 366. Indeksas 5063. ISSN 1392-6845
Redakcijos ir autorių nuomonės nebūtinai sutampa
Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu
Mokslo straipsniai recenzuojami redakcijos nustatyta tvarka
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako
© Maketas – „Naujasis Židinys-Aidai“, M. Gedminas, 2000

81

p r e n u m e r ata
2020 m e tams !
Mieli skaitytojai, dėkojame už Jūsų palaikymą ir ištikimybę mūsų žurnalui.
Su Jūsų pagalba tikimės toliau tobulėti ir džiuginti Jus puikiais tekstais, įdomiomis
mintimis ir visokeriopai kokybišku žurnalo turiniu.
Norėtume, kad mūsų draugystė tęstųsi toliau, todėl nuolankiai primename apie
„Naujojo Židinio-Aidų“ prenumeratą 2020 metams.
Mums taip pat labai reikalinga Jūsų pagalba ir parama. Padėti mums galite pirkdami
prenumeratas bičiuliams, savo buvusiai ar bet kuriai kitai Lietuvos mokyklai. Žurnalą
taip pat galima paremti aukomis.
Prenumeratą galite įsigyti Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose. Taip pat elektroniniais adresais: http://www.prenumeruok.lt/ ir https://nzidinys.lt/prenumerata/. Pastaruoju elektroniniu adresu galima užsisakyti prenumeratą ir ne Lietuvoje.
mūsų rekvizitai:

Viešoji Įstaiga „NAUJASIS ŽIDINYS – AIDAI“
Įmonės kodas 124626686
PVM mok. kodas LT246266811
A/S LT60 7044 0600 0131 0361
AB SEB BANK AS, kodas 70440
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
SWIFT kodas CBVILT2X

Dėkojame Jums!

INDEKSAS 5063

KAINA 3,00 €

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

www.nzidinys.lt
86

naujasis židinys-aidai 2019 / 7
9 771
932 68 400 2
19007

