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Laiškas Redaktorei
Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė

Brangi Redaktore ir miela bičiule,
Ligi šiol neturėjau progos viešai pasveikinti Tave su vis dar apynaujėmis pareigomis,
o dar labiau – Židinį su tuo, kad pirmą kartą turi vyriausiąją redaktorę moterį. Nebeatsimenu, kas tada sutrukdė parašyti tekstą būtent apie tai, bet net ir jo neparašiusi, vis
tiek manau, kad tai labai svarbu ir reikšminga. Juk per šiuos metus kaip tik ne kartą
kartojau: ko Bažnyčioje nepasako ir nepadaro kunigai ir vyskupai, tą tenka pasakyti ir
padaryti moterims.
Verčiau jau iškart pasakysiu, kad vyskupus gerbiu ir suprantu, koks sudėtingas jų
darbas ir sunki pareigų našta. Sakau tai todėl, kad turbūt vis tiek neišsisuksiu šiame
tekste jiems šio to neprikišusi ir jų nepakritikavusi. Tegu bus tie priekaištai priimti
draugiškai, kaip dera tikėjimo broliams ir seserims, o ne ves į skaldymąsi ir žmonių
rūšiavimą į teisingus ir neteisingus katalikus.
Ir šiaip svarsčiau, ir taip – vis man išeina, kad šie besibaigiantys metai yra skandalų
metai. Tik ar Tau kartais neatrodo, kad bent jau Facebooke skandalai tikrai kyla maždaug taip, kaip kadaise išeidavo laikraščiai – vienas rytą prie kavos, kitas pavakary pakeliui iš darbų? Žinai, vieną gražią rudens dieną stovėjau savo namų balkone ir ašarojau
žiūrėdama, kaip vaikų darželyje kertami medžiai. Iš tikrųjų tai darbininkai nukirto vieną medį, kuris buvo labai senas (aš vaikystėje įlipdavau į jį aukštai aukštai!), tikriausiai
ligotas ir galbūt pavojingas aplink dūkstantiems darželinukams. Kitus jie tik apgenėjo, ir
viską padarė tvarkingai, tinkamu metų laiku, saugodami sveikas šakas. Bet mūsų nervai
jau tokie pertempti dėl vis kertamų medžių miškuose ir miestuose, o ypač – dėl juos lydinčių skandalų, kad nebeatskiri gero darbo nuo juodo ir be jokio reikalo ašaroji balkone.
Tarp tiek skandalų normaliam žmogui apskritai neįmanoma susigaudyti. Ar Tu, pavyzdžiui, supratai, kas ten buvo apie tą Zapyškio bažnytėlę? O gal žinai, kuo baigėsi?
Kodėl jau kokią savaitę niekas apie tai nebešneka?
Čia, žinoma, ne itin originali įžvalga. Bet paimkime ir patyrinėkime, kaip radosi vienas konkretus skandalas. Pavasarį, per Prezidento rinkimų kampaniją, pranciškonas
kunigas Arūnas Peškaitis po kažkieno postu Facebooke parašė komentarą, kad Ingrida
Šimonytė esanti genderistė ir siaubas baubas, – žinai, apie ką kalbu. Turbūt per kokį
pusvalandį toks Vytautas Sinica pagamino paveiksliuką su brolio Arūno nuotrauka ir to
komentaro tekstu ir paleido jį atgal į Facebooką kaip viešo asmens nuomonę, taigi kaip
tiesioginę rinkimų agitaciją. Po kurio laiko Peškaitis asmeniškai parašė Sinicai, prašydamas tą paveiksliuką išimti. Šis taip ir padarė, bet tada paskelbė, kad brolį Arūną
taip užsipuolė, – nu, tie, blogiečiai, nesvarbu, kaip tiksliai pavadinti, – kad jis neatlaikęs nebenori tokio viešumo. Skandalai išėjo net du, nors iš tikrųjų nebuvo nė vieno. Ką
nors neapgalvoto lengvabūdiškai leptelėti Facebooke nėra skandalas. Tiesą sakant, net
ministrui. Ir kai ką nors lepteli, paskui galima ištrinti, arba šalia parašyti – atsiprašau,
leptelėjau, dabar pasigilinau ir galvoju kitaip, arba galvoju taip pat, bet neteisingai suformulavau, arba net tiesiog: et, jūs mane ne taip supratote. Iš Facebooko karų visada
galima pasitraukti, tai lengviau negu atrodo, nors Facebookas ir stengiasi mus išlaikyti
toje isteriškoje nuotaikoje savo amžinais plimsėjimais ir notifikeišonais. Apskritai socialiniai tinklai nėra geriausia vieta ramiai ir apgalvotai keistis skirtingomis nuomonėmis.
Kaip matome, veikiau jie – vieta skandalams kelti.
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Beje, žinai, per kurį skandalą labiausiai sėdėjau, pasikišusi rankas po užpakaliu, kad tik neįsitraukčiau? Tada, kai
Kristina Sabaliauskaitė liko nenominuota Metų knygos rinkimuose. To skandalo metu man pasidarė ypač įdomu,
kaip čia yra, kad tikrai išmanūs žmonės ir ne ką menkesni profesionalai taip lengvai leidžiasi paverčiami skandalų
bangpučiais. Kaip jie patys nepermato ir literatūros premijų, ir skandalų mechanizmo? Žinok, nuoširdžiai nemanau, kad jie buvo kaip nors nupirkti ar įtikinti suvaidinti tas aistras. Manau, kad nuolatinė skandalo būsena mus
visus padaro inertiškais. Aštrialiežuviauti smagu, ypač jeigu tikrai turi aštrų liežuvį. Ir aštrialiežuviavimas netgi
nebūtų toks jau blogas dalykas. Bet blogai, kad tai pasidaro praktiškai vienintelė viešos komunikacijos forma. Ji labai triukšminga ir visas kitas tiesiog nustelbia. O mūsų žmonės labai sentimentalūs ir jų aistras sukurstyti lengva.
Užtat apie rimtus dalykus kalbėti pasidaro labai sunku, nes arba kils skandalas, arba niekas neišgirs.
Žinau, Tau rūpi, ką manau apie tikrą ir rimtą seksualinio išnaudojimo Bažnyčioje skandalą, susijusį su daugelio
mylima Šv. Jono brolių bendruomene. Bet apie jį aš maždaug tiek ir galiu pasakyti: manau, kad ši bendruomenė tokioje situacijoje elgiasi tiesiog pavyzdingai. Patys paskelbia viešai, nelaukdami, kol reikalas išlįs kokiais nors aplinkkeliais, nieko neneigdami ir nesigindami, iki galo bendradarbiaudami su teisėsauga. Tokiu atveju reikia tiesiog ištverti. Būtina nuoširdžiai atsiprašyti, net jei dažnai negali tikėtis greito atleidimo, visais būdais stengtis atitaisyti žalą,
pasipiktinimą priimti su nuolankumu. Tokie skandalai kainuoja nervų, gali kirsti per reputaciją, finansus ar kitų
formų kapitalą, ir šiaip yra labai nemalonus dalykas. Guostis galima tuo, kad skandalai praktiškai iš prigimties turi
ribotą galiojimo laiką, nors kartais ilgesnį negu norėtum. Tačiau tik ištvėrus skandalą, galima tada jau normaliau,
nebe taip isteriškai viską apmąstyti. Tiesa, ir skandalui ištverti, ir jo priežastims bei padariniams apmąstyti būtina
išmintis (prudentia). Kur jos gauti, nežinau, kai man jos trūksta, dažniausiai tiesiog meldžiuosi, ir kartais padeda.
Bet Lietuvoje seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje skandalai nekyla, o vyskupai apie visa tai jeigu apsk
ritai šneka, tai tik kaip apie kažkokį labai tolimą ir abstraktų dalyką. Tačiau statistiškai neįmanoma, kad tokių
dalykų Lietuvoje nebūtų pasitaikę. Skandalai nekyla todėl, kad seksualinių nusikaltimų aukos neateina niekam
pasiskųsti. Pamėginsiu paaiškinti, kodėl, mano galva, taip yra.
Lietuvos Vyskupų Konferencija turi tokią taisyklę, kad bažnyčiose per rinkimus neagituojama. Kai šį pavasarį
prieš Europarlamento rinkimus visai suįžūlėjęs Vytautas Radžvilas su savo sąrašu pradėjo brautis į bažnyčias, nešini laikraštėliais, Vyskupų Konferencija net matė reikalą taisyklę priminti viešai. Tačiau buvo pilnas Facebookas
kunigų ir net vyskupų, kurie vis tiek agitavo, ypač per Prezidento rinkimus. Kai kurie bandė agituoti išsisukinėdami,
neįvardydami kandidatų, bet nebuvo įmanoma nesuprasti, apie ką jie kalba. Dar daugiau, dabar dar nėra prasidėjusi kitų metų Seimo rinkimų kampanija, bet Rimantas Dagys ir, rodos, Sinica, beveik kas sekmadienį važinėja
po parapijas ir de facto agituoja, tegul ir dangstydamiesi konferencijomis apie krikščioniškas vertybes. Būtų labai
keista, jeigu vyskupai to nežinotų. Tikėtiniau, kad žino, bet remiasi sofistiniais išvedžiojimais. Na, pavyzdžiui, kad
ta taisyklė skirta bažnyčios erdvės sakralumui apsaugoti, o parapijos salė – jau ne sakrali erdvė, ir panašiai. Žinau
tiek, kiek matyti plika akimi: mūsų institucinė Bažnyčia apsimeta, kad nedalyvauja politinėje agitacijoje, bet iš tik
rųjų iš pasalų vis tiek dalyvauja.
Ir tai toks ryškus pavyzdys, lengvai pasiduodantis „suskandalinimui“, bet iš tikrųjų jis gana gerai rodo viešą Bažnyčios įvaizdį ir laikyseną. Bažnyčia Lietuvoje nuolat gudrauja. Paminėkime finansinio skaidrumo reikalus, pavyzdžiui. Ir dar visokias dėmes ir nuodėmes, dažniausiai, tiesą sakant, smulkias ir net nelabai vertas dangstymo. Bet
dangstoma viskas. Aš į tokią Bažnyčią, pas tokį vyskupą neateičiau pranešti apie seksualinį ar kitokį nusikaltimą
prieš save ar prieš kitą. O jeigu būčiau pakankamai įsiutusi, tikėtiniau, kad nueičiau pas žurnalistus ir tyčia pasistengčiau sukelti kuo didesnį skandalą.
Bažnyčia Lietuvoje, kitaip sakant, bijo pritrūkti išminties skandalams ištverti, bet jų vengdama užkerta kelią ir
visam susitaikymo bei gijimo procesui, kuris turėtų ir galėtų sekti po to. Nors galbūt ta baimė pagrįsta, ir tada geriau jau tylėti, negu šnekėti neišmintingai?
Leisk užbaigti švelniai optimistine gaida. Man atrodo, kad pasauliečių katalikų intelektualiniai pajėgumai ir, pavadinkime, pilietinis sąmoningumas auga. Džiaugiuosi Bernardinai.lt ir Mažąja studija, net jei ir ne visa katalikiška
žiniasklaida. Tiesą sakant, labai džiaugiuosi tuo, kaip jau kelintus metus žmonės netelpa į Mažąją akademiją, Alfa
kursus, o ypač – į Ignaciškas dvasines pratybas. Kartais leidžiu sau patikėti, kad atsinaujinimas – kažkoks gilus,
sunkiai užčiuopiamas, bet vedamas Šventosios Dvasios – tikrai vyksta ir visoje Bažnyčioje, ir konkrečiai pas mus.
Aišku, tikrą atsinaujinimą atneša tik Kūdikėlis. Ačiū Jam, kad ir vėl apysveikiai ir apygyviai baigiame Jo sulaukti.

Vilnius, 2019 m. gruodžio 10 d.
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Nustebimai

Gerovės valstybė, kaip principas
Guoda Azguridienė

Kildama gerovės valstybės banga sukėlė daug entuziazmo, fantazijų ir lūkesčių, o nusėsdama palieka mintį, kad
turinys jos per platus, jog būtų apibrėžtas. Visgi drįsčiau
teigti, kad yra „gerovės valstybės“ idėjoje pakankamai
ir konkretaus turinio. Nepakankamai tam, kad būtų
aišku, ko norime, bet pakankamai suprasti, iš kurios
pusės artimiausiu laiku dažniausiai pūs politikos vėjai.
„Gerovės valstybė“ anaiptol nėra prekinis ženklas
valstybės, kurioje gera gyventi eiliniam žmogui. Politikos teorija sako, kad bet kurios demokratinės valstybės
valdžia siekia, jog jos gyventojams gyventi būtų kiek
galima geriau. Tiesa pasakius, jokių kitų tikslų demokratinės valstybės politikai neturi ir negali turėti, tik
piliečių gerovę. Taigi vertinant pažodžiui, nieko keisto,
kad kuriasi tiek partijų su „gerovės“ pavadinimu – prie
kiekvienos partijos prikabinkime žodį „gerovė“ ir nesuk
lysime, įvardindami jos priedermes. Tačiau tų partijų
gebėjimai tai įgyvendinti yra jau kitas klausimas. Jis
tiesiogiai siejasi su klausimu „kaip“? Nuo to, „kaip tą
gerovę pasiekti“, iki šiol priklausydavo partijos pavadinimas. Vieni akcentuoja, kad gerovės sieks sudarydami
sąlygas daugiau patiems uždirbti, kiti – daugiau kitų
uždirbtą gėrį perdalindami. Jei dabar visos partijos kalbės bei demonstruos tik tai, kad jos siekia gerovės žmonėms, klausimas „kaip to siekia“ dar labiau užsivels ir
tikimybė pasiekti realios gerovės tik sumažės.
Taigi siekiant realios gerovės tebėra aktualu, o gal
net kaip niekada aktualu rinkėjams išgirsti iš politikų,
kaip jie tos gerovės sieks, nes pažadai, kad sieks – nieko
naujo ar išskirtinio.
Bet tokią išvadą gali padaryti tik tada, kai pasigilini. Kai nepasigilini, gali atrodyti, kad vienos
partijos siekia gerovės, o kitos ne gerovės –
kažkokio didesnio Lietuvos konkurencingumo, ekonominio augimo, našumo didėjimo ar
tvarios plėtros. Taigi partijoms kyla pagunda,
viską pavadinus „gerove“, bandyti save parduoti nesigilinančiam rinkėjui.
Ir čia jau galime padaryti dvi išvadas: pirma žinia yra ta, kad gerovę žmonėms suteiks
valstybė, ir antra, kad politikai tą žinią siunčia rinkėjui, kuris nesigilina. Žinios turinys
gana skiriasi nuo Vakarų kultūrai būdingo
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supratimo, kad gerovę kuria žmonės: individualiai ir
grupėmis – per bendruomenes ir bendroves. Valdžia
gi padeda ar bent jau netrukdo to daryti, užsiimdama
pačiais bendriausiais baziniais visuomenės reikalais,
kaip antai sklandi įstatymų leidyba, nuosekli nuosavybės apsauga, teisingi teismai, išmani užsienio politika,
agresijų iš išorės, gaisrų, suiručių ir panašių grėsmių iš
vidaus užkardymas. Tenka sutikti, kad tokiame sprendime yra logikos: balaganas įstatymų leidžiamojoje valdžioje, įtarimai korupcija teisėjams ir advokatams, šešėlinė ekonomika, kuri niekaip nemažėja, nepotizmo
tradicijas šventai puoselėjanti savivalda, nekompetentingi ministrai ir pan. signalizuoja, kad savame kieme
tvarkytis nepavyksta, todėl eikime geriau į žmonių kiemą gerovės kurti. Gal labiau pasiseks, vis ne skaidrumą
ir atsakomybę tarp savų diegti.
Pareiškimas, kad gerovės davėjas yra valstybė, turi
labai konkretų turinį, žymintį politinės minties aiškų
posūkį į kairę. Jokia dešinioji partija nepasakys, kad
gerovę kuria valstybė – gerovę kuria žmonės ir jų labai
įvairios bendruomenės. Gerovės jos sukuria daugiau,
jei politikai savo darbą atlieka gerai ir sąžiningai. Bet
politikai tiesiogiai gerovės nekuria: nekasa, nearia, neaugina, negamina, negydo, neugdo. Jie su gerove susiduria atlikdami mano jau minėtas saugumo ir saugojimo funkcijas, perskirstydami sukurtą gerovę per
mokesčius, idant aprūpintų viešąjį sektorių ištekliais
ir sušelptų skurstančius.
Antrasis gerovės valstybės išskirtinumas atsiskleidžia kaip socialinės politikos (techniškai sakant, perskirstymo) principas. Lietuvos politikai visai dar neseniai, prieš prezidentui išmetant gerovės
valstybės kozirį, buvo sutartinai susirūpinę
dideliais socialinės atskirties rodikliais. Apie
tų rodiklių sąlyginumą neseniai rašiau, dabar pakaks priminti, kad dalis žmonių Lietuvoje gyvena gerokai blogiau nei kiti – tai apytikriai matyti iš pajamų vertinimo. Tradicinė
socialinė politika labai prisižiūri, kad remtų
tik skurdžiausius, o neremtų tų, kurie gali savimi pasirūpinti. Mat didžioji dalis mokesčių
mokėtojų nėra nei dideli skurdžiai, nei dideli
turčiai, o yra tokių, kurių situacija nuo remia-
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mųjų vos geresnė, todėl iš jų paimami mokesčių pinigai
turėtų būti skiriami žmonėms, kurie tikrai turi mažiau.
Priešingu atveju, socialinė politika laikoma ir moraliai
bei ekonomiškai žalinga, nes skatina žmones nesistengti ir gyventi kitų sąskaita, o besistengiančiuosius – demoralizuoja. Remti tik skurdžiausius yra aritmetiškai
teisinga, siekiant sumažinti socialinę atskirtį, nes didinant skurdžiausių pajamas, o nedidinant turtingesnių,
pajamų netolygumai mažėja. Šios sistemos esminis trūkumas yra brangus administravimas, nes reikia vertinti žmogaus turtą ir pajamas, ir šiaip reikia dirbti.
Gerovės valstybė pasižymi tuo, kad nori būti gera visiems. Taigi ji duoda ką nors ne tik skurdžiausiems, bet
ir kitiems. Kaip kad laimingi valandų neskaičiuoja, taip
gerovės valstybė nesismulkina skaičiuodama remiamųjų
turtą ir pajamas, o duoda pagal kategorijas. Ypač (kažkodėl) mėgstama duoti toms gyventojų kategorijoms, kurios
gerai balsuoja. Aišku, jos tada turi būti plačios, kaip antai vaikų tėvai arba pensininkai. Kai kurioms partijoms
labiau patinka ūkininkai ar šachtininkai ar kas nors, ką
nesunku išskirti ir pamaloninti iš biudžeto. Kadangi duoti reikia didelei grupei žmonių, labai greitai pritrūksta
pinigų. Jų ima trūkti ir šelpti patiems skurdžiausiems,
kurie į remtinas kategorijas nepapuola, ir viešajam sektoriui – mokytojams, dėstytojams, gydytojams, pareigūnams – tiems, kurių paslaugų reikia visai visuomenei.
Šis paramos paskirstymo posūkis Lietuvoje nuo vasaros toks akivaizdus, lyg pirštu prikišamai badomas.
Išgirdę Europos Komisijos raginimą mažinti socialinę
atskirtį, į kovą su skurdu jau vienas po kito kilo politikų
balsai. Spėjo netgi vieną pasiūlymą užregistruoti – padidinti neapmokestinamą pajamų dydį (NPD). Didesnis
NPD yra efektyviausia priemonė sumažinti dirbančiųjų skurdą greituoju būdu. Bet staiga vėjas pasisuko iš
pietų ir lenkiška vaiko pinigų vėliava užklojo visą skurdą ir socialinę atskirtį. Logiška, vaikais rūpintis visada
patraukliau nei skurdžiais. Kas girdisi dabar apie kovą
su skurdu? Tik vaiko pinigų ir padidintų pensijų natos.
Šios dvi išmokos pasieks dvi didžiausias gyventojų ir
rinkėjų grupes, tačiau visai ne skurdo pjūviu ir ne taik
lios socialinės paramos tikslu.
Išėjus į areną tokiems gerovės argumentams kaip
vaiko pinigai, kitiems politikams sunku ką nors paprasčiau ir masiškiau sugalvoti. Nenuostabu, kad pasiūlyta
didinti pensijas ne pagal formulę, nors formulė ir įtvirtinta tam, kad valdantieji nepasikėlinėtų sau reitingų
prieš rinkimus, laisvu režimu didindami išmokas. Šalia jau kurį laiką sruvena įvairi „gerovės“ smulkmė,
tokia kaip nemokamas maitinimas visiems vaikams
(priminsiu, kad didžiulė dalis maisto mokyklose tiesiog
išmetama, nes vaikai nevalgo), nemokami muziejai ar
viešasis transportas. Ministras Aurelijus Veryga bandė
su pigiausiais vaistais, bet pamiršo, kad žmonės nori ne
tik pigiausio, bet ir jiems tinkamo vaisto. Iš tos pačios
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valstybinės gerovės kyla ir nepamatuoti sprendimai
dėl naujų mokesčių, valstybinių bankų, vaistų portalų
ir kt. Visos šios „gelbėtojų“ iniciatyvos sudaro iliuziją,
kad valdžia žmonėms gerovę kuria, nors kuria ją tik
atskiroms grupėms ir kitų grupių, kurios galbūt gerokai
labiau ir nepelnytai stokojančios, sąskaita.
Vadinamosios gerovės valstybės, kaip antai Švedija
ar Danija, plataus biudžeto perskirstymo politiką išvystė tada, kai jau turėjo sukūrusios daug gerovės: tiek
valstybės demokratinių institucijų, įstatymų viršenybės, visuomenės stabilumo, tiek turto ir verslo tradicijų
prasme. Jeigu prisiminsime, kad gerovės prekinio ženk
lo nešėja Švedija nekariavo daugiau nei 200 metų, gal
bus aiškiau, kiek gerovės ši šalis buvo prikaupusi prieš
pradėdama ją plačiai dalinti. Mes su savo 29 metų gerovės kūrimo istorija, visiškai gležna ir skylėta valstybės
institucijų bei teisės ir demokratijos įtvirtinimo tradicija neturim jokių prielaidų taikyti jų skirstymo modelius. Mums verkiant reikia geriausių gerovės kūrimo
modelių, kuriais, beje, valdžioje domisi vienetai.
Gauti apsaugą žmonėms patinka, todėl nenuostabu,
kad populiariuose šalių reitinguose „gerovės valstybės“
modelio šalys stovi gana aukštai, o būdamos stabilios
demokratijos su gera infrastruktūra ir efektyviu valdymu, jos pritraukia talentų ir kapitalo. Tačiau tiek
vertinant šalis, kur žmonės nori gyventi ir dirbti, tiek
šalis, į kurias patrauklu investuoti ir vystyti ten verslą,
topuose minimos ir visai kitokio tipo šalys, tokios kaip
Jungtinė Karalystė, Singapūras, Pietų Korėja, JAV,
Šveicarija, Naujoji Zelandija, Japonija.
Apie įnoringą gerovės prigimtį padaryta pakankamai
daug ir reprezentatyvių tyrimų. Europos Centrinio banko studija (Pirmin Fessler, Martin Schürz) rodo, kad valstybės išlaidų gerovei mastas ir namų ūkių gerovė, lyginant tarp skirtingų valstybių, koreliuoja neigiamai, t. y.
juo daugiau gerovės skirsto valstybė, juo lėčiau turtėja
namų ūkiai, negana to, didėja namų ūkių turtiniai skirtumai. Kodėl? Nes viešosios gėrybės nepapildo privačių,
o jas pakeičia. Patikėję gerovės valstybe ir patirdami jos
pastovų rūpestį, mažiau uždirbantys žmonės patys mažiau rūpinasi savo ir savo vaikų ateitimi, mažiau taupo.
Todėl jų atsilikimas nuo turtingesnių tik didėja. Lietuvoje, kur šios kategorijos žmonių yra daug, tokios tyrėjų
įžvalgos reikštų, kad jei politikai su ta gerovės valstybe
užsiims rimtai, neturtingieji turtės lėčiau nei galėtų.
Dabar ypač madinga skiepytis ir visus kviesti tai daryti, taip demonstruojant savo pilietiškumą. Kadangi
politikai gerovės vėliavomis dabar mojuos ilgai ir nuobodžiai, būtų nuostabu pasiskiepyti nuo gerovės valstybės iliuzijos viruso, kuris plinta minties greičiu ir kurio
padariniai veikia gerokai ilgiau nei tymų ar gripo. Ligos
eiga gerai žinoma iš kitų šalių: džiugesys, viltis, atsakomybės už savo gyvenimą atidavimas, motyvacijos praradimas ir skurdas. Deja, ne tik materialinis.
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Ar Europos Sąjunga nukrikščionėja?
Tomas Daugirdas

Beveik kasmet prieš metų pabaigą iš kurios nors šalies
pasiekia kokia nors žinia „iš Europos“, skatinanti didesnį ar mažesnį sielvartą dėl pasikėsinimų į krikščionišką Kalėdų dvasią. Kai kur pastatyta eglutė neprimena
eglutės, kai kur net neleidžiama jos statyti, argumentuojant pastangomis neįžeisti nekrikščionių jausmų,
metų pabaigos švenčių sukomercinime taip pat įžvelgiami sąmokslo prieš krikščioniškas Kalėdas atgarsiai.
Ką ir kalbėti apie neutralią priekabią akį erzinančią
Season‘s Greetings! formuluotę anksčiau – ant popierinių, o dabar – ir ant elektroninių sveikinimų, grasinančių pavergti ir užvaldyti mūsų nieko blogo neįtariančius
krikščioniškus protus ir sielas. Ir žinoma, jautresniam
stebėtojui tai kelia minčių apie ES nukrikščionėjimo
bangą, kol kas tik pakraščiu, o palengva ir visa jėga
šluosiančią mūsų religiją. Ar iš tiesų ES atsiriboja nuo
krikščionybės?
Minčiai apie dvasinę Europos, o vėliau ir ES degradaciją – jau daugiau kaip šimtas metų, jei pirmiausią
ryškų jos pasireiškimą siesime su Oswaldo Spenglerio
knyga Vakarų saulėlydis. Naują postūmį ir papildomų
spalvų ši mintis įgijo plečiantis ES, į ją įsijungiant naujoms narėms. Kaip atsaką materialinei ES gerovei kai
kurios naujos šalys pateikė savo misiją grąžinti Europai
„dvasines vertybes“, taip pat ir krikščioniškumą.
Lenkai turbūt labiausiai iš visų šalių save matė kaip
krikščioniškosios (ar katalikiškosios) misijos nešėjus į
nureligėjusią Europą. Natalie Smolenski, analizuodama lenkiškąją savivoką nurodė, kad Katalikų
Bažnyčia regima kaip europinės ir lenkiškosios
egzistencijos gimdytoja, garantuojanti jų tapatybės tęstinumą. Lenkų suvokimu, jie išlaikę tikėjimą, kurį likusioji Europa prarado, ir turintys
jai tai vėl priminti ir perteikti. Ši idėja savaip
stimuliuoja ir lenkiškąjį nacionalistinį izoliacio
nizmą. Jei dabartinė Europa yra „užmiršusi“
savo krikščioniškąjį pagrindą, misiją vykdantiems lenkams svarbu neužsikrėsti dabartine
nuo pagrindo nutolusia europine būkle.
Ne vien Lenkijoje, bet ir kitose šalyse pabrėžtinis reikalavimas, kad Europa būtų krikščioniška, labai dažnai susijęs su griežtu nacionalizmu.
Kaip ir Lietuvoje ne kartą esame girdėję nacio-
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nalistų pasisakymus, kad jie esą už Europą, tačiau – už
tvirtų vertybių Europą. Ne už tą, kuri gyvuoja šiandien, yra degradavusi, tuoj nugrims į istorijos šiukšlyną. Todėl jokia tautinė valstybė neva neturėtų su esama
ES susidėti, nes apsikrės tomis blogybėmis, ir Europos
žlugimas ją neužilgo nutrauks į pragarmę. Izoliaciniam
nacionalizmui kartkartėmis kyla poreikis save pateisinti, ir tam labai tinka idealiai įsivaizduotos „krikščioniškos Europos“ utopija, priešpriešinta realiai ES.
Esama ir nuosaikesnių priekaištų. Nurodoma į ES
vengimą jos pagrindiniuose dokumentuose įrašyti vienareikšmes sąsajas su krikščioniškumu, net kai kalbama apie Europos kultūrines ištakas. 1992 m. Mast
richto sutartyje, suteikusioje teisinį statusą dabartinei
Sąjungai, kalbama apie humanistinį paveldą. 2004 m.
parengtoje Sutartyje dėl Konstitucijos Europai krikščionybė taip pat neminima. Nurodoma, kad semiamasi
įkvėpimo iš Europos „kultūrinio, religinio ir humanistinio paveldo, iš kurio susiformavo visuotinės vertybės: neliečiamos ir prigimtinės žmogaus teisės, laisvė, demok
ratija, lygybė ir teisinė valstybė“. Kai kurie stebėtojai
teigė, kad ir Konstitucijos patvirtinimas žlugo dėl tiesioginių nuorodų į krikščioniškąsias šaknis nebuvimo.
Krikščioniškojo paveldo nepaminėjimas vis dėlto nėra
aiškus ženklas, kad Europa žengia nekrikščionišku ar
antikrikščionišku keliu. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje krikščioniškumas ar Dievas taip pat neminimas.
Tauta apibrėžta kaip „išsaugojusi savo dvasią, gimtąją
kalbą, raštą ir papročius“, ir tai toli gražu nėra
krikščioniškas tautos apibrėžimas. Mūsų Konstitucijos 43 straipsnis sako, kad „Lietuvoje nėra
valstybinės religijos“, o 26 straipsnis nurodo:
„Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją
arba tikėjimą“. Kažin ar kas priekaištautų, kad
akivaizdžių nuorodų į krikščionybę nebuvimas
užkerta kelią Lietuvos valstybėje reikštis krikščioniškiems simboliams ir idėjoms.
Kitose šalyse tiesioginių nuorodų į krikščionybę esama. Airijos Konstitucija remiasi į Jėzų
Kristų, minimas ir Visagalis Dievas. Lenkijos
Konstitucijoje nurodoma, kad kultūros šaknys
yra „tautos krikščioniškasis paveldas ir univer-
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salios žmogiškosios vertybės“, taip sukuriant valstybėje
vietą ir netikintiems humanistams. Estija Konstitucijoje nemini nei Dievo, nei krikščionybės ar kitų religinių šaknų. Tad tiesioginė ir vienareikšmė nuoroda į
krikščioniškąsias ištakas tėra būdinga daliai ES valstybių. Tad nestebina, kad ES buvimą įtvirtinančiuose
dokumentuose, galiojančiuose visoms šalims, nėra tiesioginių nuorodų į krikščioniškąsias šaknis. Spręsdami
pagal mūsų Konstituciją, veikiau galėtume reikšti pretenzijas, jei tokios nuorodos būtų.
Prieš kaltindami ES dėl nukrikščionėjimo, turėtume
įvertinti, ar mūsų visuomenė nėra labiau atsiribojusi
nuo krikščionybės nei Europa. Bent du trečdaliai Lietuvos gyventojų nepritaria, kad Lietuvos politinis gyvenimas būtų glaudžiai suaugęs su religija. Visuomenė
kažin ar būtų patenkinta, jei jų gyvenimus labiau reguliuotų taisyklės, išvedamos iš „krikščioniškų vertybių“.
Tad galbūt nureligėjimas yra ne ES primestas ar primetamas dalykas mums, o mūsų pačių sekuliarus santykis
su valstybe, atsispindintis ir ES.
Esama ir kito pobūdžio argumentų dėl ES nekrikščioniškumo. Europos nukrikščioninimas ir su tuo susijusios grėsmės Europos ar jos tapatybės likimui siejamas
su liberaliosios demokratijos modeliu, kuris vyrauja ES.
Šiuolaikinė liberalioji demokratija iš tiesų jokiai religinei pozicijai nesuteikia prioriteto. Ji linkusi religinę
raišką viešajame politiniame gyvenime „neutralizuoti“,
ją priskirdama privačiam žmonių reikalui. Liberalioji
demokratija skatina formuotis religiškai neutralų viešajį gyvenimą.
Kai kurie autoriai (prie jų galima priskirti ir filosofą Alvydą Jokubaitį) galvoja, kad tautinėse valstybėse
liberalios demokratijos neutralumą religijų atžvilgiu
švelnina krikščioniškas šaknis ar bent paveldą turinčios „tautos“ buvimas. Tad net jei valstybėje veikia liberalioji demokratija, vis dėlto gali būti kaip nors įtvirtinta tam tikra krikščionybės viršenybė kitų religijų
atžvilgiu. Štai ir mūsų Konstitucija įtvirtina valstybės
neutralumą visų religijų atžvilgiu, bet tam tikrą prioritetą suteikia kultūriniam paveldui – išskirdama tradicines ir netradicines bažnyčias ir religines organizacijas, tik jų neįvardydama.
ES – priešingai, nesama europiečių tautos. Tad stiprėjant Sąjungai ir silpnėjant tautinėms valstybėms, religinis neutralumas gali sustiprėti. Tai skatintų labiau
nukrikščioninti ir tautų viešą gyvenimą. Šia prasme
ES, ypač jei ji stiprės, suprantama kaip antikrikščioniška. Tas vaizdinys tampa dar radikalesnis, jei manoma, kad visą ES reguliuoja ir suka kažkur Briuselyje
įsikūrusių politikų ar administratorių grupuotė. Prieš
metus Šiauliuose vyko su Stasio Šalkauskio idėjomis
susieta diskusija „Europos Sąjunga – krikščionybės išli-
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kimui palankus ar žalingas projektas?“ Radikaliausias
euroskeptikas Lietuvoje Vytautas Radžvilas teigė, kad
„šiuolaikinis Europai vadovaujantis elitas savo giliausiais įsitikinimais yra antikrikščioniškas“, kad „vyksta
antropologinis socialinės inžinerijos eksperimentas, kuris bando kurti naują žmogų“, o krikščioniškai katalikiška „žmogaus samprata yra visiškai atvirai ir nuosekliai
paneigiama“. ES veikimas ir formavimasis vis dėlto yra
daug sudėtingesnis procesas nei nori įteigti Radžvilas.
Liberaliosios demokratijos argumento ašis vis dėlto
yra ne pačios demokratijos, kuri būdinga ne tik Europai,
pavidalas. Kultūrinio stabilumo ir religinio homogeniškumo sąlygomis tokia demokratija niekam neužkliūtų.
Problemą, baimes ir kalbas apie Europos žlugimą kelia
globalizacijos sąlygota migracija ir kultūrų maišymasis.
Gausėjant religingų nekrikščionių, kurie gali pakeisti
Europos kultūrinį veidą, kyla pagundos reikalauti iš
demokratijos ir politikos daugiau, nei ji davė iki šiol:
suteikti ar bent deklaruoti prioritetą krikščioniškumui,
įtvirtinti krikščioniškumą pasitelkus politinę galią.
Didžiausias iššūkis, kuris šiandien krikščionims kyla
Europoje – nepasiduoti religijos supolitinimo pagundoms ir ieškoti būdų, kaip krikščioniškai atsakyti į besikeičiančios Europos metamus iššūkius iki šiol gana stabiliam gyvenimui. Popiežius Pranciškus pastaraisiais
metais pasakė ne vieną kalbą, skirtą ES. Jis dabartinę
Europą mato kaip daugiapolinę: joje reiškiasi įtampos
„tarp daugybės kultūrinių, religinių ir politinių polių“.
Jo mintys labai toli nuo galvojimo, kad ES politinis pavidalas turėtų būti nusavinamas krikščionių. Popiežius,
kaip jam įprasta, kalba apie pačios ES deklaruojamas
vertybes, taiką, humanizmą, vienovę įvairovėje, ir parodo, kaip jos turėtų būti suprantamos krikščionybės
šviesoje, kokiems veiksmams turėtų skatinti. ES jis
mato kaip šeimą, religiškai ir kultūriškai atvirą ir iš
to semiančią stiprybę, solidarią ir dialogišką. Europos
supratimo ir krikščioniškos tapatybės centre jis pastato
pagarbą kiekvieno žmogaus orumui.
Krikščioniškiems fundamentalistams, o ir ne vienam
didesnės politinės įtakos pasigendančiam krikščioniui
tokia popiežiaus pozicija gali pasirodyti pernelyg silp
na ir netoliaregiška, o jo santykis su ES problemomis –
pernelyg atsajus. Negi popiežiui nerūpi, kad Europoje
krikščionybės pozicijos gali susilpnėti, kad ims vyrauti
musulmonai? Popiežiaus poziciją galima interpretuoti
ir kitaip nei neeuropiečio žvilgsnį iš šalies. ES neturės
jokios prasmės, jei ji bus statoma religinių vertybių ar
kitais pretekstais niekinant žmones ir paminant jų orumą. Tokios jos žlugimas būtų garantuotas, nepaisant
to, kiek kartų jos dokumentuose ar šalių konstitucijose
būtų paminėtas Dievas ir krikščionybė.
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KAIP SUSIJUSIOS RELIGINĖ IR TAUTINĖ
PRIKLAUSOMYBĖ VIDURIO IR RYTŲ
EUROPOJE
Saulena Žiugždaitė

Populiarioje vaizduotėje Vakarų Europos šalys paprastai laikomos mažiau religingos negu Rytų. Kartais
rytiečiai tuo didžiuojasi ir rūpinasi, kaip apsisaugoti
nuo sekuliarios vakariečių įtakos. Kita vertus, visiems
yra žinoma, kad katalikų tautinė tapatybė ir religinė priklausomybė yra giliai persipynusios. Tačiau ar
dešimtmečiais vykdyta ateizacija nesutraukė šių saitų? Į panašius klausimus leidžia atsakyti neseniai Pew
Research Center atliktas didžiulis tyrimas, vykdytas
aštuoniolikoje Vidurio ir Rytų Europos valstybių ir paskelbtas www.pewforum.org. Prestižinio centro tyrėjai
mėgino nustatyti, kokie poslinkiai įvyko regione per
pastaruosius dešimtmečius po „geležinės uždangos“ sutrupėjimo ir Europos integracijos pastangų.
Kol kas nėra aiškaus sutarimo dėl Vidurio ir Rytų
Europos geografinių ribų, tad giluminiai interviu buvo
vykdomi labai plačiame areale: nuo Šiaurės iki Pietų, t. y. nuo Baltijos valstybių iki Balkanų valstybių
ir Graikijos, ir nuo Vakarų iki Rytų, t. y. nuo Čekijos,
Lenkijos ir Rusijos iki Armėnijos ir Gruzijos. Iš esmės
tyrimas apėmė šalis, kurios XX a. priklausė sovietų įtakos zonai. Nors Graikija nebuvo Rytų bloko šalis, jos
geografinė padėtis ir visuomeninės pažiūros nagrinėjamais klausimais artimesnės Rytų, o ne Vakarų europiečių pažiūroms.

RELIGIJOS SUGRĮŽIMAS
Kokia tikrovė išniro apibendrinus duomenis? Ko gero,
svarbiausia įžvalga yra ši: religija vėl tapo svarbia individo ir tautos tapatybės dalimi. Šis faktas negali nestebinti, žinant, kaip ilgai regione dominavo karingas
ateistinis režimas. Didelė dalis suaugusių Vidurio ir
Rytų Europos gyventojų teigia tikintys Dievą ir tapatinasi su religija. Apibendrinus visų aštuoniolikos apklausoje dalyvavusių šalių rezultatus, šis skaičius sudaro 86 proc.
Konfesinė situacija per šimtą metų menkai tepasikeitė – panašiai kaip Rusijos ar Austrijos-Vengrijos im-
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perijos laikais, regione dominuoja ortodoksų ir Romos
katalikų denominacijos.
Daugumą regione sudaro krikščionys ortodoksai
(57 proc.): didžiausios jų bendruomenės gyvena Rusijoje, Ukrainoje, Graikijoje, Rumunijoje. Reikšminga mažuma – Bosnijoje (35 proc.), Latvijoje (31 proc.) ir Estijoje (25 proc.). Katalikai sudaro tik apie 18 proc. regiono
gyventojų: jie sudaro daugumą Lenkijoje, Kroatijoje,
Lietuvoje ir Vengrijoje. Trečioji didelė grupė yra nereligingi žmonės. 14 proc. regiono gyventojų save laiko
ateistais, agnostikais arba „niekuo konkrečiai“: Čekijoje jie sudaro daugumą (72 proc.), o Estijoje – didelę dalį
(45 proc.). Protestantai yra svarbi regiono mažuma: pavyzdžiui, Estijoje ir Latvijoje jie sudaro apie penktadalį,
o Vengrijoje – apie 13 proc. gyventojų.
Tiesa, nors religinė priklausomybė plačiai deklaruojama, santykinai nedaug krikščionių – tiek ortodoksų,
tiek ir katalikų – reguliariai lankosi pamaldose, meldžiasi ar laiko religiją svarbia savo asmeniniame gyvenime. Pavyzdžiui, vos 10 proc. šio regiono ortodoksų
teigia kas savaitę lankantys bažnyčią. Lyginant šiuos
duomenis su Pew Research Center tyrimais kitose pasaulio dalyse, pavyzdžiui, JAV, Lotynų Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose ar Šiaurės Afrikoje, į akis krenta
didžiulis atotrūkis. Akivaizdu, kad mūsų regionas pasižymi išties menka religine praktika.
Užtat tyrimas patvirtino dar vieną svarbų aspektą:
religija ir tautiškumas Vidurio ir Rytų Europoje yra
glaudžiai susiję. Didžiajai daliai šio regiono žmonių religingumas yra nacionalinės priklausomybės dalis, nepaisant to, kad dažniausiai jie nėra praktikuojantys
krikščionys.

RELIGINGUMO FORMOS
Tikėti, elgtis, priklausyti – šiuos tris žodžius kaip galimo santykio su religija variantus 1994 m. pasiūlė sociologė Grace Davie, tyrusi britų religingumą. Viena yra
asmeniškai tikėti Dievo buvimu, kita – tapatinti save
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su konkrečia bendruomene ar religine grupe, trečia –
kasdienybėje skirti laiko maldai ar kitoms religinėms
praktikoms, jau nekalbant apie religinių principų taikymą priimant svarbius ar kasdienius sprendimus, puoselėjant tarpusavio santykius. Anot sociologės, paprastai
žmonės palaiko santykį su religija bent vienu iš minėtų
būdų, nebūtinai visais trimis.
Remiantis šia metodologija, Vakarų Europos krikščionys, pavyzdžiui, apibūdinami kaip „tikintys, bet nepriklausantys“. Davie įsitikinusi, kad tikėjimas į Dievą
egzistuoja, nepaisant ištuštėjusių bažnyčių ir menko įsitraukimo į religinių institucijų veiklą. O štai Rytų Azijoje pastebėsime visiškai kitokią paradigmą: čia dominuoja „elgesys be tikėjimo“. Pavyzdžiui, Kinijoje žmonės
nei tiki į aukštesniąją jėgą, nei tapatinasi su konkrečiu
tikėjimu, tačiau reguliariai lankosi budistų ar konfucionistų šventyklose, kur stropiai atlieka tradicinius
ritualus. Šiame kontekste didžiajai daliai Vidurio ir
Rytų Europos gyventojų būdingas deklaruotas „tikėjimas ir priklausymas, neatsispindintis elgesyje“. Iš tiesų
didžioji dalis suaugusių šio regiono gyventojų tiki Dievą ir tapatinasi su ortodoksiškąja krikščionybe, tačiau
tokios įprastinės religingumo praktikos, kaip kasdienė
malda ar dalyvavimas sekmadienio liturgijoje, yra ganėtinai menkos.
Nežiūrint šio fakto, religijos sugrįžimas į kadaise atei
zuotą regioną negali nedaryti įspūdžio, o keliose šalyse
jis pasireiškė itin ryškiai. Lyginant su 1991 m. duomenimis, Rusijoje, Ukrainoje ir Bulgarijoje sumažėjo nepriskiriančių savęs jokiai religijai, o kartu išaugo
skaičius asmenų, priskiriančių save ortodoksams. Katalikybė panašaus proveržio nepatyrė. Galbūt dėl to,
kad didžioji dalis gyventojų Lenkijoje ir Vengrijoje išsaugojo savo katalikiškumą komunizmo metais – tad
religinio vakuumo, kurį reikėjo užpildyti žlugus Sovietų
Sąjungai, buvo mažiau. Nepaisant to, tam tikra raida
vyko ir tarp katalikų, tačiau kita – didesnės sekuliarizacijos – linkme.

KATALIKYBĖS RAIDA
Didžiausias pokytis fiksuojamas Čekijoje, kuri seniai
garsėja kaip viena sekuliariausių Europos valstybių.
Jei 1991 m. katalikais save laikė 44 proc. gyventojų, tai
naujausia apklausa tokių rado vos 21 proc. Beveik trys
ketvirtadaliai suaugusiųjų save laiko ateistais, agnostikais arba neturinčiais jokių religinių įsitikinimų.
Kaip atsitiko, kad taip išsiskyrė ortodoksiškų ir katalikiškų visuomenių keliai? Sociologai daro prielaidą,
kad iš dalies tai atspindi politinę šalių geografiją. Visos
ortodoksiškos regiono šalys yra nutolusios labiau į Rytus, dauguma jų priklausė Sovietų Sąjungai. Katalikiškos, priešingai, išsidėsčiusios labiau Vakaruose, ir tik
Lietuva buvo SSRS dalis.
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Buvusių sovietinių respublikų gyventojai dažniausiai
mano, kad šiandien jų šalis yra religingesnė negu sovietmečiu. Tuo tarpu šalyse už SSRS sienų atsakymai
yra įvairesni. Lenkijoje, Rumunijoje ir Graikijoje respondentai dažniausiai teigė, kad jų šalis šiuo metu yra
mažiau religinga nei anuomet.
Tačiau šios įžvalgos atskleidžia tik dalį tiesos. Nors kai
kuriose šalyse katalikų skaičius mažėja, Vidurio ir Rytų
Europos katalikai kur kas labiau praktikuoja religiją
negu krikščionys ortodoksai. Pavyzdžiui, 45 proc. katalikų Lenkijoje sako, kad jie bent kartą per savaitę
dalyvauja Mišiose, ir tai yra dvigubai daugiau nei ortodoksai bet kurioje kitoje tirtoje valstybėje. Katalikai
dažniau priima komuniją, pasninkauja per gavėnią,
kalba apie savo religinius įsitikinimus su kitais žmonėmis, skaito Šv. Raštą arba klauso jo per Mišias.

KONFESINĖS IR TAUTINĖS TAPATYBĖS
SĄSAJOS
Uoliau savo religingumą praktikuojantys katalikai
kartu menkiau sieja religinę ir tautinę tapatybę. Ortodoksams ši sąsaja neabejotinai yra gerokai glaudesnė.
Ortodoksų daugumos valstybėse vidutiniškai 70 proc.
gyventojų teigia, kad tautinė ir religinė priklausomybė yra neatsiejamos. Pavyzdžiui, jei asmuo nori būti
laikomas tikru rusu, jis privalo priklausyti Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai, arba tik graikų ortodoksas gali būti
„tikras graikas“. Tuo tarpu katalikų daugumos valstybėse panašiai galvoja vidutiniškai 57 proc. apklaustųjų. Vakarų Europoje ši dalis dar mažesnė: pavyzdžiui,
Prancūzijoje 23 proc., o Vokietijoje 30 proc. krikščionių
teigia, kad buvimas krikščioniu yra labai arba bent kiek
svarbus jų tautinei tapatybei.
Tokie nacionalistiniai jausmai ypač būdingi religinei
daugumai atstovaujantiems asmenims. Tačiau kai kuriais atvejais identišką poziciją užima net ir mažumų
nariai. Pavyzdžiui, apie ketvirtadalis musulmonų ir
religinių įsitikinimų neturinčių apklaustųjų Rusijoje
teigia, kad yra svarbu būti rusu ortodoksu, norint būti
„tikru rusu“. Ortodoksiškose šalyse daugiau žmonių
linkę manyti, kad jų kultūra yra „aukštesnė už kitas“,
be to, šie žmonės „labai didžiuojasi“ savo nacionaline
tapatybe.

RELIGINGUMAS IR VALSTYBĖ
Kitaip negu ortodoksai, ištisus amžius turintys nacio
nalines Bažnyčias, katalikai yra mažiau linkę tikėtis
savo šalies vyriausybių finansinės paramos ar religinių
vertybių propagavimo visuomenėje. Katalikai labiau
palaiko religijos ir valstybės atskirumą. Politinis bei
religinis Vidurio ir Rytų Europos žemėlapis ne kartą
keitėsi, tačiau tai nesutrukdė Rusijai – kaip carinei im-
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perijai ar kaip Sovietų Sąjungai – išlaikyti stiprią savo
įtaką. Maskvos patriarchatas yra didžiausia iš penkiolikos ortodoksų bendruomenių pasaulyje, o didžioji dalis
jos narių (daugiau nei 100 mln.) gyvena Rusijoje. Šiandien dauguma ortodoksų – ir ne vien rusų ortodoksų –
reiškia prorusiškas pažiūras. Rusiją jie vertina kaip
skydą, sulaikantį Vakarų įtaką, ir mano, kad Rusija
privalo apsaugoti ne vien etninius rusus, bet ir krikščionis ortodoksus kitose valstybėse.

SOCIALINĖS PAŽIŪROS
Galima teigti, kad visame regione vyrauja vadinamasis konservatyvus požiūris į lytiškumą ir socialinę lytį,
kritiškai vertinamas homoseksualumas.
JAV ir daugelyje kitų šalių religingesni asmenys paprastai laikosi konservatyvesnių pažiūrų tokiais socia
liniais klausimais kaip homoseksualumas ir abortai.
Nors panaši tendencija stebima ir atskirose Vidurio ir

Elvyra Kairiūkštytė. Be pavadinimo. 2004. Popierius, tušas, guašas. Nuotraukos iš Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) kūrinių archyvo

Vienintelė išimtis yra Ukraina, tačiau net ir konflikto
nepaliestose teritorijose daugiau kaip trečdalis suaugusiųjų (38 proc.) sako, kad Rusija privalo apsaugoti krikščionis ortodoksus kitose šalyse. Rusai paprastai šį vaid
menį savo valstybei priskiria gerokai didesniu mastu:
taip mano 72 proc. apklaustųjų. Įdomu tai, kad ši nacio
nalinė atsakomybė nebūtinai išreiškia kokį nors bend
rumo ar asmeninio solidarumo jausmą. Tik 44 proc.
krikščionių ortodoksų Rusijoje teigia jaučiantys stiprų
ryšį su kitais ortodoksais pasaulyje, o 54 proc. jaučiasi
asmeniškai įpareigoti juos palaikyti.
Sociologai mano, kad troškimas matyti stiprią Rusiją
atspindi vertybinį Rytų atotrūkį nuo Vakarų. Ortodoksų daugumos kraštuose labai gyvas požiūris, esą „egzistuoja konfliktas tarp tradicinių mūsų šalies vertybių
ir Vakarų“, ir tie patys asmenys, kurie sutinka su šiuo
teiginiu, tikisi, kad Rusija padės išlaikyti tinkamą pusiausvyrą.
Katalikų daugumos ir religine prasme mišriose regiono valstybėse toks palaikymas Rusijai yra kur kas
silpnesnis. Politine prasme katalikiškos šalys yra labiau orientuotos į Vakarus: kur kas daugiau žmonių
Lenkijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir Kroatijoje teigia, kad
jų šalies interesams gerokai naudingiau palaikyti glaudžius ryšius su JAV bei kitomis Vakarų galybėmis, nei
remti poziciją, kad stipri Rusija reikalinga Vakarų įtakai atsverti.
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Rytų Europos šalyse, labiausiai religingos šalys regione
(vertinant pagal lankymąsi bažnyčioje) nebūtinai yra
socialiai konservatyviausios.
Pavyzdžiui, nors Rusijoje labai nedaug ortodoksų reguliariai lankosi maldos namuose, 85 proc. šios šalies
gyventojų teigia, kad homoseksualus elgesys yra moraliai smerktinas. Tam pritaria net trys ketvirtadaliai
religinių įsitikinimų neturinčių rusų, o 79 proc. jų teigia,
kad visuomenė neturėtų to priimti. Priešingai, katalikiškoje Lenkijoje, kur apskritai gyventojai kur kas aktyviau praktikuoja savo religingumą, tik pusė suaugusiųjų
(48 proc.) mano, kad homoseksualumas yra moraliai blogas. Maždaug keturi iš dešimties (41 proc.) lenkų katalikų teigia, kad visuomenė privalo priimti homoseksualumą. Panaši tendencija vyrauja visame regione. Svarbu
pridurti, kad jauni suaugusieji šiek tiek liberaliau vertina homoseksualumą ir vienos lyties asmenų sąjungą.
Įdomu tai, kad didžioji dauguma buvusios Jugoslavijos gyventojų (Bosnija, Serbija ir Kroatija), patyrusių
XX a. pabaigos etninius ir religinius karus, labiau pasisako už daugiakultūrę visuomenę. Musulmonai labiau palaiko mišrios visuomenės idėją negu šio regiono
krikščionys ortodoksai ir katalikai.
O kaip dvi didžiosios religinės grupės – ortodoksai ir
katalikai – vertina viena kitą?
Nemaža dalis abiejų konfesijų krikščionių sutinka,
kad abi tradicijos turi daug bendro. Tačiau faktas, kad
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Rytų–Vakarų arba katalikų–ortodoksų schizmai – jau
1000 metų! Kai kurie šiuolaikiniai ortodoksų bend
ruomenių vadovai atvirai smerkia susijungimo su
Romos Katalikų Bažnyčia idėją, baimindamiesi, kad
liberalios Vakarų vertybės užgoš ortodoksiškąsias. Nedaug regiono ortodoksų pasisako už dviejų Bažnyčių
suartėjimą: tokių yra vos 17 proc. Rusijoje ir 19 proc.
Gruzijoje.
Tuo tarpu valstybėse, kuriose gyvuoja reikšmingos
tiek katalikų, tiek ir ortodoksų bendruomenės, katalikai kur kas palankiau vertina dviejų Bažnyčių susivienijimo siekį. Ukrainoje tokių yra trys ketvirtadaliai
(74 proc.). Tuo tarpu tik vienas trečdalis šios šalies ortodoksų remia tokį požiūrį (34 proc.). Kai kuriais atvejais ši skirtis yra dar gilesnė. Nors dauguma abiejų
konfesijų apklaustųjų sutiktų priimti kitos denominacijos krikščionis kaip savo šalies piliečius ir kaimynus,
tačiau kur kas santūriau vertina galimybę priimti kitos
konfesijos narį į savo šeimą. Tiesa, katalikai šiek tiek
atviriau nusiteikę priimti ortodoksus negu atvirkščiai.
Ukrainos regionuose, kur katalikai sudaro mažumą,
beveik 92 proc. katalikų sutiktų priimti ortodoksą kaip
savo šeimos narį, tačiau gerokai mažiau (56 proc.) ortodoksų panašiai nusiteikę katalikų atžvilgiu.
Kalbant apie kitų religijų ir etninių grupių atstovus
(žydus, musulmonus ir romus), labai aiškiai matomas
šių mažumų „socialinis atotrūkis“ Vidurio ir Rytų Euro
poje. Šia prasme katalikų ir ortodoksų pažiūros menkai
skiriasi, ypač romų atžvilgiu – pastarieji sulaukia mažiausiai palankumo. Katalikai palankiau vertina žydus,
tuo tarpu ortodoksai labiau negu katalikai linkę gyventi
vienoje šalyje ir vienoje gatvėje su musulmonais. Nesunku čia įžvelgti ilgaamžę bendro gyvenimo patirtį,
kai vienoje valstybėje gyvuoja reikšmingos ortodoksų
ir musulmonų bendruomenės. Pavyzdžiui, tokia ortodoksiška šalis kaip Rusija turi didžiausią musulmonų
bendruomenę regione – ją sudaro maždaug 14 mln. is-
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lamo išpažinėjų. Bosnijos populiaciją iš esmės sudaro
krikščionys ortodoksai ir musulmonai.

VIDINĖ TAKOSKYRA
Nors seniai nebeliko kadaise žemyną padalinusios
„geležinės uždangos“, o Europa nebe pirmus metus
deda pastangas kurti „bendrus namus“ savo piliečiams,
pasaulėžiūriniai skirtumai yra gana ryškūs ir atrodo
nesutaikomi. Vertinant požiūrį į religiją, tautybę, tautines ir socialines mažumas, Vakarų Europos gyventojai
yra labiau linkę priimti musulmoną ar žydą kaip savo
šeimos narį ar kaimyną, pripažinti teisę į vienos lyties
asmenų santuoką, o nacionalinę tapatybę pripažinti ir
asmenims, kurie nėra gimę jų šalyje.
Žemyno centre esančios šalys tam tikrais klausimais
dažniausiai palaiko Rytuose populiarias pozicijas, tačiau kitais klausimais atspindi labiau vakarietiškas
pažiūras. Pavyzdžiui, sekuliarizuoti čekai, kaip ir dauguma vakariečių, paprastai palankiau vertina vienos
lyties asmenų sąjungą ir nesieja krikščioniškumo su nacionaline tapatybe. Tačiau jie nėra linkę priimti į savo
tarpą musulmonų, todėl šia prasme yra panašūs į savo
kaimynus Rytuose. Dauguma vengrų teigia, kad tikram
vengrui yra svarbu būti gimus jų šalyje, – tai tipiškas
rytietiškas požiūris į nacionalinę tapatybę, tačiau tik
šeši iš dešimties vengrų tiki Dievą, o tai jau artimiau
Vakarų situacijai. Kitais klausimais Vidurio Europos
valstybės patenka kažkur į vidurį tarp Rytų ir Vakarų.
Tai keletas svarbiausių išvadų, kurias padarė Pew
Research Center tyrėjai, analizuodami duomenis, surinktus per metus laiko nuo 2015 m. birželio iki 2016 m.
liepos. Tyrėjai ėmė interviu iš daugiau nei 25 000 suaugusiųjų, vyresnių nei 18 metų. Tyrimą finansavo The
Pew Charitable Trusts ir John Templeton Foundation.
Ši studija yra dalis projekto, siekiančio suvokti religijos
raidą ir jos įtaką visuomenėms visame pasaulyje.
!
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Juozui Tumui-Vaižgantui – 150

ŠIRDELĖS KOVOS IR ŽAIDIMAI
Julius Sasnauskas

Vaižganto nebūtų be Kauno. Aprisnojęs kone visą Lietuvą, prisiklausęs kone visų mūsų tarmių, prisiekinėjęs meilę sostinei, savo šventąjį miestą jis surado Kaune. Čia prasideda ir baigiasi Juozo Tumo kunigystės
kelias. Niekada jo paties neplanuotas, nenuspėjamas,
juo labiau – nepakartojamas. Tiesą sakant, per savo
keturis kunigiškus dešimtmečius jis ne per toliausiai ir
nukeliavo – tik iki Žaliojo kalno. Paskui – atgalios. Bet
jau palengva, iškilmingai, nebe taip vaižgantiškai. Nežinau, kiek laiko eiti pėsčiomis iš Santakos į Žaliakalnį.
Gal keturiasdešimt minučių?
„Kunigėli, kunigėli, neleisk savo širdelei ataušti!“ –
lyg kokį priedainį kartojo ir kartojo pagyvenęs Kauno
kunigas, vienuolis salezietis, kadaise vedęs klierikams
advento susimąstymą, rekolekcijas. Citavo Vaižgantą.
Iš atminties, ne iš popieriaus. Jam buvo labai gražu.
Man – irgi, iki pat šiol. Mes seminarijoje kasdien girdėdavome savo dvasios tėvo pamokslavimą, dukart per
metus būdavo ilgos ir tirštos rekolekcijos. Dar, žinoma, paskaitos, specialios konferencijos, sekmadienio pamokslai katedroje. Niekas neįstrigo, bangavo ir nubangavo nežinia kur. Išskyrus tą vaižgantišką neleisk savo
širdelei ataušti. Gal jau niekada ir nenutils. Ir netikėk
tu man ekstravagantišku prieškarinio Kauno pranašu
Herbačiausku, kad kanauninkas Juozas Tumas toliau
čia gyvena ir kalba!
Tas sakinys gal irgi turėtų vis atsirasti, kai mėgini
suvokti, kas buvo Vaižgantui kunigiškoji tarnystė. Nors
1920 m. nusėdęs Kaune, jis ėmėsi dėstyti ne gimtojoje
kunigų seminarijoje, o Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, tai dar nereiškė nusivylimo
dvasininkų luomu. Sulaukęs 55-erių, kanauninkas išleidžia vieną gražiausių, šilčiausių savo knygelių, pavadintą Jaunam veikėjui. 20 feljetonų. Skamba visai
nebažnytiškai. Tik iš dedikacijos „pavyzdingiesiem kunigam a.a. Jonui Vizbarui, a.a. Pranui Turauskui atminti“ skaitytojas supras, kur suka feljetonų autorius.
Knygelė neišvaizdi, nepanaši į tuomet jau leidžiamus
Vaižganto raštus. Bet po plonu pilku viršeliu sudėta tai,
Straipsnis parengtas pagal Kauno nacionaliniame dramos teatre 2019 m.
spalio 11 d. skaitytą pranešimą.
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ką autorius kunigas norėjo pasakyti apie kunigavimo
prasmę. Nors vadinamieji feljetonai parašyti skirtingu metu, spausdinti skirtinguose periodiniuose leidiniuose, viskas darniai sugula į vaižgantišką kunigystės
programą. Kad klierikui ar jaunam kunigėliui nekiltų

Juozas Tumas-Vaižgantas. Vilnius, 1908. Maironio
lietuvių literatūros muziejaus archyvas

abejonių, ar verta skaityti, čia pat pastaba: „Žemaičių
vyskupijos ordinariatas (taigi – bažnytinė vadovybė)
priėmė šitą knygutę maloningai“. Ieškoti ar neieškoti
ironijos? Spėčiau, kad vyskupo aprobatą nelengvai sekėsi gauti, nes Vaižgantas tada jau buvo hierarchų baramas už savo keistenybes ir išsišokimus.
Jei kas manytų, kad Juozas Tumas nuėjo į kunigus
spiriamas šeimos prestižo ar siekdamas karjeros Lietuvoje ir kad vėliau buvo daugiau rašytojas, kultūros
ir visuomenės veikėjas, o ne dvasininkas, jo feljetonai
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Romuva buvo priversta jam mokėti honorarą, nors visi
kiti autoriai rašydavo už dyką.
Arba iš kitos pusės. Nesyk pasigaunamas kaip labai
svarus jo prisipažinimas: esu mažapoteris. Turbūt pats
Vaižgantas ir sukūrė tą smagų, originalų terminą – mažapoteris. Žmogus, nemokantis ar nemėgstantis daug
melstis. Labiau vertinantis kitus dalykus, žemiškesnius. Ne vienam skamba patraukliai. Bet štai 1913 m.
birželį pas kunigą Tumą į Laižuvos kleboniją atvyksta
pavasaroti jo bičiulis iš Vilniaus laikų Liudas Gira su
žmona. Čia jau verta pacituoti, kaip Gira vėliau tautininkų partijos žurnale Vairas aprašęs anas atostogas.
„Kas rytą apie aštuntą – mišios, kai kada (nedažnai,
nes parapija nedidelė, ne turtingiausia ir ne dievočiausia) egzekvijos, kurias giedoti Tumas kviesdavosi ir
mane, dar neužmiršusį jų iš Vilniaus kunigų seminarijos dienų; susėsdavome abudu presbiterijos suoleliuose ir traukdavome Dovydo psalmes. Man jas giedoti su
Tumu buvo vienas malonumas.“ Turbūt ne mažesnis
malonumas buvo ir pačiam klebonui Tumui, nes kitur
iš egzekvijų giedojimo prie calūno jis yra smagiai pasišaipęs. Taigi kaip čia bus su tuo mažapoteriu, pasineriančiu į kasdienę maldą? Arba kitąsyk, užplūdus blogai nuotaikai, laiške savo bičiuliui kunigui Aleksandrui
Dambrauskui-Jakštui jis skundžiasi: „Nepaskaitau brevijoriaus, kurį taip akuratiškai skaitydavau“. Ir
knygelėje Jaunam veikėjui jis kunigus moko
neapleisti brevijoriaus.
O tai juk ilga, sudėtinga
malda, ne šiaip poteriai.
Iš visų kunigiškų feljetonų rinkinio man pats
gražiausias (ir netikėčiausias) – apie davatkas.
Ir vėl lenda galvon kultūros žmonių prisiminimai,
kad kanauninkas Tumas
nebuvęs davatka ir jų
nemėgęs ar persekiotas,
skųstas davatkų ir t. t.
O knygelėje tiek meilės ir
švelnumo jų pusėn, kad
netenki žado. Net piktosios davatkos, kurios
Juozas Tumas-Vaižgantas su bičiuliais iškyloje. 1925. Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvas
„pliauškė liežuviais, kas
reikia ir ko nereikia, kas
skolon vagoną trąšų sau ir parapijiečiams, tvarkė klebodora ir nedora“, kažin kaip reabilituotos, išteisintos dėl
nijos žemes. Uoliai, sumaniai ūkininkavo ir kitose vietojų nesveikatos, pilko gyvenimo, vienatvės. Ką ir kalbėti
se. Mokėjo skaičiuoti pajamas ir išlaidas. Kaip prisimeapie „tikrąsias“ davatkas, davatkas-dėdienes, dirbusias
na amžininkai, niekada nebuvo šykštus, dosniai rėmė
samdinių vietoje ir gaubusias visus namus savo malda:
nepasiturinčius, skolindavo žinodamas, kad neatgaus
Vaižgantui jos žavingos tarsi angelai sargai.
skolos, bet kas priklauso jam, išsireikalaudavo. Naujoji
Taip ir toliau darbuojasi neataušinta kunigo širde-

Jaunam veikėjui irgi gali pasirodyti tarsi tik iš reikalo,
atiduodant duoklę Bažnyčiai. Bet yra gausybė liudijimų, įrodymų, jog Vaižgantas buvo labai atviras ir nuoširdus žmogus, kartais net per daug. Užtenka žvilgtelėti
į jo išlikusias nuotraukas. Kai norėjo juoktis – juokėsi,
kai buvo liūdna – liūdėjo, o kai baisu – bijojo. Pavyzdžiui, plaukti per Atlantą ar važiuoti Kaukazo kalnais.
Nusibosta prezidento Antano Smetonos jubiliejaus užstalė su vyskupais ir generolais, tai pakyla ir eina pasivaikščioti. Kitaip tariant, jis buvo liepęs savo širdelei
gyventi ir leidęs, kad ji veiktų laisvai.
Tam širdelės darbui turbūt reikėtų priskirti ir jo kunigiškąją programą. Esu pasibraukęs ir citavęs jo feljetonuose frazę apie kunigų ar visos Bažnyčios santykius su
politika: „Vargas mums, panorusiems dvasią pastiprinti
materialybe“. Arba mintis, jog politikos griebiasi ne patys geriausi dvasininkai. Juozas Tumas kunigaudamas
ne tik rengė ir platino draudžiamą spaudą, grūmėsi su
caro žandarais ir gynė lietuvybę. Jis aktyviai prisidėjo
kuriant dvi politines partijas – krikščionių demokratų
ir tautininkų. Važinėjo po kaimus kaip rinkimų agitatorius. Redagavo bene devynis laikraščius ir žurnalus,
ir tai anaiptol nebuvo religinė spauda, koks tretininkų
kalendorius. Stakių parapijoje, kur praleido nepilnus
metus, jis ėmėsi, kaip pats sako, agronomo darbo, pirko
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lė. Kai reikia mylėti Lietuvą. Pats sakė: slieko širdžia.
Labiau už poną Dievą. Širdžiai juk neįsakysi, ir nereikia klausti, kodėl ji tokia, o ne kitokia. Pasitikdamas
l918-ųjų laisvės saulę, įkalintas Stokholmo viešbučio
vienutėje, pertraukėlėje tarp savo Pragiedrulių, jis saldžiai pragysta: „Jau aš jaučiu ateinančią mano Saulės, Tėvynės laisvės, šviesą. [...] Kam gi man reikia tos
Laisvės? Ar aš žinau? [...] Ir kam man teirautis?“ Nuo
pat savo kunigavimo pradžios Tumas sulenkėjusius kunigus versdavo kalbėti lietuviškai. Niršo, kad lenkinamas Vilniaus kraštas. Tik štai kunigaudamas Stakiuose atsiveda į zakristiją du berniukus aštuonių devynių
metų, apsikabina abu ir liepia: „Judu būkite draugai,
žaiskite kartu ir kalbėkite rusų, lenkų kalba, tai jums
bus naudinga ateityje“. Vaikai iš tiesų susidraugavo,
tik visa laimė, kad nepaklausė kunigėlio, kaip jiems
kalbėtis žaidžiant.
Širdelė ir pačiam Tumui leido nuolatos išdykauti,
žaisti. Su viskuo, net su rimčiausiais dalykais. Iki pat
paskutinių dienų. Jam tai sekėsi ir tiko. Daug kas yra
minėjęs vaikišką Vaižganto sielą, kad jis buvęs kaip
amžinas berniukas, nenuorama paauglys. Bažnytiniuose skunduose kaltintas suvaikėjimu. Na, ar galėtų solidus, gerbiamas kunigas, ne vaikas, šitaip užkalbinti
kitą vaiką, ėjusį su mama pro šalį: „Eikš, įmūrysime į
bažnyčią!“ Pyplys persigandęs stveriasi mamai už rankos. Čia epizodas iš Kulių parapijos. Arba štai visų pažįstamas ir gerbiamas kanauninkas nusiavęs batus,
vienomis kojinėmis, tursena per Laisvės alėją. Žaidė jis
su savo oria dvasine vadovybe, žaidė su jaunavedžiais
Vytauto bažnyčioje, žaidė sakydamas pamokslus, klausydamas išpažinčių. Prie klausyklos bernaitis prisipažįsta bučiavęs panelę. Nuodėmklausys drebia: „Šūds,
panie, ne nuodėmė! Sakyk nuodėmes“. Tokių anekdotų
gausybė prisiminimuose apie Vaižgantą.
Širdelė, kol neataušusi, padaro daug. Ji kunigo Tumo
kunigystės variklis, įkvėpėja, visa ko matas. Čia slypi
grožis to, ką jis darė. Jo populiarumo priežastis – vakar
ir šiandien. „Jų esmės centras buvo širdis“, – taip išsišifruoja jam Pranciškaus Asyžiečio ir brolių pranciškonų
charizma. Bet ir jis pats visur su tuo pačiu esmės cent
ru. Todėl turėjo būti lengva aukotis dėl kitų, prisirišti
kiekvienąsyk prie naujos vietos ar naujo darbo, pasivadinti pastumdėliu. Visur, Kulių bažnytkaimyje ar Pary
žiuje, jaustis laisvam, visa kuo džiaugtis. Prieštarauti
ne tik hierarchų nuomonei, Bažnyčios kanonams ar,
kaip mėgstama sakyti, – religijos dogmoms, bet daug
kartų ir pačiam sau. Rizikuoti, šaudyti pro šalį. Suklysti, prasikalsti ir čia pat muštis į krūtinę. Dėdės ir dė-
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dienės – tragiška apysaka apie vargšę širdelę, užvirusį
bulbių katilėlį, kurį gesina, nurungia tamsi, gaivališka,
neatlaikoma aistra. Ir tragedija todėl, kad pats žmogus
pasirenka aistrą.
Bet širdelės tik sau, dėl savęs neliepsnoja, ir čia yra
jų bėda, jų silpnoji vieta. Joms žūtbūt reikia kito, kitos,
kitų. Ir kai Vaižgantas užkopė į Žaliakalnį, kai Maironis jau buvo nusikėlęs į katedros kriptą, o Jakštas nebepaėjo iš namų, kai neliko nei Vytautinės bažnyčios, nei
universiteto, tada ir kunigo širdelė netekusi darbo ataušo. „Jis kažkaip savotiškai kramtė rūgusį pieną, kurio
lėkštę jam atnešė“, – prisimena Lietuvos aido redaktorius Valentinas Gustainis jų paskutinį susitikimą. Apie
bulbių katilėlį – jau nė žodžio. Vaižgantui šioje žemėje
buvo likusios dvi dienos.
Širdelė neturi logikos ir nuoseklumo. Arba, kitaip
tariant, ji turi savą logiką. Begalę poetų ir menininkų
evangelijose ar šventųjų gyvenimuose žavėjo, traukė
toji širdies logika. Jėzaus istorijoje ja grįstas prisikėlimas iš numirusių, didžioji Velykų paslaptis. Kai perbėgi mintimis per kunigo Juozo Tumo istoriją, ten daug
vietų ar užuominų, kur širdies logika sukelia tarsi kokį
Velykų aidą. Paminėsiu tik kelias. 1913 m. pavasarį
Laižuvos klebonijoje, Vaižgantui ant rankų, miršta nuo
džiovos jo mylimas sūnėnas Kaziukas. Tas pats, kuris
klausė, ar jau sprogsta lapai. Ir amžiumi, ir liga, ir mirtimi pavasarį – kaip karalaitis Kazimieras, dangiškasis
jo globėjas. Niekada, dėl jokios netekties Vaižgantas
nebuvo taip sielvartavęs, kaip mirus Kaziukui. Atsakymas buvo irgi iki tol neregėta kūrybos, beletristikos,
banga, ūžtelėjusi tą baisų pavasarį. Gal ir anie maldingi
rytmečiai, apie kuriuos pasakoja Liudas Gira. Žodžiu,
velykinis scenarijus. Jis veikia ir Kaune, kai paskraidžiojęs po savo galilėjas ir judėjas, Vaižgantas atsuko
veidą į Žaliakalnį, savąją Golgotą. Su rūgusio pieno
lėkšte. Viešpačiui Jėzui buvo kempinė, pamirkyta acte.
Ir, žinoma, tuščias kapas po trijų dienų. Arkivyskupas
Skvireckas, prašomas leisti perkelti Juozo Tumo palaikus į gimtąją Svėdasų parapiją, oficialiame laiške rašė:
„Jį taip gerai užmūrijom, kad neverta ardyti“. Kas jau
kas, o jis, Šventojo Rašto vertėjas, turėjo gerai žinoti tą
kitą garsų įvykį, kai akmuo nuo rūsio angos buvo nuristas, o kapas pasirodė tuščias.
Mums dabar belieka tik spėlioti, ar kanauninkas toliau sau vaikštinėja Kauno gatvėmis, ar išplaukė Nemunu, nepasisakęs, kur ir kada susitiksime. Gal Birštone, ties Nemuno kilpomis? Juk kitados ragino visus
birštonuotis.
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Šiemet uoliai švenčiau Vaižgantą – kliuvo tokia pradedančios vaižgantininkės dalis ir dalia. Kadangi daug
kur buvau, alų ir midų gėriau, Tumą ant pjedestalo
kėliau, per barzdą
varvėjo, nusprendžiau pasidalyti
„Turo po Lietuvą
su Tumu“ įspūdžiais. Planavau
nuoseklią renginių apžvalgą, apsižvelgė kažkas kita,
bet pasiteisinsiu
Vaižganto citata,
kad būna, jog rašant mintys „tavo
akyse, bet lyg ne
iš tavęs, bent ne
tavo valia, čia pat
plečias ir tave patį
stebina“1.
Renginiai, skirti
150-osioms Juozo
Tumo-Vaižganto
Juozas Tumas-Vaižgantas. Kaunas,
gimimo metinėms,
1920. Maironio lietuvių literatūros
pasipylė kaip iš
muziejaus archyvas
kunigo rankovės.
Konferencijos, seminarai, paskaitos, pamokos, vaidinimai, filmai. Atsiminėm, citavom, inscenizavom (inscenizacija, mokykliniame kontekste dar žinoma kaip
montažas, pasirodo, žanrų žanras!). Gal kiek mažiau
diskutavom. Taip pat žanro reikalas: ne viena miesto ar
rajono bibliotekoje, mokykloje vykusi konferencija buvo
skirta veikiau paminėti, pakartoti jau žinomus dalykus,
pagerbti Tumo unikalumą, o ne atskleisti kažką aktu-

alaus apie jo tekstus ar veikimą kultūroje. Dar 1980 m.
Vincas Maciūnas rašė: „Nelengva kalbėti apie tokius žinomus rašytojus, kaip Jakštas ir Vaižgantas. Juk apie
juos tiek daug rašyta ir paskaitų skaityta, kad ką čia
naujo, rodos, ir bepasakysi“2. O šiais metais – ar ką nors
apie jį pasakėme?
„Vargšas Vaižgantas“3 – taip Dalia Satkauskytė apibūdino rašytoją išryškindama, kaip nelengva priimti
ir suvokti jo grožinius tekstus. Mintis apie Vaižganto
tekstų nepaskaitomumą sena kaip patys tekstai. Negatyviąja prasme ją bandė įtvirtinti ankstyvųjų Tumo
dienų bičiulis Liudas Gira, teigęs, kad jo kūriniai „per
sunkiai suvirškinami, per ‘nuobodūs’“4; pozityviai į jo
tekstų sudėtingumą – jie komplikuoti, bet gilūs, dėl to
reikalingi specialaus pasiruošimo, įsiskaitymo – žvelgė
Alfonsas Nyka-Niliūnas5. Ir daug kitų. Tumui rašyti
laiškai liudija, kad jis visgi buvo skaitomas plačiai. Net
ir nūdienos žiniasklaidai būtų įdomios medžiagos, pavyzdžiui, straipsniui „Kas ir kur skaitė Vaižgantą: dešimt šokiruojančių vietų (įsitikink pats)“. Ir štai pirmoji
vieta: „drįstu prašyti Tamstą atsiųsti man nemokamai,
žemiau nurodytu adresu, šias knygas: Vaižganto Raštų
XI ir XII tomus“, – rašo jam Vl. Banys iš Šiaulių kalėjimo 1929 m. birželio 9 d.6
Tad nepaskaitomumo, nesuprantamumo idėja dar
nuo Tumo laikų koegzistuoja su priešinga interpretacija – kad Vaižganto tekstai kanoniniais virto ne atsitiktinai, nes tai vieni geriausių to meto prozos pavyzdžių.
Toks paradoksalus vertinimas veikiausiai susijęs ir su
Tumo asmeniu. Manytina, kad jis buvo viena centrinių
savo laiko kultūros figūrų ne tik dėl aktyvaus dalyvavimo kone visur, bet ir dėl intelektualinio, kultūrinio autoritetingumo, kylančio iš akiračių platumo. Tai
iliustruoja strofa iš Teofilio Tilvyčio eilėraščio, rašyto
Tumui mirus:

1
Vaižgantas, „Jaunajam veikėjui. Ryžkis nesidairydamas!“, in: Nepriklausomoji Lietuva, 1919-11-22, Nr. 126, p. 1.
2
Vincas Maciūnas, „Jakštas bara Vaižgantą“, in: Aidai, 1980, Nr. 2,
p. 81–95.
3
Dalia Satkauskytė, „Vargšas Vaižgantas“, in: Literatūra ir menas,
2019-10-11, Nr. 18, p. 16.
4
Žr. [Liudas Gira] E. Radzikauskas, „Vaižgantas. Dėdės ir dėdie-

nės. Vaižganto raštų X tomas“, [recenzija], in: Židinys, 1929, Nr. 12,
p. 455–466.
5
Žr. Alfonsas Nyka-Niliūnas, „Vaižgantas po dvidešimties metų“,
in: Alfonsas Nyka-Niliūnas, Temos ir variacijos, Vilnius: Baltos lankos, 1996.
6
Vl. Banio laiškas Juozui Tumui-Vaižgantui, 1929-06-09, in: VUB
RS, f. 1, b. F69.
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Kam kunigas, kitam rašytojas,
O man tik vienas Juozas Tumas.
Visi mes sugebam siaurai prie tikslo veržtis –
Mane užbūrė to žmogaus platumas.7

[Ž]iūrint į visa, kas darosi aplinkui, kas vadinama
„veikimas“, matai, tarytum, sceną, kurioje vaikų krūva, apsidariusi suaugusiųjų drabužiais ir išmokus atmintinai nesuprantamų jaunam amžiui žodžių, stengiasi sekti suaugusių veikimą ir iš to sekimo išeina
vien pamėgdžiojimas. Žiūri ir matai, kad čia negilu,
nerimta, nors matai lygiai daug pretenzijos, o kartais
ir tikrą troškimą, kad būtų rimta ir gilu, bet neišeina.8

Sekdami šį palyginimą galėtume sakyti, kad Tumas lietuvių kultūros vaikystėje buvo jau pakankamai
subrendęs, ir tai jam suteikia kultūrinį – atleiskite už
žodį – pranašumą. Pralenkusiu savąjį laiką, nesuprastu
(ne tik kaip rašytoją, bet ir kaip žmogų) Tumą vadino
jau Nyka-Niliūnas. Rašytojo jubiliejaus renginių metu
į galvą ne kartą atėjo būtent pastarasis „vargšo Vaižganto“ aspektas. Sunku suprasti kitą, kitokį, ypač jei jis
šiek tiek toliau pažengęs. Būti nesuprastu, per painiu
kitiems – ar ne vargas?
Vargas ir mums, norintiems jį perprasti, „inovatyviai“
perskaityti. Atrodo, kad jis pralenkė ir mūsų laiką, vis
lieka nesuprastas. Itin dažnai renginiuose iš Tumo sudėtingumo spąstų bandyta išsivaduoti sąmoningai ar
nesąmoningai prašantis jo pagalbos. Kliaujamasi paties
rašytojo sau prisitaikyta leksika – „deimančiukų ieškotojas“, „tautos vergas“, etc., kalbant apie kūrinius pasitelkiamos jo paties interpretacijos: „kaip pats Vaižgantas sakė, jo Pragiedrulius reikia skaityti taip ir taip“...
Kodėl retai kritiškai reflektuojame Tumą – biografinį asmenį, publicistą, Vaižgantą – rašytoją? Gal todėl, kad neretai pakanka skubrių, priebėgomis sumes-

Teofilis Tilvytis, „Vainiko vietoje“, in: Naujas žodis, 1933-05-07,
Nr. 13, p. [2].

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Lietuvoje: Kritikos žvilgsnis į Lietuvos inteligentiją, Vilnius: J. Zavadzkis, 1910, p. 9.

Galima nujausti, kad čia „platumas“ nurodo į veiklų
gausą (to paties eilėraščio eilutė: „Kūrėjas tas, kurs judina gyvenimą“). Tačiau turėdami galvoje visapusiškus
raštus, nesuskaičiuojamus veikalus asmeninėje biblio
tekoje ir kt. galime neabejotinai sieti šį platumą su išprusimu, intelektualumu. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė rinkinyje Lietuvoje (1910) XX a. pradžios kultūros
veikėjus pavadina vaikais:

7

8

Juozas Tumas-Vaižgantas su studentais. 1925. Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvas
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tų atsakymų į nelengvus Tumo keltus egzistencinius
klausimus, dažnai norime rezultatyvių špargalkų egzaminui, kur gali išpulti tema apie Dėdes ir dėdienes,
norime atidžiai neskaityti Vaižganto, tik truputį, „tam
kartui“, kad šiemet paminėtume. Tokiu atveju geriau
jo nebevarginti, neišradinėti nevažiuojančio dviračio
ir iš tiesų kultūrinei apyvartai palikti jau kanoniniais
virtusius Vaižganto pasisakymus apie patį save ir
jais pasitenkinti.
Daug kartų manęs klausė (ypač mokiniai): o kuo tas
Vaižgantas apskritai svarbus? Literatūros istorijos argumentas ne visada veikė, tiesą sakant, man regis, kad
jis ir nėra pats svarbiausias matuojant Tumo įtaką lietuvių kultūrai. Kertinis yra šio žmogaus kaip kultūros
tarpininko vaidmuo. Pirma, jis iš tiesų dirbo tiesioginį kultūros organizavimo darbą (redaktorius, leidėjas,
kritikas, draugijų, įvairių iniciatyvų spiritus movens).
Antra, tarpininko tapatybė buvo jo kultūrinė laikysena. Nusprendęs būti slieku, juodadarbiu, mėšlavabaliu
(visi žodžiai iš laiškų kultūros bendradarbiams), orientavo veiklas kaip „trąšą dirvai“, matė savo kultūrinę
darbuotę kaip pamatą ateities kartoms. Beje, skaitant
Tumo laiškus retsykiais atrodo, kad ir ankstyvuosius
grožinius tekstus jis ėmėsi rašyti kaip kultūros projekto
dalį be didelių meninių ambicijų, juos ir vėliau įvardijo
kaip „tarpinę stotelę“ link tikrosios lietuvių literatūros.
1903 m. gruodžio 30 d. laiške tuo metu artimiausiam
korespondentui Aleksandrui Dambrauskui-Adomui

Jakštui Tumas suformuluoja kultūros tarpininko veik
los modelį, kurį vėliau prisiima:
ar jie supranta, inter nos loquendo [lot. tarp mūsų
kalbant], kokjas Tantalo kančjas jaučju, kad imu ką
nors rimtesnį rašyti!! Jaučju savyje dovanas – iškalbą, fantaziją, nujėgimą platesnjų gorizontų, na, net
pusėtiną psychišką intuiciją – ir de facto [lot. iš tikrųjų] kjaurai perregju stoką sistematiško jų išdirbimo,
stoką filozofiško supamatavimo, stoką tiesjog plikų
moksliškų aprobavimų, be kurjų nė pasirodyti literaturoje negalima. Viskas in confuso [lot. supainiotai],
nieko užbaigto; est, est, sed non vult exire... [lot. yra,
yra, bet nenori išeiti, pasirodyti]. [...] Savo protiškas
pajėgas ir visą verčją nebešendieną supratęs, nebešendieną ir rolją sau pasižymėjau – tarnauti smulkjai,
tarnauti atskirai kiekvienam neišdidusjam, buti mag
netišku perleidėju galybės iš šaltinjų, kur gana, ant
objektų. Ir lyg šjol aš neturėjau didesnio užsiganėdinimo, kaip kad pavyksta man kas nuo kitų išmilžti ir
kitiems atiduoti.9
Dalydamasis savo talento dovanomis, jis tapo stambaus masto kultūriniu influenceriu, o turint galvoje,
kad jo veikimo laiku intensyviausiai formavosi lietuvių kultūra ir literatūros kanonas, galime nutuokti,
kokia didelė tokio „dirvos purenimo“ reikšmė. Kultūros sociologai pabrėžia, kad meno lauke reikšmingiausi
vaidmenys neretai priklauso
tarpininkams, kurie „valdo“
kultūrą ir jos apibrėžtis, nuo
jų priklauso kitų meno ir kultūros veikėjų pripažinimas ir
pan. Tad neatsitiktinai ne tik
Vaižganto kūriniai yra lietuvių literatūros kanone, jis
taip pat kanonizuotas kaip
kultūros figūra (kaip jau žinome, su nusistovėjusiomis
interpretacijomis, kurios
dažniausiai ne permąstomos
naujai, o atkartojamos).
Formuluodamas visuomeninio, kultūrinio, literatūrinio
darbo projektus sau ir kitiems,
tarpininkas Vaižgantas nuolat pabrėždavo, kad visi turi
savo raison d’être, savo vietą,
priklausomą ir nuo konteksto,
ir nuo gebėjimų, o apsimesti

Juozas Tumas-Vaižgantas tarp visuomenės veikėjų. Apie 1930. Maironio lietuvių literatūros
muziejaus archyvas

16

9
Aleksandro Dambrausko laiškas
Juozui Tumui-Vaižgantui, 1903-12-30,
in: VUB RS, f. 1, b. E118, l. 43.
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Būdinamasis asmuo: Vaižgantas

kažkuo kitu, kalbėti ne savais žodžiais neprasminga ir
net kiek koktu. Šis organiškumo, natūralumo siekis –
esmingas Tumo kaip būdinamojo asmens bruožas. Tik
jei anasis Tumas kovojo dėl kultūros, tai dabar jam reikėtų kovoti su chaltūra. Labiausiai „natūralumo kodą“
šiemet pažeidinėjo įvairūs valdininkai, kuriems renginiuose reikėjo sakyti įžanginius žodžius. Lyg burtažodžius kartodami vikipedinius sakinius apie Vaižganto
reikšmę10, jie, rodės, darė kažką tokio, kas visa esybe
prieštarautų Tumo įsitikinimams; nes tai neorganiška,
netikra, kartais ir banalu. Beje, biurokratai Tumo pub
licistikoje itin peikiami, vadinami besieliais: „Veik visą
savo inteligentiją padarėme valdininkais, apkrovėme
ją formaliu darbu, netesime jos gerai užmokėti ir sparčiais žingsniais žengiame į mūsų mokytojos Rusijos valdininkų luomą, žmonių – makščių – įmaučių. Yr į ką
įmaunama, nėr ko įmauti; yra kūnų, nėra sielų“11. Ar
ne vargas visą gyvenimą siekti natūralumo, o praėjus
beveik šimtmečiui po mirties taip ir likti nesuprastam,
būti minimam nenatūraliai, apsimestinai?
Turbūt raktiniai žodžiai Tumo asmeniui apibūdinti – nepretenzingumas, paprastumas. Ir tai kiek klaidina, pridengia tikrąjį jo platumą. O žavesio dar prideda
karnavališka, žaidybiška laikysena, dažna saviironija
(kurios taip stinga daugeliui „aukštų asobų“). Kaip jau
įprasta, duokime šiuo klausimu pasirodyti pačiam Tumui. Ilga citata iš „Jumoristikos“:
Tautų kultūra matuojama – aukštumu. Gyva nesąmonė! Lietuviai, eidami į kultūringųjų Europos tautų
šeimą, kraičio įsineša tam dalykui savąjį originalį korektyvą: tautos kultūrą matuoti – pritaikomumu. Kas
man iš to aukštumo, jei pakilęs, apačios nebematai, ar
šimts žino, kaip aš atsiradau aukštumose. Kitur žmonės kultūrėjo ilgai ilgai, bent septyniolika kartų, kaip
mūsų Šviesiausis Kunigaikštis Jonas Gediminas-Beržanskis-Klausutis-Perkūnsargis. Tai kokių čia dyvų?
Per tiek kartų ir aš ištobūlėčiau iki giminystės su dievaičiais ir imčiau gimdyti Perdoitos, Piviltis, Pastaunykas ir kitus tokius Lasickio, Narbuto, Veckenstädto, Damo Šidlauskio dievaičius. Ale tu man ištobūlink
aukščiausius asmenis tik per vieną, ir tą nepilną kartą (pakaleniją)! Lietuvių tauta tai sugeba padaryti,
nes ji jau turėjo gana laiko po daugsyk po septyniolika
10
Vikipedijos neišsigalvoju: viename renginyje ji buvo paminėta
įžanginiame žodyje kaip šaltinis renkant informaciją apie Vaižgantą.
11
Vaižgantas, „Žmonių ‘makštys’“, in: Lietuvių balsas, 1921-11-26,
Nr. 11, p. 4.
12
Vaižgantas, „Kultūros vaizdai: 3. Turmos ir tarbos neatsižadėk!“,
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kartų tobulėti, būdama sacharino, ne, ką aš čia! – ark
lių tiekėja Aleksandrui Makedoniškiui, Trojiečiams,
Aigiptiečiams ir dar pasilikusi sau žirgelių į mergas
joti, arklelių dirvonams arti, ašvienių mėšlui vežioti
ir kitokių veislių, kaip mus išdėsto gausingi mūsų
trakologai: Basenis, Vištelis, Šliūpas, Miglovara, Janulaitis ir daugybė kitų. [...] Tapę politiškai nebeprik
lausomi, mes eo ipso tapome kultūringi; tai pasakys
apie mus visi, kurie tik mums nepavydi: jekučiai, sarčiai, kelmukai ir kiti Janulaičio sulietuvintieji šiaurės
atogrąžų mūsų kaimynai. Na, ir bolševikai. Tik mūsų
priešai lankiai, vokiečiai dar ne visai įsitikina mus
jau pabaigtinai esant kultūringus ir vis dar norėtų
patys mums pasišauti kultūrintojais. Tačiaumes jau
žinome savo kainą, ko jau esame ir ko nesame verti,
ir tiems megalomanams sakome – išgriaužk! Mes ir
patys sunokę. O kad dar susiraukšlėję ir rūgštoki, tai
toks jau mūsų tautinis savitumas.12
Juokai juokais, smagumai smagumais, bet bėda, kad
Tumo „anekdotai“ ir žaismė, kalbėjimas „apė aru, apė
pilvu ir kitus galus“ retsykiais užgožia jo kaip kultūros
tarpininko komplikuotumą. Bet, jei juos atmetame, jis
ne toks žavus. Tad taip ir lieka neišsisprendusi Tumo
mįslė, nors Vaižganto metai baigiasi ir turbūt dar ilgai
lauksim, kol vėl tiek apie jį kalbėsim. Nors gal jau bus
aiškiau, kaip rasti aurea mediocritas, kai svarstome
apie savo kultūros kanoniškąsias, iškiliąsias figūras?
Nes šiemet man ne kartą buvo nuoširdžiai gėda, kad
„strekinėjam kaip vaikučiai apie grožio šaltinį“13, kad
miestuose ir provincijose pliurpiu būtus ir nebūtus dalykus apie Tumą, nors nesuprantu nei jo asmenybės,
nei veiklos, nei kūrybos gilumo.
Gali būti, kad ši impresija apie būdinamąjį Vaižgantą
nuskambėjo kiek pakylėtai Tumo naudai, o mūsų nenaudai. Gal ir gerai. Man regis, nepaprasta Tumą perprasti,
bet svarbu bent pabandyti. Įsijautusi pliekti save ir kitus vaižgantininkus, kad per menkai įsigilinę ir neperpratę rašytojo tekstų, nepaminėjau, kaip vizituodama
Vaižganto metų renginius ir alų midų gerdama stebėjausi, ir žavėjausi, jog nemažai žmonių išties labai mėgsta šį autorių, yra kone viską jo perskaitę, tais tekstais
net remiasi kaip moraliniu ramsčiu. Bet vis tiek neapleidžia mintis: kartais pakovokime dar dėl kultūros.
in: Lietuvis, 1927-01-19, Nr. 2, p. 2.
13
Taip Julijonas Lindė-Dobilas rašė Tumui 1928 m. rugpjūčio 18 d.,
žinoma, kalbėdamas apie jų laikus (žr. Julijonas Lindė-Dobilas, Laiškai,
sudarė Virgilija Stonytė, Vilnius: Vaga, 1999, p. 203).

17

Kultūros istorija

Pavasario balsai kaip Maironio
autoportretas
Giedrė Jankevičiūtė, Mikas Vaicekauskas

Maironis buvo vienas moderniosios Lietuvos vizionierių ir šauklių, vienas tų, kurie rado ir pasiūlė mums
žodžius, padedančius išreikšti meilę Lietuvai, šlovingoms mūsų praeities figūroms, mūsų miestams, gamtai ir istorijai. Maironio eilėraščių mokėsi ir mokosi
mintinai kartų kartos Lietuvos vaikų, jo poezija buvo ir
tebėra dainuojama, kartais net neprisimenant, kas yra
dainos žodžių autorius. Tam, kad Maironis priartėtų
prie mūsų, o jo poezija, nepaisant jausmų pertekliaus
ir archaiškų žodžių, būtų suprantama ir reikalinga dabarties žmogui, turime pažadinti jo, dažniausiai jauno
žmogaus, vaizduotę. Tenka iš naujo kalbėti apie kadaise savaime suprantamus ar nutylimus dalykus, taip
suteikiant Maironio paveikslui gyvybės. Tarp kitų dalykų – tai jo gyvenimo būdas, įpročiai, silpnybės ir dorybės, jo vertybių sistema, netgi skonis. Taigi straipsnio
tema pasirinktas Maironio savivaizdis, tai yra viešumai
skirtas ir paties poeto kurtas atvaizdas. Jį rekonstruoti
bandyta pasitelkus Maironio portretus, jo gyvenamąją
ir darbo aplinką, poetui esant gyvam išleistų jo knygų,
tiksliau – Pavasario balsų, materialųjį kūną.
Šiandieninių autoreprezentacijų socialiniuose tink
luose ir Maironio savivaizdžio sklaidos pagrindinis
skirtumas, turbūt, būtų tik tas, kad mūsų laikais savivaizdžio formavimo procesas smarkiai sudemokratėjo, priemones kurti ir skleisti savivaizdį turi bet kas,
be abejo, smarkiai patobulėjo ir sklaidos technologijos.
O žmonių psichologija kaip nors esmingiau nepasikeitė.
Straipsnis parengtas pagal pranešimą „Featuring the Self-Portrait
in the Material Body of the Book: Lithuanian Poet Maironis and
his Self-Image“, skaitytą Penkioliktojoje tarptautinėje Europos
tekstologų draugijos konferencijoje Author as Editor and Editor
as Author (Praha, 2018-11-15–17), ir viešą paskaitą „Pavasario
balsai kaip Maironio autoportretas“, skaitytą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (2019-06-12), taip pat dalis medžiagos buvo panaudota Giedrės Jankevičiūtės straipsnyje
„Maironis ir jo Pavasario balsai lietuviškosios pavasario vaizdinijos kontekste“ (in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos met
raštis, 2019, t. 42, p. 127–153).
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Nepaisant autoreprezentacijos masto, noras matyti viešai eksponuotą savo atvaizdą ir tuo daryti įspūdį amžininkams yra suvokiamas su tam tikra kritiškumo
doze ir priskiriamas žmogiškosioms silpnybėms. Tačiau
visa, kas žmogiška, mums nesvetima. Netgi atvirkščiai – miela ir brangu. Todėl dažnai būtent silpnybės
priartina laike įstrigusius ir mums susvetimėjusius
kultūrinius herojus. Maironio silpnybės jokiu būdu nenumenkina jo reikšmės mūsų kultūrai ir literatūrai,
tačiau bent jau šio straipsnio autoriams taip atrodo,
padaro jį žmogiškesniu.
Maironiui esant gyvam, jo pagrindinis ir vienintelis eilėraščių rinkinys Pavasario balsai buvo išleistas
penkis kartus tuo pačiu pavadinimu: 1895, 1905, 1913,
1920 m. kaip atskiros knygos ir 1927 m. kaip poeto
Raštų tomas. Šie leidimai tarpusavyje smarkiai skyrėsi – kito eilėraščių atranka, taigi ir jų kompozicija bei
rinkinio apimtis, atskiri eilėraščiai buvo redaguojami,
kai kurie smarkiai. Norint įsivaizduoti skirtumus, pakanka palyginti pirmąjį ir, pavyzdžiui, ketvirtąjį leidimus: 1920 m. leidimas tris kartus didesnis už 1895 m.
leidimą. Maironis ne tik keitė savo poetinę kalbą ją
modernindamas, tačiau kontroliavo ir pačios knygos
materialųjį kūną.
Abu ankstyviausi Pavasario balsų leidimai pasirodė
Maironio iniciatyva, o pirmasis leidimas dar ir jo lėšomis. Šio leidimo viršelio ir antraštinio lapo apačioje
greta leidimo vietos – knyga išspausdinta 1895 m. Otto
von Mauderode‘s spaustuvėje Tilžėje – buvo nurodyta:
„Kasztu autoriaus“. Poezijos rinkinio tekstus poetas
siuntė į spaustuvę per tarpininkus, pats spausdinant
knygą nedalyvavo, tad sunku pasakyti, ar pareiškė
spaustuvininkui kokius nors pageidavimus dėl apipavidalinimo. Neturime žinių, kuo remdamasis jis pasirinko
formatą, popierių, vinjetes, tačiau bendras knygos įspūdis – jaukus ir dailus eilėraščių albumėlis, primenantis
tuometinėje kultūroje populiarius atminimų albumus.
Toks knygos pavidalas visiškai tenkino autoriaus lūkesčius. Maironis jautė silpnybę XIX a. pabaigos dvarų
kultūrai, kurioje atminimų albumėlių tradicija buvo
gyva ir stipri1. Mąstant apie sąsajas su epocha, dėmesį
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Pirmojo Pavasario balsų leidimo viršelis (Tilžė, 1895)

Antrojo Pavasario balsų leidimo viršelis
(Sankt Peterburgas, 1905)

patraukia nedidelis tuo metu madingo japonizmo intarpas – originalaus viršelio viršutiniame kairiajame
kampe atspausdintas piešinėlis su rytietiška vėduokle,
kurią dengia kamelijas primenančios gėlės šaka.
Antrasis rinkinio leidimas buvo išspausdintas 1905 m.
Sankt Peterburge. Jį finansavo Lietuvių laikraštis –
pirmasis legalus laikraštis lietuvių kalba, pasirodęs
Rusijoje, panaikinus lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą, kuriame bendradarbiavo ir pats
Maironis. Artimi santykiai jį siejo ir su laikraščio leidėjo
Antano Smilgos šeima. Antrasis leidimas prabangesnis
už pirmąjį, nes peterburgiškoji Romano Golikės ir Artūro Vilborgo spaustuvė buvo didesnė, turtingesnė ir
ambicingesnė už von Mauderode‘s spaustuvę. Netrukus
po to, kai pasirodė antrasis Maironio poezijos rinkinys,
Golikės ir Vilborgo spaustuvė išgarsėjo ypatingos poligrafinės kokybės leidiniais, pradėjo dirbti caro dvaro
užsakymu, išleido dovanines ir jubiliejines knygas, tarp
kitų – albumus 1812 m. karo šimtmečiui, Sankt Peterburgo dviejų šimtų metų sukakčiai, Romanovų dinastijos trijų šimtų metų jubiliejui ir kt. Maironio knyga –
ankstyvojo spaustuvės veiklos etapo produktas: tarp to
laikotarpio kitų Golikės ir Vilborgo leidinių ji neišsisky-

rė nei spaudos kokybe, nei dizainu, nors, įvertinta lietuviškos spaudos kontekste, atrodė ir elegantiška, ir gerai
atspausdinta. Poetine prasme tai buvo, pasak Vandos
Zaborskaitės, aukščiausias poeto kūrybos taškas, prasidėjęs dar Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje,
po kurio Maironio poetika ir ideologija jau nebesikeitė2.
Kai kuriems pirmojo ir antrojo Pavasario balsų leidimų egzemplioriams prabangos suteikė jų savininkai,
užsakę meniškus įrišimus. Vis dėlto tai buvo tipiškos
nebrangios art nouveau knygos, saikingai papuoštos
standartinėmis vinjetėmis, inicialais ir paveikslėliais,
parinktais iš spaustuvės pavyzdžių katalogo.
Trečiasis, 1913 m. Pavasario balsų leidimas tęsė
asmeninio albumėlio tradiciją. Knygą spausdino pirmosios Kauno lietuviškos spaustuvės savininkas Saliamonas Banaitis. Poetas be jokios abejonės aktyviai
prisidėjo prie šio leidimo apipavidalinimo. Tik autoriaus prašymu knygos puošybai galėjo būti pritaikytos
fotografijos iš Maironio asmeninių fotoalbumų3. Knygai
pasirodžius, Maironiui buvo 51-eri. Tai buvo tarsi jubiliejinio gimtadienio dovana pačiam sau. Pagal knygoje pateiktą įrašą, ji buvo išleista siekiant paminėti
Maironio literatūros darbo 25-metį. Šis įrašas kėlė ir

1
Plačiau žr. Atminimų sodai. Albumistikos etiudai: Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas, parengė Rima Cicėnienė ir Reda Griškaitė, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016, p. 21–24 ir t.

Vanda Zaborskaitė, Maironis, Vilnius: Vaga, 1968, p. 324.
Dvi iš knygoje reprodukuotų fotografijų saugomos Maironio lietuvių literatūros muziejaus (toliau – MLLM) kolekcijoje: MLL M 17982,
MLL M 46318.
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Trečiojo Pavasario balsų leidimo viršelis (Kaunas, 1913).
Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius

Pavasario balsų 1913 m. leidimo vinječių ir užsklandų pavyzdžiai

tebekelia literatūros tyrėjų ginčus, nes Maironis esą
nemėgęs jubiliejų4. Apskritai Maironis griežtai atsisakinėjo ir prašė viešai neminėti nei jo kunigystės, nei
literatūrinės veiklos sukakčių5; vengė ir kitokių garbės išraiškos ženklų – griežtai pasipriešino jo biusto
pastatymui Karo muziejaus (dab. Vytauto Didžiojo
karo muziejaus) sodelyje, kai visuomenei buvo kilęs
toks sumanymas6. Tačiau turint omenyje, kokie populiarūs to meto kultūroje buvo įvairių sukakčių minėjimai, siekis suteikti leidiniui papildomą prasmę, pridėjus nuorodą į darbo sukaktį, neturėtų trikdyti7. Trys
knygoje esantys poeto fotoportretai – pasišiaušusio
gimnazisto, jauno kunigo ir respektabilaus seminarijos rektoriaus – iliustravo jo nueitą gyvenimo kelią.
Tikėtina, kad poeto gyvenimiškąją biografiją, jo pasiekimus kunigo tarnystės kelyje, kitaip sakant, profesi-

nę karjerą reprezentuojančios nuotraukos turėjo suteikti rinkiniui būtent jubiliejinio leidinio formą, tačiau
šios funkcijos neperteikia knygos materialusis kūnas.
Jau spėjusio nemenkai pagarsėti dailininko Antano
Žmuidzinavičiaus sukomponuotas minkštas trečiojo
leidimo viršelis – ne visuose egzemplioriuose jis yra
išlikęs, nes greitai nusidėvėdavo, todėl knygą įrišant
arba perrišant būdavo išpjaunamas – primena tuo metu
populiarias art nouveau stiliaus vinjetes. Palyginti nedidelis formatas, pigus popierius, atsitiktinio derinio
įspūdį paliekančios standartinės, iš spaustuvės katalogo parinktos puošmenos neleidžia šio rinkinio priskirti
jubiliejiniams leidiniams, net jei tai ir buvo paties poeto
sau susikurtas paminklėlis, nepaisant gana palankių
recenzentų atsiliepimų apie knygos išvaizdą8.
Ryškiausias ir įdomiausias autorinio dizaino pavyz-

4
Plačiau apie Maironio jubiliejų ir rašytojų jubiliejų minėjimų tradiciją žr. Brigita Speičytė, „Maironio Pavasario balsai: lyrikos rinkinys“, in:
Maironio balsai: Kūryba, veikla, atmintis, sudarė Manfredas Žvirgždas,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 98–102.
5
Maironio laiškas Vilties redakcijai, Kaunas, 1913-02-02, in: Maironis: Laiškai. Atsiminimai, sudarytojas ir parengėjas Eugenijus Žmuida,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 94; Maironio laiškas Vilties redaktoriui Liudui Girai [= Antanui Smetonai], Kaunas, [1913-11-28], in: Ibid., p. 97; taip pat dėl 60-ųjų gimimo metinių
jubiliejaus žr. Maironio laiškas Juozui Tumui-Vaižgantui, Kaunas, 192210-13, in: Ibid., p. 90.
6
Kazys Žitkevičius, „[Atsiminimai]“, in: Maironis: Laiškai. Atsimini-

mai, p. 344. 1933 m. Broniaus Pundziaus sukurtas poeto biustas Karo
muziejaus sodelio šlovės alėjoje buvo pastatytas ir atidengtas 1937 m.
7
Tarpukario Lietuvoje menininkų kūrybinio darbo sukaktys buvo minimos netgi valstybės mastu. Viena didžiausių iškilmių buvo 1938 m.
surengta dailininko Adomo Varno kūrybos 30-mečio proga; plg. Gied
rė Jankevičiūtė, Dailė ir valstybė: Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2003, p. 30.
8
[Adomas Jakštas] M., „Pavasario balsai ir Kame išganymas. Parašė
Maironis. Ketvirtą kartą atspausta ir padauginta. Švento Kazimiero Draugijos leidinys No 155. Kaunas 1913 m. 112 p.“, in: Vadovas: Mėnesinis
laikraštis, skiriamas dvasiškiems lietuvių reikalams, 1914, Nr. 72, p. 275.
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dys – ketvirtasis, 1920 m. Pavasario balsų leidimas.
Jis buvo išspausdintas Enzio Jagomasto spaustuvėje
Tilžėje, nes Lietuvos spaudos pramonė po Didžiojo karo
buvo visiškai nuniokota ir leidėjai dažniausiai naudojosi vokiečių spaustuvių paslaugomis. Knygos viršelį
sukūrė tuo metu dar mažai žinomas, tačiau spaudos
dizaino srityje jau pradėjęs reikštis pusiau savamokslis dailininkas Kazys Šimonis. Jis tik ką buvo baigęs
apipavidalinti kito kunigo ir poeto Mykolo Vaitkaus
knygą Brėkšta, kurią taip pat spausdino Jagomasto
spaustuvė. Šis ilgainiui vienu populiariausių tarpukario Lietuvos tapytojų tapęs menininkas niekada nepaisė leidinio maketo visumos, visi jo apipavidalinti
leidiniai pasižymėjo eklektika, įvairių stilių bei technikų derinimu. Taigi bendraautorystė su Maironiu, apipavidalinant pastarojo poezijos rinkinį, Šimonio greičiausiai nė kiek netrikdė. Poeto pageidavimu rinkinys
buvo iliustruotas pramaišiui gausiomis vinjetėmis iš
spaustuvės kataloguose sukauptų pavyzdžių rinkinių
ir autoriniais asociatyviais piešiniais. Dalis jų buvo Šimonio. Tai piešiniai prie eilėraščių „Vilija (Neris)“ (p. 7),
„Vilnius (Prieš aušrą)“ (p. 8), „Miškas ir lietuvis“ (p. 18),
„Milžinų kapai“ (p. 27), „D. S.“ (p. 40), „Malda“ (p. 41),
„A. P. (Išvažiuojant)“ (p. 64) ir tas pats prie „Nenusiminsiu“ (p. 89), „Lietuvis ir giria“ (p. 92).
Šimonis nebuvo vienintelis šio leidimo dailininkas.
Maironis panaudojo ir kiek anksčiau į dailę linkusiam
klierikui Jurgiui Jankevičiui užsakytus piešinius. Jankevičius buvo įšventintas į kunigus, tačiau jo aistra
dailei nenumalšo, tad Bažnyčios vyresnybės sprendimu
jam buvo leista mokytis Kauno meno mokykloje, tikintis, kad tokiu būdu bus paruoštas religinio meno srityje
dirbsiantis specialistas. Jankevičius spėjo sukurti paveikslų Kauno bažnyčioms, tačiau žuvo motociklo avarijoje, dirbdamas naujoje modernioje Šv. Antano bažnyčioje, likus keliems mėnesiams iki sovietų okupacijos9.
Amžininkai liudija, kad patyręs, jog klierikas Jankevičius turi gabumų piešti, Maironis kartą, greičiausiai
1919 m. pavasarį, jį pasikvietęs ir įteikęs naują spaudai
parengtą Pavasario balsų rankraštį ir paprašęs nupiešti viršelį bei iliustracijas eilėraščiams. Susipažinęs su
rinkiniu, Jankevičius pradėjo nuo naujienų – „Jūratės
ir Kastyčio“ (p. 29), o per kelias savaites nupiešė keletą
kitų iliustracijų ir viršelį. Maironis rezultatu buvo patenkintas. Tačiau knygos leidyba nusikėlė ir galiausiai
iš Jankevičiaus piešinių panaudoti buvo ne visi10. Dabar
9
Ona Žemaitytė-Narkevičienė, Kauno Šv. Antano parapijoje gyvenęs ir kūręs kunigas Jurgis Jankevičius, Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2009; Lietuvos dailininkų žodynas,
t. 3: 1918–1944, sudarytoja Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013, p. 165; Kunigas menininkas
Jurgis Jankevičius, sudarytoja Ona Žemaitytė-Narkevičienė, Kaunas:
Technologija, 2015.
10
Kazys Žitkus (Vincas Stonis), „[Atsiminimai]“, in: Maironis: Laiškai.
Atsiminimai, p. 377.
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Pavasario balsų 1920 m. leidimo p. 60 su Jurgio Jankevičiaus
iliustracija

Jurgio Jankevičiaus iliustracijos Pavasario balsų 1920 m.
leidime

tai piešiniai prie eilėraščių „Vilnius“ (p. 10), „Trakų pilis“ (p. 11), „Vasaros naktys“ (p. 21), „Medvėgalio kalnas“
(p. 31), „Burtai“ (p. 48), „Vasaros naktis“ (p. 55), „Vakaras ant ežero keturių kantonų“ (p. 60), „Saulės tekėjimas“ (p. 83), „Vintas“ (p. 99), „Lietuva per karę“ (p. 111).
Ketvirtajame leidime buvo gausu tiek pieštų, tiek ir
fotografuotų peizažų vaizdų. Peizažo fotografijos poezijos knygoje – tiems laikams naujovė. Tačiau ne peizažai
įaudrino skaitytojus. Knygos iliustracijoms poeto valia
buvo pritaikytos Maironio mūzų nuotraukos, kai kurios
jų įkomponuotos į grafines puošmenas. Pastaroji aplinkybė Kaune sukėlė nemenką šurmulį, beveik skandalą,
sulaukė kritikos, visų pirma iš Maironio konfratrų pusės11. Daug kam atrodė nepadoru, kad skaistybės įžadus
davęs katalikų kunigas viešai išpažįsta apie patirtas
pagundas ir net pristato savo erotinių fantazijų įkvėpėjas. Manoma, kad ambicijų ir karšto kraujo nestokojusį
Maironį paviešinti kai kurių savo mūzų (Adomo Jakšto

pavadintų Beatričėmis12) atvaizdus, įliejant žibalo į jau
ir taip gyvai liepsnojančią ugnį, paskatino apmaudas
ir nusivylimas dėl atmestos kandidatūros į vyskupus13.
Beje, spėjamos poeto dukters motinos Jadvygos Smilgienės atvaizdo tarp ketvirtuosiuose Pavasario balsuose atspausdintų moterų ir merginų nuotraukų nėra.
Dėl neskoningo knygos dizaino, eklektiškumo bei
vaizdinių priemonių pertekliaus priekaištavo ir recenzentai. Ypač emocingai sureagavo Balys Sruoga: „Kad
prekymečiui tiktum – reikia, kad būtų marga. Visa šimto dvidešimt puslapių knyga „paveikslų“ prigriozdota:
skripkos, arfos, vapsvos, kryžiai, mergos, fentikliuškos,
žvirbliai, kregždės, okeanai, apuokai, altankos, šunys,
gervės, hieroglifai, plentas, rožės, namai, miškai, tvoros,
lieknai, upės, vaikai, šarkos, kortos, laivai, perkūnai,
ir ko tik tenai nėra, Dieve tu mano, viso pilna! Surinkti visi spaustuvės ženklai ir kabliukai, kiek tik buvo
ištekliaus (daug jų ir kartojama), papildyta fotografi-

11
Adomas Jakštas, „Maironies lyrika“, in: Draugija: Literatūros, mokslo ir politikos žurnalas, 1922, Nr. 5–6, p. 217.
12
Ibid.
13
Tokia interpretacija pateikta: Paulius V. Subačius, „The Book as
Initiation, Workshop and Revenge: The Authorial Use of The Voices of

Spring“, [pranešimas], in: From First to Last: Texts, Creators, Readers,
Agents: The 26th Conference of SHARP (The Society for the History
of Authorship, Reading and Publishing), Western Sidney Universtity,
Australija, 2018-07-11.
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jomis ir, matyt, tyčia gamintomis iliustracijomis, ir iš
viso to materialo išvirta tokia tyrė – jog nei išsrėbsi, nei
išspjausi“14. Netikėtai nuosaikiai knygos išvaizdą pakomentavo Jakštas, gindamas ir visiškai pateisindamas
autoriaus valią knygą iliustruoti mūzų nuotraukomis:
„Ikšiol, tiesa, kiek žinom, niekas iš poetų taip nėra daręs. Sutiktą gyvenime moterišką grožį jie stengės atvaizduoti gražiomis eilėmis, o ne varsomis. Bet nuo fakto klausimo visai nepareina teisės klausimas. Kad ikšiol
nieks to nėra daręs, tai da nereiškia, kad nieks ir neturi
teisės tai daryti. Tuo remdamies, mes manom, kad dėl
įdėjmo Beatričių fotografijų „Pav. balsuosna“ nieks neprivalėtų daryti Maironiui jokių priekaištų“15. Bet čia
pat davė patarimų, kokių iliustracijų atsisakyti naujoje rinkinio laidoje, kaip apskritai elgtis knygos dizaino
srityje ir recenziją užbaigė taip: „O geriausia būtų visą
iliustravimo darbą pavedus kokiam gabiam dailininkui,
tik ne dekadentui“16.
1920 m. leidimą Maironis rengė naudodamasis
1913 m. leidimu. Poetui priklausęs 1913 m. Pavasario balsų leidimo egzempliorius, šiandien saugomas
Maironio lietuvių literatūros muziejuje17, atskleidžia
jo kaip knygos dizaino autoriaus virtuvę. Paruošiamajame knygos makete, Pavasario balsų pabaigoje yra
įklijuotas pluoštas reprodukcijų: spaustuvinės vinjetės, Jankevičiaus piešiniai, religinio turinio paveikslai,
peizažų nuotraukos ir pažįstamų fotoportretai. Kitaip
sakant, ikonografinė medžiaga arba vizualinė žaliava,
kuri buvo pritaikyta apipavidalinant 1920 m. leidimą.
Ieškant Maironį įkvėpusių pavyzdžių ir estetinių
orientyrų, pravartu pasižvalgyti poeto asmeninėje bib
liotekoje. Tarp prabangiai atspausdintų ir įrištų pasaulio literatūros klasikos knygų dėmesį ypač patraukia rusų kalba Sankt Peterburge Brockhauso ir Efrono
leidyklos serijoje Библиотека великих писателей
(„Didžiųjų rašytojų biblioteka“) 1904–1905 m. išleistų
Byrono raštų tomas, kaip ir kiti serijos leidiniai, parengtas profesoriaus Semiono Vengerovo18. Sunku pasakyti,
kas – leidėjai ar savininkas – pasirūpino šio tomo įrišimu, tačiau jis įtikinamai perteikia maironiškąjį vertingos poezijos knygos bibliografinio kodo supratimą:
mėlynos odos viršelis su aukso folija įspaustu autoriaus
vardu, įkomponuotu juodais dažais atspausdintame
14
[Balys Sruoga] B. S., „Knygoms apginti: (Del Maironies Mačiulio
„Pavasario Balsų“ penktojo leidimo)“, in: Skaitymai: Mėnesinis literatūros leidinys, 1920, kn. 1, p. 120.
15
Adomas Jakštas, op. cit., p. 217.
16
Ibid.
17
[Maironis], Pavasario Balsai ir Kame išganymas, Ketvirtą kartą atspausta ir padauginta, parašė Maironis, Kaunas: S. Banaičio spaustuvė,
D. Vilniaus g. No 34, Švento Kazimiero Draugijos leidinys No 155, 1913,
[parengiamasis 1920 m. leidimo maketas], in: MLLM 102/103; dar žr.
Jonas Mačiulis-Maironis, Pavasario balsai: 1920 metų leidimo maketo
fotografinė kopija, parengė ir įvadinį tekstą parašė Virginija Babonaitė,
Kaunas: Naujasis lankas, 2014.
18
Žr. MLLM 313–317.
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Ryškiausias Maironio autorinio dizaino pavyzdys – siūlymai Pavasario balsų 1920 m. leidimui: įklijos su iliustracijomis
1913 m. leidimo atspaude (MLLM 102/103)

lyros kontūre su aukso pagražinimais. Lyrą rėmina
lengvas auksinio akanto ir secesinių lapų ornamentinių motyvų derinys. Lyra – motyvas, Maironiui tapęs
universaliu kūrybos simboliu. Tai patvirtina daugybė
iš spaustuvininkų katalogų išrankiotų lyros motyvų,
kuriuos matome Pavasario balsų leidimuose ir kitose
Maironio knygose bei 1927 m. Raštų tomo formatu išleistų Pavasario balsų viršelyje19. Ne mažesnį įspūdį
Maironiui turėjo daryti ir Byrono raštų iliustracijos –
autoriaus ir jo mūzų litografiniai portretai bei atskirus
eilėraščius įkvėpusių ar leidėjų manymu juos geriau suprasti galinčių padėti peizažų litografijos. Kažką panašaus aptinkame ir paties Maironio dizaino bandymuose20. Tikėtina, kad dizaino prototipas Maironiui buvo šis
pasaulinio romantizmo klasiko raštų leidinys.
Penktasis Pavasario balsų leidimas pasirodė 1927 m.
Tai buvo atskiras poeto Raštų tomas, kurį apipavidalinant Maironis, matyt, dalyvavo minimaliai. Pavyzdžiui,

Raidės spaustuvės darbuotojas Pranciškus Stiklius paliudijo, kad Maironis buvo atėjęs į spaustuvę „susitarti
dėl spausdinimo, nustatė knygų formatą, pasirinko šriftą ir popierių, nurodė kur siųsti korektūras“21; beje, Raštai buvo leidžiami už autoriaus asmenines lėšas. Tikėtina nebent tai, kad poetas ar pats, ar patartas leidėjo,
viršelio autoriumi pasirinko nacionalinės dailės galerijos
direktorių Paulių Galaunę, turėjusį grafiko patirties ir
jautusį silpnybę knygos menui, kitaip sakant, tuo metu
šalyje bene aukščiausią, labiausiai pripažintą dailės ir
spaudos meno autoritetą. Ši knyga, kitaip nei ankstesni
Pavasario balsų leidimai, buvo apipavidalinta santūriai, bet visiškai profesionaliai. Trikdo nebent tai, kad
viršelį puošia ilgajame XIX a. itin mėgti ir pagal iš mados po Pirmojo pasaulinio karo išėjusio art nouveau stiliaus principus stilizuoti lyrinės poezijos atributai – lyra,
žvaigždė, gėlės. Viršelis – vienintelė knygos puošmena,
nes tekste iliustracijų nėra, maketo vaizdą kuria šriftas,

19
[Maironis] J. Maironis (M-lis), Jaunoji Lietuva: Poėma, Kaune: Saliamono Banaičio spaustuvė, 1907, p. 3; Maironis, Raseinių Magdė (poematas) nepersena pasaka ir Smulkmenos, Kaunas: Saliamono Banaičio
spaustuvė, 1909, viršelis, p. 47; [Maironis], Pavasario Balsai ir Kame išganymas, 1913, p. 4, 70, 79; Maironis-Mačiulis, Pavasario Balsai: Penktą kartą atspausta ir žymiai padauginta, Tilžė: Jagomasto spaustuvė „Lituania“, Švento Kazimiero Draugijos leidinys Nr. 232, 1920, p. 3, 66,
94, 110; [Maironis], Maironio raštai, t. 1: Lyrika, šeštoji laida, Kaunas:
„Raidės“ spaustuvė, 1927, viršelis.

20
Vinjetė su lyra ir smuiku 1920 m. leidime (p. 53, 94, 110) buvo perimta iš Banaičio spaustuvės leidinių; anksčiau ji jau buvo panaudota
Maironio poemos Raseinių Magdė 1909 m. leidimo eilėraščių priede.
Šio leidinio viršelyje įkomponuota kanklininko figūra – Maironio mėgtas lietuvio poeto-pranašo simbolis. Pagaliau kanklių motyvą randame
net Maironio namų įrangoje.
21
Pranciškus Stiklius, „[Atsiminimai]“, cit. iš: Vanda Zaborskaitė, op.
cit., p. 351.
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paraštės, teksto komponavimas. Maironio Raštų tomas
pasirodė panašiu metu, kai Kaune dienos šviesą išvydo
paskutinis nacionalinio avangardo žurnalo 4 vėjai numeris (1928), o Paryžiuje lietuvių literato Juozo Tysliavos tarptautinio avangardo žurnalas MUBA (1928). Šių
leidinių atžvilgiu Maironio knyga savo išvaizda buvo
nuėjusios praeitin epochos produktas, tačiau jos pavidalą lėmė estetiniai idealai ir skonis, kuriuos kultivavo nepalyginamai skaitlingesnė ir įtakingesnė bendruomenė
nei negausus avangardo literatūros ir dailės kūrėjų bei
vartotojų būrelis.
Maironio dėmesys Pavasario balsų materialiniam
kūnui visiškai atitiko jo savivaizdžio kūrimo strategiją,
kuri buvo tiesiog integrali jos dalis.
Maironio idealas, kaip ir priklauso XIX a. Lietuvos
kaimo aplinkos suformuotam žmogui – turtingų ir kilmingų žemvaldžių kultūra, ne veltui Juozas Brazaitis jį
buvo pavadinęs „saloninės kultūros žmogumi“22. Tokioje
kultūroje asmeniui, sujungusiam kunigo ir poeto misijas, be jokios abejonės, teko išskirtinė vieta. Kunigystė

lio misija. Vis dėlto Maironis stengėsi užsitikrinti dar ir
žemiškuosius jo išskirtinės padėties atributus, materia
lius jos įrodymus.
1910 m. jis įsigijo XVIII a. rūmus pačiame Kauno
senamiesčio centre, greta seminarijos; lėšas sukaupė
dirbdamas Sankt Peterburgo dvasinės akademijos profesoriumi 1894–1909 m., tačiau jų nepakakus, nemaža
suma buvo pasiskolinta. Jis rekonstravo apleistus ir
nuniokotus namus, įveisė sodą, kuriame ir pats nevengė padirbėti. Namų savininkas apsigyveno antrame
aukšte įrengtame 8 kambarių bute su langais į rotušę
ir į sodą, o likusias patalpas paskyrė bažnytinėms organizacijoms ir įstaigoms23. Pastato frontone Maironio
nurodymu buvo užrašyta rūmų pirkimo data ir savininko vardas. Rūmų įsigijimą Maironis vertino kaip vieną
iš svarbių gyvenimo laimėjimų; tai patvirtina 1920 m.
Pavasario balsus iliustruojanti poeto nuotrauka jų fone
prie eilėraščio „Poetui mirus“ (p. 107).
Poeto namai padeda rekonstruoti jo savivaizdžio idėją ir kūrimo strategiją24. Buto interjeras nebuvo visiš-

Lordo Byrono raštų iš Maironio asmeninės bibliotekos (MLLM) viršelis (Sankt Peterburgas, 1904)
ir pirmo tomo atvartas p. 288–289 su vinjete ir Henry'o Warreno iliustracija poemai „Korsaras“

reiškė ne tik išsimokslinimą, visuomenės pagarbą, bet
ir iškilimą virš profaniško eilinių mirtingųjų pasaulio.
Šį iškilimą dar labiau sustiprino poeto talentas, sietas
ir su aiškiaregio, pranašo dovana, ir su visuomenės ved

kai autentiškas, tačiau patalpų dekoras, įranga, baldai
didžiąja dalimi buvo originalūs, tad visa tai leidžia įsivaizduoti, kokioje aplinkoje Maironis gyveno, kokią žinią siekė perteikti lankytojams, iš dalies įteigti ir sau

22
Juozas Brazaitis, „Maironio asmenybės portretas“, [1943], in: Juozas Brazaitis, Raštai, t. II: Nuo Maironio iki Brazdžionio (septyniolika
rašytojų), redakcinė komisija Alina Skrupskelienė, Česlovas Grincevičius, Chicago: Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1981, p. 43.
23
Iliustruotą namų aprašymą žr. Maironio lietuvių literatūros muzie-

jus: Istorija ir rinkiniai, autorė ir sudarytoja Aldona Ruseckaitė, Kaunas:
Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2006, p. 10–31.
24
Plačiau žr. Writers’ Houses and the Making of Memory, edited by
Harald Hendrix, (ser. Routledge Research in Cultural and Media Studies), Routledge, 2008.
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pačiam. Savo namuose Maironis norėjo jaustis kaip
dvarininkas, tačiau ne mažiau svarbu jam buvo akcentuoti ir lietuvybės svarbą. Patriotiniai motyvai buto
lankytoją lydėjo nuo pirmųjų žingsnių, pradedant durų
skambučiui meistro Jono Garakevičiaus padirbintomis
kanklėmis ir tautinio stiliaus elementais patalpų puošyboje. Jais perpinti art nouveau stiliaus bruožų turintys svetainė ir valgomasis, kuriuos ištapė iš dvarininkų kilęs tapytojas ir archeologas Tadas Daugirdas, nuo
1907 iki mirties 1919 m. ėjęs Kauno miesto muziejaus
direktoriaus pareigas. Tikėtina, kad renkantis dekoruotoją Maironiui buvo svarbi ir Daugirdo kilmė, ir jo užimamos pareigos. Vėliau jis su Pauliumi Galaune yra taręsis, kaip perdekoruoti savo butą. Galaunei Daugirdo
dekoras liaudies audinių stiliumi nepatiko, atrodė sunkus ir slegiantis. Tačiau sumanymas liko sumanymu,
praktiškai jis nebuvo įgyvendintas25. Rinkdamasis baldus ir kitus namų įrangos elementus, Maironis orientavosi į vaikystėje ir paauglystėje matytus dvarų interje-

rus, taip pat į Sankt Peterburgo pasiturinčių pažįstamų
butus. Visi daiktai buvo geri, patvarūs, solidūs, tačiau
nepasižymėjo nei elegantiškumu, nei sekimu naujausiomis madomis. Maironis ypač vertino neobaroką.
Maironio gyvenamąją aplinką taikliai apibūdino jo
geras bičiulis kunigas Mykolas Vaitkus: „Tas vyras,
etmono ar net kunigaikščio povyza, ir gyveno kunigaikštiškuose architektūros atžvilgiu rūmuose. Jų įrengimas negalėjo visai atitikti pirmykščio jų paskyrimo,
nes Maironis, kad ir estetas, kad ir pasaulio matęs,
kad ir labai pasiturįs (imant reliatyviai), vis tik buvo
vien valstiečių, nors ir apsitrynusių aplink XIX amžiaus
miesčionių kultūrą, vaikas, augęs, brendęs ir trainiojęsis ne aristokratų palociuose, tik XIX amž. bajorėlių bei
klebonų gana kukliuose butuose, tad ir nelabai tejaučiąs, kaip ten reikėtų įmantriau įsitaisyti, o tuo ir nesirūpino ypatingai, kaip kuklus ir negašus kunigas. Tad
ir jo kauninis butas anuose prašmatniuose rūmuose
buvo viso to atspindys“26.
Lygiai tokį patį laiko patikrintų vertybių pomėgį, kaip
Maironio baldai, liudija ir bute buvę bei eksponuoti
dailės kūriniai. Pomėgis meno kūriniais puošti namus
greičiausiai atsirado pagal matytus aukštuomenės pavyzdžius, tačiau, kaip liudijama, tai buvusi mėgėjiška
saviveikla27. Maironis buvo sukaupęs eklektišką dailės
kūrinių rinkinį, nevengė net kopijų28. Pavyzdžiui, prieškambaryje pasikabino gana mėgėjiškai Juozo Ignatavičiaus nutapytą Jano Matejkos Žalgirio mūšio (1878)
kopiją29, o rokokinėje svetainėje – pagal Raffaello šedevrą Siksto madona skulptoriaus Apolinaro Šimkūno sukurtą bareljefą30. Jo fone mėgo fotografuotis tiek
vienas, tiek su garbingais lankytojais. Kitas Maironio
mėgstamas religinių paveikslų autorius – ispanų baroko tapytojas Murillo. Jo tapytų Madonos su Kūdikiu
atvaizdų kopijos buvo plačiai paplitusios Lietuvos bažnyčiose, sklido religinių paveikslėlių pavidalu, Murillo
šv. Šeimos kopija kabojo ir Maironio namuose31. Iš lietuvių dailininkų Maironis vertino Šimonio simbolizmą,
turėjo įsigijęs jo paveikslų32. Galbūt prie palankaus požiūrio į šį menininką prisidėjo ir Šimonio indėlis apipavidalinant 1920 m. Pavasario balsus, o gal Maironis
tiesiog pasidavė madai. Šimonis nuo trečio dešimtmečio pabaigos populiarumu lenkė beveik visus tapytojus,
jam teprilygo turbūt tik Žmuidzinavičius. Tačiau dėl
pastarojo veiklų įvairovės jo kūryba šiek tiek kentėjo,
tad jis Šimoniui nusileido produktyvumu. Dar viena

25
Paulius Galaunė, „[Atsiminimai]“, in: Maironis: Laiškai. Atsiminimai, p. 309.
26
Mykolas Vaitkus, „[Atsiminimai. II]“, in: Ibid., p. 707.
27
Ibid., p. 701.
28
Pagal MLLM kartoteką, Maironio rinkinyje, įskaitant kopijas, buvo
30 dailės kūrinių.
29
Juozas Ignatavičius pagal Janą Matejką, Žalgirio mūšis, iki 1933,
drobė, aliejus, 375 × 160, MLLM 12.
30
Apolinaras Šimkūnas pagal Raffaello, Madona su Kūdikiu, iki 1930,

gipsas, 69 × 47, MLLM 96.
31
Jan Mioduszewski-Ostoja pagal Bartolomé Esteban Murillo, Šv. Šeima, iki 1910, drobė, aliejus, 155 × 110, MLLM 56.
32
Nuolatinėje memorialinėje Maironio namų ekspozicijoje rodomi
keturi Šimonio darbai: Angoje (Saulės dukružė), 1924, popierius, tempera, 81 × 62, MLLM 44; Mergaitė gėlėse (Nekalta siela), iki 1930, popierius, akvarelė, 72 × 102, MLLM 49; Sena pilis, iki 1923, popierius,
akvarelė, 23 × 31, MLLM 13; Vaikai prie pilies, iki 1930, popierius,
tempera, 61 × 48, MLLM 47.

Maironio raštų pirmojo tomo viršelis (Kaunas, 1927).
Dailininkas Paulius Galaunė
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autorė, kuriai Maironis jautė
silpnybę – tai dailininkė Sofija Romerienė33. Maironiui, be
abejo, patiko jos realistinė maniera, Žemaitijos kaimo motyvai, tačiau renkantis jos kūrinius, matyt, ne mažiau svarbi
buvo ir ta aplinkybė, kad Sofijos vyras Eugenijus Romeris
valdė Tytuvėnų dvarą, esantį
arti Maironio vaikystės vietų.
Maironiui dar jaunystėje
buvo parūpę, koks jo atvaizdas liks ateities kartoms. Gyvendamas Sankt Peterburge
jis lankėsi pas garsiausius
imperijos sostinės fotografus; išliko keletas to laikotarpio jo portretinių fotografijų.
Čia jis užsisakė ir pirmąjį taMaironio namų kampelis (sienų dekoras Tado Daugirdo) su Kazio Šimonio paveikslais Angoje
pytą savo portretą. Jį sukū(Saulės dukružė, 1924) ir Mergaitė gėlėse (Nekalta siela, iki 1930). Miko Vaicekausko nuotrauka
rė Sankt Peterburge gyvenęs
nuosekliai, norėdamas užsitikrinti, kad ateities kartoms
lenkų dailininkas, Peterburgo akademijos auklėtinis
jį primins ne vien poezijos knygos ir nuotraukos, bet ir
Janas Mioduszewskis-Ostoja. Tai buvo tipiškas paraditarsi tauresni bei tvaresni meno kūriniai. 1924 m. birnis portretas, kuriame akcentuota iškilminga apranga
želį jis viešėjo Tytuvėnų dvare, kur nuvyko atsiimti Roir pozuojančio asmens mokytumas34. Viena ant stalo
merienės nutapyto savo atvaizdo36. Ten sukomponavo
gulinčių knygų – Maironio daktaro disertacija De jusdailininkei dedikuotą posmelį, perteikiantį jo požiūrį į
titiae et jure. Kauno rūmuose šis portretas kabojo virš
poeto rašomojo stalo jo darbo
kambaryje. 1937 m., netrukus po muziejaus atidarymo,
po portretu buvo pakabintas
laurų vainikas, kuriuo poetas
buvo vainikuotas per paskutinį jo autorinį vakarą, įvykusį
Jelgavoje 1932 m. gegužę.
Maironio tapytų portretų
skaičius35 liudija apie išskirtinę poeto atidą savo asmeniui.
Nekyla abejonių, kad šią kolekciją jis kaupė apgalvotai ir
33
Nuolatinėje memorialinėje Maironio namų ekspozicijoje rodomi du Romerienės paveikslai: Galvutė, iki 1930,
popierius, akvarelė, 40 × 31, MLLM
51; Peizažas, apie 1927, popierius,
akvarelė, 40 × 27, MLLM 50.
34
Jan Mioduszewski-Ostoja, Maironio portretas, 1904, drobė, aliejus,
146 × 116, MLLM 43.
35
Maironio lietuvių literatūros muziejus šiuo metu saugo 8 Maironio
portretus.
36
Sofija Romerienė, Maironio port
retas, 1924, popierius, pastelė, 59 ×
47, MLLM 9302. Ant paveikslo rėmo

naujasis židinys-aidai 2019 / 8

Maironio namų didžioji svetainė. Dailininkas Tadas Daugirdas (MLLM)
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Giedrė Jankevičiūtė, Mikas Vaicekauskas

nutapyto atvaizdo reikšmę ir funkciją. Tekstas prasidėjo žodžiais: „Išliksiu aš gyvas paveiksle tame / Net tuomet, kai kūnas užbertas žeme“37. Maironis norėjo būti
prisimenamas kaip ramus, išlaikytas, išmintingas, orus
ponas – Bažnyčios didikas ir nacionalinės literatūros
klasikas. Dailininkams jis yra akcentavęs savo pageidavimą, kad iš paveikslo matytųsi, jog portreto herojus –
ir kunigas, ir poetas. Pavyzdžiui, Jonui Januliui tapant
jo portretą38, Maironis prisiminė, kad jį nuvylęs Petras
Kalpokas, nes neatsižvelgęs į portretuojamojo pageidavimus. Maironis guodėsi Januliui, kad Kalpokui taip
sakęs: „Kaktą reikėjo išryškinti, padaryti aukštesnę.
Vis dėlto aš poetas, rašytojas. Tai turi jau iš paveikslo
matytis“39. Janulis pasistengė nekartoti pirmtako klaidų.
Portretistus poetas rinkosi pagal du svarbiausius kriterijus: gebėjimą sukurti realistinį atvaizdą ir pagal jų
vietą visuomenėje. Kaip ir Daugirdo atveju, pirmenybę
teikė arba kilmingiems, arba amžininkų itin gerbiamiems, neabejotinai pripažintiems autoriams. Pavyzdžiui, jo rinkinyje buvo Juozo Zikaro sukurtas Maironio
portretinis bareljefas, išlietas iš bronzos40, kurį Maironis laikė pasikabinęs ant sienos. Jauni talentai Maironio nedomino, jis tokių net nebandė ieškoti, skirtingai
nuo kaimynystėje gyvenusio dailės mylėtojo ir literatūros žinovo kunigo Juozo Tumo-Vaižganto. Būtent Zikaro, taip pat Švietimo ministerijos užsakymu Adomo
Varno sukurtas Maironio atvaizdas iš nacionalinės literatūros klasikų serijos paplito bene plačiausiai, nes
buvo lengvai reprodukuojami ir dauginami litografijų,
fotografijų, atvirukų, spaudos iliustracijų forma.
Įsivaizduojamą poeto-aristokrato aplinką atitiko ir
pritaisyta metalinė lentelė su Kauno metropolijos kunigų seminarijos inventoriniu numeriu 1505; tai leistų spėti, kad portretas buvo eksponuojamas seminarijoje. Maironio muziejui jį perdavė seminarijos rektoriaus
pareigas iš Maironio perėmęs kun. Pranciškus Penkauskas.
37
Įrašas atskirame lapelyje buvo priklijuotas antroje portreto pusėje
(MLLM 9302). Tarp Maironio rankraščių rastas ir kitas panašaus turinio
lapelis su eiliuotu posmu, datuotu 1924 m. balandžio 25 d. ir prasidėjusiu žodžiais: „Gyvas aš būsiu paveiksle tame / Nors kūnas ilsėsis, užbertas žeme“ (MLLM 159).
38
Jonas Janulis, Maironio portretas, 1929, drobė, aliejus, 135 × 110,
MLLM 93.
39
Jonas Janulis, „[Atsiminimai]“, in: Maironis: Laiškai. Atsiminimai, p. 727.
40
Juozas Zikaras, Maironio portretas, 1928, bronza, 51 × 38, MLLM 94.
41
Reikia manyti, kad dramos Maironio kūryboje atsirado neatsitiktinai. Kaip liudijama, jis itin mėgo lankyti teatrą, o matant gana negausų
lietuviškų veikalų repertuarą, jam „[s]avaime turėjo kilti noras ką nors
sukurti ir teatrui“ (Mykolas Vaitkus, op. cit., p. 706), kas galėjo gerai
pasitarnauti kuriant/palaikant poeto-kūrėjo savivaizdį.
42
Danutė Lipčiūtė-Augienė, „[Atsiminimai]“, in: Maironis: Laiškai.
Atsiminimai, p. 498; Janina Nokutytė-Šernienė, „[Atsiminimai]“, in:
Ibid., p. 522.
43
Mykolas Vaitkus, op. cit., p. 706–707.
44
Namo projekto piešinys saugomas MLLM Maironio kolekcijoje,
MLLM P9022.
45
Jonas Mačiulis-Maironis, „Testamentas“, Kaunas, 1930-12-17, in:
MLLM 7123; Jonas Mačiulis-Maironis, „Testamentas“, [nuorašas], Kaunas, 1930-12-17, in: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas, f. 1, b. 3561, l. [1v, 1r].

28

Maironio bendravimo ratas. Jis mėgo svečius, bandė
formuoti uždarą rinktinį visuomeninį-kultūrinį saloną.
Tarp salono lankytojų buvo politikų, kultūrinių pomėgių turinčių dvarininkų, intelektualų, menininkų, ypač
muzikų, o nuo tada, kai Valstybės teatras pradėjo statyti Maironio dramas, ir teatralų41. Į šventes Maironis
kviesdavosi ir gimines. Priėmimai jo namuose garsėjo
valgių gausa, nors patiekalai nebuvo įmantrūs, puošniu serviravimu ir apgalvota programa, kurioje svarbi
vieta teko muzikavimui, dainavimui, poezijos deklamacijoms, taip pat diskusijoms kultūros, rečiau politikos
temomis. Amžininkai liudija, kad Maironis itin mėgo,
kai buvo deklamuojamos jo paties eilės ir ypač dainuojamos pagal jas sukurtos dainos42. Pasak Vaitkaus, Maironio pobūvyje apsilankęs prancūzų rašytojas Jeanas
Mauclère’as apibūdino šeimininką esant tikrą XVIII a.
prancūzų abbé43. Maironiui toks įvertinimas greičiausiai būtų tikęs ir patikęs.
1931 m. Maironis pradėjo statydintis namus pagal architekto Karolio Reisono projektą Aleksote – naujame
akademikų rajone; šiandien – Amerikos lietuvių g. 944.
Savo testamente jis nurodė, kad šiuose namuose po jo mirties turėsiąs būti įkurtas jo memorialinis muziejus; testamente, beje, buvo nurodyta ir palaidojimo vieta – Kauno
arkikatedros šventorius, bei keli kiti atminimo ženklai45.
Senamiesčio rūmus poetas užrašė kunigų seminarijai.

Maironio darbo kabinetas su Jano MioduszewskioOstojos tapytu portretu (MLLM 3728)
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Jono Janulio nutapytas Maironio portretas (1929) ir svetainės, kurioje portretas buvo nutapytas ir kabėjo, nuotrauka (MLLM 93, MLLM 9116)

Tikėtina, kad asmeninio muziejaus idėją Maironis perėmė iš jam itin imponavusių vokiečių ir rusų romantizmo
klasikų – Johanno Wolfgango von Goethe‘s, Friedricho
Schillerio, Aleksandro Puškino: Goethe‘s muziejus Veimare buvo atidarytas 1885 m., Schillerio muziejus Marbache – 1903 m., o Puškino muziejus Leningrade (Sankt
Peterburge) – 1927 m.46 Tokių muziejų steigimą amžininkai suvokė kaip galimybę išsaugoti genijaus autentiško buvimo įrodymą ir nacionalinės kultūros klasiko
įvaizdžio atbaigimą. Maironio atveju tai įvyko 1936 m.,
praėjus ketveriems metams po poeto mirties. Tais metais
jo muziejus buvo atidarytas senamiesčio rūmuose. Buvo
nutarta, kad toks muziejus turi būti paties poeto sukurtoje aplinkoje47, o ne naujuose, jo asmenybės ir kūrybos
genijaus nepalytėtuose namuose. Maironis buvo antrasis
lietuvių literatūros klasikas, įamžintas muziejaus aplinkoje. 1927 m. nedidelis memorialinis muziejus vyskupui
Antanui Baranauskui buvo atidarytas jo gimtuosiuose
Anykščiuose. Vis dėlto Maironio muziejus laikytinas vienu ankstyviausių rašytojų muziejų visame regione.
Maironis buvo ilgojo devynioliktojo amžiaus žmogus.
Jo skonis atrodė gana konservatyvus net Pirmojo pasaulinio karo išvakarių epochos kontekste, ką ir kalbėti
apie pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį, kai moder46
Prisimintina ir tai, kad Maironis dalyvaudavo muziejų atidarymuose ir šventinimuose, sakydavo kalbas, pavyzdžiui, Karo muziejaus
1921 m. ar M. K. Čiurlionio paveikslų galerijos 1925 m.
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nybės idėjos ir siekiai užvaldė vis daugiau Lietuvos piliečių. Brazaitis apie jį rašė: „žmogus gali su savo ideologija ir tradicijomis taip susigyventi ir suakmenėti, kad
nebejaus naujo laiko ir jam reikalingų naujų formų bei
naujų metodų. Jis negali persiformuoti ir prisitaikyti
naujai epochai. Jis tada „atsilieka“ nuo gyvenimo“48. Vis
dėlto toks vertinimas liktų vienpusiškas ir nepakankamai tikslus, jei nepaminėtumėme svarbiausio dalyko –
Maironio poetinės kalbos, kuri ir išgarsino jo vardą;
būtent dėl poezijos poeto asmenybė pavirto įvairiapusio
susidomėjimo objektu. Jeigu Maironio sukaupti dailės
kūriniai, kiti jo namų artefaktai liudijo apie ribotas galimybes suvokti pokyčius ir naują laiko dvasią, tai jo
eilėraščių poetika atspindėjo kitas savybes, o būtent –
jautrumą permainoms, gebėjimą gyvai justi ir apčiuopti
laiko pulsą. Maironio poetika smarkiai kito ir sparčiai
modernėjo, atspindėdama aktualius lietuvių kalbos pokyčius ir savo ruožtu juos skatindama. Maironio poezija
buvo nepaprastai populiari, tad ji savaime turėjo galią
nustatyti ir formuoti naujus kalbos orientyrus, siūlyti
atitinkamą žodyną bei sąvokas. Kitaip sakant, Maironis – mūsų kultūros reiškinys, įkūnijęs jos prieštaringą
ir nevienalytį pobūdį. Ir nėra taip jau labai lengva ir
paprasta jį aprėpti.
47
48

Dar žr. Maironio lietuvių literatūros muziejus, p. 29–30.
Juozas Brazaitis, op. cit., p. 59.
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Nidos forumas „Europos migrena 2“

Amžinybės epochos povaizdžiai
Nikodem Szczygłowski

I
1952 m. gruodžio 26 d., antrą Kalėdų dieną, Lodzėje
mirė lenkų dailininkas konstruktyvistas ir meno teoretikas Władysławas Strzemińskis. Sukūręs vadinamąją
unizmo teoriją, jis teigė, kad svarbu ne tai, kaip regime
paskirą vaizdą, bet tai, kas pasilieka mūsų regimojoje
atmintyje netrukus po to, kai užsimerkiame. Vaizdai,
kuriuos matome po akių vokais, yra tikresni, nes atspindi mūsų aplinkos jutimo esmę. 1948–1949 m. menininkas sukūrė vadinamųjų soliaristinių paveikslų
ciklą, fiksuodamas tokius povaizdžius, liekančius pažiūrėjus į saulę1.
„Tautų saulė“ Josifas Stalinas tuo metu niūriai švytėjo ne vien Lenkijai: stalinizmas metė tamsų šešėlį visoms Sovietų Sąjungos pavergtoms Europos tautoms –
į pietus nuo Baltijos ir į rytus nuo Oderio. Strzemińskis
mirė iš bado – anksčiau žinomas ir vertinamas kaip
dailininkas, be kita ko, įkūręs Lodzės Aukštąją dailės
mokyklą ir Šiuolaikinio meno muziejų, Pirmojo pasaulinio karo invalidas ir veteranas – negalėjo gauti jokio,
net paprasčiausio protinio ar net fizinio darbo, nes komunistinis Lenkijos režimas užkirto kelią kūrėjams,
prieštaravusiems socrealistinio meno kursui. Po poros
mėnesių nuo niekieno nepastebėtos Strzemińskio mirties, 1953 m. kovo 5 d., mirė Stalinas, kurio raudojo milijonai. Dar po dviejų dienų vienam didžiausių Lenkijos
miestų Katovicams buvo suteiktas Stalinogródo vardas.
Stalinizmo sunaikinto genijaus istoriją, grindžiamą tragiška Strzemińskio biografija, papasakojo Andrzejus
Nikodem Szczygłowski (g. 1978) – lenkų rašytojas ir eseis
tas. Baigė Viduržemio jūros archeologiją Lodzės universitete.
Vertėjas, be gimtosios kalbos moka lietuvių, slovėnų, ukrainiečių ir čekų kalbas. Slovėnų kalbos įgūdžius tobulino Liublianos
universitete. Į lietuvių, lenkų ir ukrainiečių kalbas vertė vieno
žymiausių slovėnų rašytojo Drago Jančaro esė. Bendradarbiauja leidiniuose: Business Traveller Poland, Zbruč.eu, Literatūra
ir menas, Przegląd Baltycki, Nowa Europa Wschodnia. Nenuilstantis keliautojas, Balkanų ir buvusios Jugoslavijos žinovas, jo
pasaulėžiūros atspirties taškas yra Vidurio Europa – bendroji istorinė ir kultūrinė erdvė nuo Baltijos iki Adrijos. Tekstą iš lenkų
kalbos vertė Vytas Dekšnys.
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Wajda paskutiniajame savo filme Povaizdžiai (Powidoki, 2016).
Kad geriau suprastume, kas buvo ta amžinybės epocha, vos pasibaigus Antrajam pasauliniam karui išaušusi Europos žemyne nuo Baltijos iki Juodosios jūros
ir nuo Karpatų iki Adrijos, akimirką užsimerkime ir
prisiminkime visus apie tai mums žinomus istorinius
faktus, visas girdėtas istorijas, pasakojamas šimtuose
knygų ir filmų, monografijų, biografijų, atsiminimų,
teatro pjesių ir net komiksų. Tai, kas pasiliks mums
po akių vokais, bus mūsų asmeninė istorijos koncepcija, jau dešimtis kartų aprašyta ir pavadinta daugybe
įvairių būdų – kiekvienam ji būna kitokia, nebūtinai
grindžiama šeimos istorijomis ar draugų ir artimųjų
pasakojimais, bet šiaip ar taip sava.

II
Lipica, nedidelė gyvenvietė prie Slovėnijos ir Italijos
sienos, vasaros pradžia, tingi popietė, plačiai išsikerojusios liepos – tokie slovėnų mylimi medžiai, kad tapo
vienu iš jų tautinės simbolikos kanonų – meta ilgus
šešėlius palei žemą medinę tvorą, nusidriekiančią per
plačias žalias pievas. Už tvoros – banda ypatingų grynos baltos padermės2 žirgų, vadinamų lipicaneriais arba
lipicėnais, kadainykštis Vienos Habsburgų imperatoriškojo dvaro pasididžiavimas. Šių žirgų istorija prasidėjo
XVI a. pabaigoje, kai būtent čia, tarp karstinių kalvų,
netoli Triesto, buvo apgyvendinta kaimenė. Kartu tai
buvo Padunojės monarchijos istorijos santrauka, jos
koncentratas, kupinas pakilimų ir nuosmukių, mistinio simbolizmo ir liaudies legendų. Edvardas Kocbekas,
1
Rengiant tekstą naudota literatūra: Slavenka Drakulić, How we
survived communism and even laughed, London: Hutchinson, 1991;
Drago Jančar, Eseje, Sejny: Pogranicze, 1999; Božidar Jezernik, Goli
otok – Titov gulag, Ljubljana: Modrijan & FF, 2013; Stanisław Lem, Katar, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016; Wojciech Orliński, Lem:
Życie nie z tej ziemi, Wołowiec: Czarne, 2017; Jože Pirjevec, Tito
in tovariši, Ljubljana: Cankajrjeva založba, 2011; Mariusz Szczygieł,
Gottland, Wołowiec: Czarne, 2016; Barry Turner, The Berlin Airlift: The
Relief Operation that Defined the Cold War, London: Icon, 2017; Frank
Westermann, Čistá biela rasa, Bratislava: Absynt, 2019.
2
Franko Westermanno knygos Dier, bovendier pavadinimas, pagal
slovakišką vertimą Čista biela rasa, – vert.
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garsus slovėnų poetas ir eseistas, gimęs 1904 m., valdant Habsburgams, o miręs socialistinėje Jugoslavijoje,
praėjus vos metams nuo Tito mirties, rašė:
kiti garbino šventas karves ir drakonus,
tūkstantmečius vėžlius ir sparnuotus liūtus,
vienaragius, dvigalvius erelius ir feniksus,
o mes pasirinkome patį gražiausią gyvūną,
išmėgintą mūšių laukuose ir cirko arenose,
nešiojusį karalaites ir aukso monstrancijas,
todėl Vienos imperatoriai kalbėjosi
prancūziškai su gudriais diplomatais,
itališkai su žaviomis aktorėmis,
ispaniškai su beribiu Dievu,
vokiškai su paprastais samdiniais,
bet su žirgais kalbėjosi slovėniškai.3
Elitiškumo ir kartu egalitarizmo pavyzdys – balti Lipicos veislės žirgai tik per stebuklą ištvėrė audringą, per
karstines kalvas nusiritusių abiejų pasaulinių karų istoriją. Jų gelbėjimo epopėja net pakliuvo į kino ekranus
per Walto Disney‘aus studijos 1963 m. sukurtą filmą
Miracle of the White Stalions. Taigi gerokai anksčiau,
nei žiūrovai ėmė gėrėtis istorija, kaip amerikiečių kareiviai gelbėjo eilinį Rajaną, kino teatrų lankytojams abipus Atlanto radosi proga išvysti, kaip tie patys kareiviai

kuri dar tik aštuonerius metus buvo vėl nepriklausoma,
neutrali valstybė. Į Vakarų Berlyno kino teatrus, kur
irgi buvo rodomas filmas, rytinės miesto dalies gyventojams pakliūti darėsi vis sunkiau. Nepraėjus nė dvejiems
metams po premjeros, miestą galutinai perskyrė siena,
kuriai pačiai buvo lemta tapti naujos epochos simboliu
ir „suvaidinti“ daugelyje filmų.
Trieste, devynerius metus buvusiame neatsiejama
Italijos dalimi, faktiškai panaikinus 1947 m. įkurtą laisvąjį Triesto miestą, radosi galimybė filmą pasižiūrėti ir
slovėnams – ir tiems, kurių daugybė gyveno miesto apylinkėse (kaip vis dar gyvas epochos liudininkas Borisas
Pahoras)4, ir gyvenantiems už naujai nubrėžtos sienos
žemėlapyje. Naujoji siena padalijo vieną (ir vientisą)
istoriškai susiformavusį regioną, kurio daugelį amžių
neskyrė jokios sienos – būtent todėl čia, karstinėje plyn
aukštėje ir Istrijos pusiasalio šiaurėje, šios sienos vis
dar atrodė iliuzinės. Winstonas Churchillis istorinėje
kalboje Fultone 1946 m. kovo 5 d. pasakė:
Nuo Ščecino prie Baltijos iki Triesto prie Adrijos nusileidusi geležinė uždanga perskyrė mūsų žemyną. Už
šios linijos liko sostinės tų šalių, kurios anuomet buvo
Vidurio ir Rytų Europa. Varšuva, Berlynas, Praha,
Viena, Budapeštas, Belgradas, Bukareštas ir Sofija – visi šie miestai ir visų jų gyventojai atsidūrė toje

Elvyra Kairiūkštytė. Be pavadinimo. 1998. Popierius, tušas. Nuotraukos iš Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) kūrinių archyvo

(ir net pats garsusis generolas George’as S. Pattonas)
gelbėjo baltus žirgus, simbolizavusius tuo metu negrįžtamai artėjusią prie pabaigos Europos istorijos epochą.
Toje naujoje pokario Europoje žiūrovams reikėjo pramogos, kad pamirštų, ką jiems teko patirti karo metais.
Žvilgsnis į tuo metu dar visiškai netolimus karo įvykius per žirgų gelbėjimo operaciją suteikė būtent tokį –
kitą požiūrio tašką. Filmas buvo rodomas ir Austrijoje,

Pirmą kartą iškalbingai paminėta geležinė uždanga – žodžiai, apibūdinę Šaltojo karo epochą Europoje.
Nors 1946 m., kai buvo ištarti, šie žodžiai buvo teisingi
ir atspindėjo realią padėtį, jau po dvejų metų jie iš da-

Pagal Joannos Sławińskos vertimą į lenkų kalbą, – vert.
Borisas Pahoras (g. 1913) – vienas žymiausių šiuolaikinių slovėnų
rašytojų, gimęs Trieste, su kuriuo buvo susijęs visą gyvenimą. Miestui
skyrė ir daugelį kūrinių, pvz., Oberdano aikštė (Oberdanov trg). Tarpukariu dalyvavo slovėnų pasipriešinime juos persekiojusiam italų fašiz-

mui, Antrojo pasaulinio karo metais kalėjo Dachau, Štuthofo ir kt. koncentracijos stovyklose. Po karo oponavo komunistinei Tito ideologijai.
Jo kūriniuose svarbiausia tapo fašizmo ir nacionalizmų Slovėnijos bei
Italijos paribiuose tema ir gyvenimo nacistų koncentracijos stovyklose
patirtys. Laikomas Italijos slovėnų mažumos moraliniu autoritetu.

3
4
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dideliu ir vis augančiu mastu, Maskvos kontrolę.
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lies prarado aktualumą – bent kalbant apie Triestą ir
Jugoslavijos priklausymą sovietų zonai.

III
Jugoslavija, nors, žinoma, buvo socialistinė šalis, valdoma Josipo Broz Tito ir komunistų partijos, vis dėlto
labiau atsidūrė geležinės uždangos šešėlyje, o ne kurioje
nors jos pusėje. Tai buvo vienintelė šalis visame vadinamajame Rytų bloke, kuri nebuvo 1945 m. „išvaduota“
sovietų kariuomenės, o kartu tai – vienintelė Europos
šalis, baigusi Antrąjį pasaulinį karą kaip nugalėtoja, jos
teritoriją išvadavus savam pasipriešinimo judėjimui –
Tito partizanams. 1948 m., kilus konfliktui tarp Tito
ir Stalino, Jugoslavija paliko vadinamąjį Komunistų
internacionalą. Išliko liudijimai, kad Stalinas ne kartą
mėgino nužudyti Tito, siekdamas pašalinti varžovą ir
perimti Jugoslavijos kontrolę. Tito tuo metu esą nusiuntęs jam tokią žinią: „Žinau, kad jau išsiuntei penkis savo
žmones, kurie turėjo mane nužudyti. Sučiupome juos
visus. Verčiau baik visa tai, nes aš išsiųsiu savo žmogų,
ir man neteks mėginti du kartus“.
1953 m. mirus Stalinui, Tito paskelbė Neprisijungusiųjų valstybių judėjimo įkūrimą ir 1961 m. Belgrade
surengė inauguracinę judėjimo konferenciją. 1964 m.
Jugoslavija pradėjo diegti vadinamojo savivaldos socia
lizmo politikos modelį, ir tai paskatino plataus masto
(palyginus su kitomis socialistinėmis šalimis) ekonomikos liberalizaciją, susilpnėjusį centrinį planavimą ir
sienų atsivėrimą. Tačiau kol visa tai pavyko įgyvendinti, šaliai teko atsilaikyti prieš Sovietų Sąjungą, kuri tebelaikė Jugoslaviją dar vienu placdarmu statant naują
šviesios ateities epochą.
Tito faktiškai laimėjo susidūrimą su Stalinu per
1948 m. Kominterno krizę, kai Jugoslavijos komunistų
sąjunga paliko šią organizaciją. Konfrontacija su SSRS
buvo ir patogi dingstis susidoroti su realia ir menama
opozicija šalies viduje. Tūkstančiai žmonių, partijos narių ir paprastų piliečių, buvo apkaltinti stalinizmu ir/
arba šnipinėjimu Sovietų Sąjungai ir represuoti. Adrijos jūros saloje Goli Otoke įkurta niūrią šlovę pelniusi
darbo stovykla, kurios sąlygos priminė žiauriausius Gulago pavyzdžius. Salą Kvarnerio įlankoje, kur kančias,
o neretai ir mirtį sutiko tūkstančiai žmonių, paskelbtų
santvarkos priešais, vos daugiau kaip šimtas kilometrų
tiesia linija skyrė nuo Brijunio salyno į vakarus nuo Ist
rijos, kur buvo viena mėgstamiausių reprezentacinių
Tito rezidencijų ir kur jis kviesdavosi aukštus užsienio
svečius.
Svečiai matydavo Jugoslavijos vaizdą tarsi iš atviruko – tokį, kokį platino Jugoslavijos turistinis biuras ir
kurio pavyzdžių iki šiol pamatysime išlikusiuose originaliuose plakatuose, reklamuojančiuose keliones į Jugoslaviją arba raginančiuose naudotis Jugoslavijos oro
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linijų JAT paslaugomis. Saulės lepinami Adrijos paplūdimiai, žavūs Slovėnijos Alpių kraštovaizdžiai, Makedonijos ežerai, sraunios Bosnijos kalnų upės, laukinės
Juodkalnijos viršūnės, vynuogių derliaus rinkimas Vojevodinoje, ir visur – džiugiai besišypsantys žmonės.
Brijunio salos socialistinės Jugoslavijos dalimi tapo
tik po karo, kai JSFR praplėtė savo sienas Italijos pajūrio sąskaita. Zadaras, daugybė salų palei Dalmatijos
krantą ir Kvarnerio įlankoje, praktiškai visas Istrijos
pusiasalis anksčiau priklausė Italijos karalystei.

IV
Rijeka, itališkai vadinama Fiume, 1919 m. itin efektingai, tiesiog teatrališkai užimta Gabriele d’Annunzio
per vadinamąjį žygį į Fiumę ir paskelbta trumpai egzistavusios kvazivalstybės – Karnaro Regencijos – sostine,
vėliau pagal Rapalo taikos sutartį tapo laisvuoju miestu. 1922 m. galutinai inkorporuota į Italiją, o po karo
vėl tapo jugoslavų Rijeka, prijungta prie socialistinės
sąjunginės Kroatijos respublikos. Miestas, iki karo faktiškai padalintas (Jugoslavijos karalystei priklausė tik
pietiniai priemiesčiai, vadinamasis Sušakas, o istorinė
miesto dalis liko Italijos pusėje, siena ėjo Rječinos upe),
vėl tapo vientisas.
Karnaro Regencijos epizodas buvo savotiška būsimų
įvykių preliudija, nes d’Annunzio, itin spalvinga asmenybė, Pirmojo pasaulinio karo didvyris, rašytojas, politikas ir intrigantas, laikomas fašizmo ideologijos pirmtaku, būtent Rijekoje įgijo galimybę įgyvendinti – nors
ir trumpam – savo naujosios tvarkos idėjas. Sumanymą
diegti naują ideologiją netrukus perėmė Benito Mussolinis, Adolfas Hitleris ir kiti fašistinės amžinybės epochos
statytojai. Tačiau fašizmas žlugo, amžinybė nusirito į
Adrijos ir Baltijos bangas kartu su paskutinėmis Antrojo pasaulinio karo salvėmis, o jos pakeisti atėjo kitokią
amžinybę įsivaizdavę statytojai.
Galutinai susiformavus naujosios Jugoslavijos sienoms, sąjunginė Slovėnijos respublika įgijo siaurą priėjimą prie jūros ir žemes Kraso plynaukštėje. Istorinį
Goricijos miestą į šiaurę nuo Triesto siena atskyrė nuo
likusio Goriška vadinamo regiono ir vadinamosios slovėnų Primorjės, o 1947 m. buvo nuspręsta statyti naują Nova Goricos miestą, čia pat prie sienos, už kurios
liko istorinė Goricija. Naujojo miesto projektą asmeniškai patvirtino maršalas Tito, o jį įgyvendinti buvo pak
viestas žymus slovėnų architektas Edvardas Ravnikaras, garsiojo Le Corbusier mokinys, rėmęsis jo idealaus
miesto vizijomis.
Naujajai šaliai reikėjo naujų simbolių. Nova Gorica
turėjo būti nauja ne vien pavadinimu, ji privalėjo tapti
būtent tokiu simboliu, apčiuopiamu ir matomu naujos
epochos įrodymu palei pat sieną. Naujai planuojamas
miestas, sujungiantis buvusius Goricijos priemiesčius už
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geležinkelio linijos su netolimomis gyvenvietėmis į naują
organizmą, pagal planą turėjo atsverti senuosius Aust
rijos-Vengrijos laikų istorinės Goricijos pastatus anapus sienos, taip išryškindamas socializmo pranašumus.
Intensyviausias statybų etapas vyko visą šeštą ir septintą dešimtmečius, tačiau faktiškai miestas buvo statomas iki pat devinto dešimtmečio ir Tito mirties 1983 m.
Taigi Nova Goricą galima laikyti savotišku Tito Jugoslavijos simboliu ar net jos kvintesencija: iš naujo
pastatyta nuo pamatų, jungianti į vieną visumą įvairius anksčiau egzistavusius elementus ir juos išplečianti. Ties pačia siena su Vakarų pasauliu. Nova Goricos
statybos buvo ne tik slovėnų, bet ir visos Jugoslavijos
darbas. 1948 m. Jugoslavijos liaudies jaunimo sąjunga
paskelbė raginimą kurti jaunimo darbo brigadas miesto statyboms. Į karstines kalvas atkeliavo daugiau kaip
5000 jaunuolių, iš jų apie 3000 kilę iš Slovėnijos, likusieji – iš kitų Jugoslavijos respublikų. 1950 m. pabaigoje
mieste jau stovėjo penki daugiabučiai, gyveno daugiau
kaip 700 nuolatinių gyventojų. 1952 m. mieste išdygo
naujas krašto muziejaus pastatas, o 1965 m. – ligoninė
ir Primorjės dramos teatras.
1975 m. Jugoslavija ir Italija pasirašė Osimo traktatą
ir galutinai sureguliavo abiejų valstybių sieną. Pagal šį
dokumentą tarp Italijos ir JSFR buvo atidaryti sienos
perėjimo punktai, tarp jų ir Fernetyje (Fernetičiuose) –
Sežanoje, toje pačioje Nova Goricoje ir netoliese esančioje Vrtojbos vietovėje, čia pat, į pietus už miesto. Mieste
vystėsi turizmas, daugiausia per firmą iškalbingu pa-

Julijos Alpes ir Dalmatijos paplūdimius, o JSFR piliečiai – apsipirkti į Triestą ar Gracą, taip pat uždarbiauti
į Vokietiją, tapdami išimtiniu reiškiniu pačioje Šaltojo
karo kulminacijoje. JSFR užsienio politika, vykdoma remiantis Neprisijungusių valstybių judėjimu, sąlygiškai
liberali (nors ir planinė ekonomika) bei atviros sienos,
o labiausiai – sovietų veiksnio stoka lėmė, kad Jugoslavijos diplomatai įgijo solidžių argumentų, paversdami
šalį ypatingu tiltu tarp Rytų ir Vakarų. Jugoslavijos
pasas vienas iš nedaugelio leido be vizų keliauti – abiem
kryptimis (!) – per Geležinę uždangą. JSFR piliečiams
nereikėjo įvažiavimo vizų į daugumą Vakarų Europos
šalių (išskyrus Švediją ir Šveicariją), bet kartu ir į socialistines šalis bei SSRS. Galėdami keliauti, dauguma
jugoslavų išties jautėsi laisvi, todėl kur kas labiau pasitikėjo – kad ir autoritariniu – Tito režimu.
Socializmo šalių – Čekoslovakijos, Vengrijos, Lenkijos ar Rytų Vokietijos, jau nekalbant apie Rumuniją
ar Bulgariją – piliečiai apie tokią teisę keliauti laisvai
galėjo tik svajoti: visose tose šalyse užsienio pasų išdavimo procesas buvo griežtai kontroliuojamas saugumo
tarnybų ir buvo svarbus veiksnys, vertęs piliečius laikytis deramos drausmės. Atsisakyti išduoti užsienio
pasą buvo įprastas dalykas, priežastimi galėjo tapti nepakankamas lojalumas liaudies valdžiai, „netinkama“
klasinė kilmė ar tiesiog subjektyvi valdininko nuožiūra.
Net tiems, kas gavo trokštamus pasus, jie buvo išduodami tik konkrečiai kelionei, o grįžę į šalį privalėjo juos
atiduoti, nebuvo leidžiama laikyti jų namuose.

vadinimu HIT, atsakingą už legalių lošimo namų statybą mieste. Čia gausiai vyko italai ir kiti svečiai iš už
sienos, oficialiai skiriančios du pasaulius, kapitalistinį
ir socialistinį. Tačiau tas socialistinis pasaulis, maršalo Tito įsivaizdavimu, buvo įgijęs aiškių protestantizmo
bruožų Rytų Europos socialistinėse šalyse viešpataujančio sovietinio modelio atžvilgiu. Adrijos pakrantėje
ir ties sienos perėjimo punktais karstinėse plynaukštėse (taip pat ir Austrijos pasienyje Štirijoje ir Karintijoje) tai buvo itin pastebima – kilometrinės automobilių
eilės driekėsi iš abiejų pusių. Vakarų turistai traukė į

Žinoma, vien užsienio paso nepakako: vykstant į visas
šalis, išskyrus socialistines, reikėjo dar gauti įvažiavimo vizą, ir tai buvo nemenkas uždavinys. Tiesa, daugumos šių šalių gyventojams buvo palengvintos galimybės
keliauti iš vienos į kitą, pavyzdžiui septinto ir aštunto
dešimtmečio Lenkijoje egzistavo paso įdėklai asmens
dokumentuose, leidę keliauti į Rytų Vokietiją, Čekoslovakiją, Vengriją, Rumuniją, Bulgariją ir SSRS, bet jau
ne į Jugoslaviją. Visose šiose šalyse kelionės į Jugoslaviją atitinkamų įstaigų buvo vertinamos griežčiau ir prilyginamos keliavimui į kapitalistines šalis, tad būtinai
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tekdavo gauti užsienio pasą, išsikeisti valiutos ir pan.
Priešingai nei Vakarų turistai, rinkęsi Jugoslaviją
kaip vis populiaresnį ir patrauklesnį atostogų tikslą,
socializmo šalių gyventojai dažnai (o būdavo kad ir daugiausia) keliavo į Jugoslaviją, ieškodami galimybės sąlygiškai lengvai pakliūti į Vakarus – daugiausia Rytų
Vokietijos ir Rumunijos, bet ir Čekoslovakijos (nuslopinus Prahos pavasarį), Lenkijos, Vengrijos bei kitų šalių
piliečiai.
Iš labiausiai izoliuotos Europos socialistinės šalies Albanijos, nutraukusios ryšius ne tik su SSRS, bet ir su
sovietų satelitais bei Jugoslavija, vienas iš nedaugelio
įmanomų likusių pabėgimo kelių vedė šaltais Jugosla-

tai įgydavo ypatingus pavidalus, kaip Ilindeno pamink
las Kruševe, Makedonijoje: 1974 m. buvo atidarytas
memorialas, skirtas 1903 m. sukilimui prieš osmanų
valdžią, o kartu ir 1944 m. susikūrusios Antifašistinės
Makedonijos nacionalinio išsivadavimo asamblėjos metinėms. Pastatas buvo visiškai kosminių formų ir tapo
toli nužengusio naujosios epochos vaizdinio simboliu jo
aukso amžiaus metais.
Slovėnų rašytojas Drago Jančaras taip apibūdino Jugoslavijos aukso amžių: „Taip, gyvenome nemirtingumo
ir amžinybės epochoje. Viena roko grupė pelnė didelį
populiarumą, sukūrusi dainą pavadinimu „Amžinybės
vardas“. Jos priedainis buvo toks: „Jei egzistuoja amži-

vijos pasienio Ochrido ir Škoderio ežerų vandenimis.
Daugumą drąsuolių išgaudydavo Albanijos pasienio
tarnybos, kai kuriuos sugrąžindavo atgal jugoslavų pasieniečiai, o kai kurie amžiams pasiliko ežero dugne,
pašauti Albanijos kareivių, uoliai saugančių vienintelio
teisingo kurso į šviesią ateitį šalies sienas.
Šiaip ar taip, Jugoslavija buvo svarbus sudėtingos
Šaltojo karo mozaikos dėmuo – gaudama iš to naudos:
juk net tokiuose jautriuose padalinto žemyno taškuose,
kaip Vakarų Berlynas, kur jugoslavai – vieni iš nedaugelio, priešingai nei Rytų ir Vakarų Vokietijos piliečiai – galėjo laisvai pereiti sieną, ir dar neprivalėdami
išsikeisti valiutos pagal oficialų privalomą kursą, daugelis padalintame mieste (žinoma, vakarinėje dalyje)
gyvenančių JSFR piliečių pamažu susitaupė viloms prie
Adrijos. Vien per savo sumanumą ir mažą raudoną knygutę su užrašu JSFR Pasoš ir herbu, kuriame vaizduojami šeši liepsnos liežuviai, sujungti į vainiką ir simbolizuojantys Jugoslavijos vienybę.
Galiausiai Jugoslavijoje dygo ne vien privatūs pensio
natai prie jūros – visoje šalyje gausiai vyko statybos,
epochos dvasiai būdingu užmoju kilo monumentali architektūra, vėliau apibūdinama brutalizmo terminu –
ne tik sostinėje Belgrade, bet ir sparčiai augančiose respublikų sostinėse: Podgoricoje, jau 1946 m. pervadintoje
Titogradu, 1963 m. žemės drebėjimo sugriautoje Skop
jėje, atstatomoje visos Federacijos pajėgomis. Kartais

nybė, / jei amžinybė turi vardą, – / tai yra Tito vardas“.
Jugoslavija – tai Tito – skelbė transparantai. Po Tito
mirties pasigirdo raginimų, visiškai rimtai svarstomų,
pervadinti Jugoslaviją jo vardu.
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V
Kai 1968 m. Tito atvyko oficialaus vizito į Prahą, ten
jį pasitiko džiūgaujančios minios. Aplink tvyrojo laukimas, kaip SSRS reaguos į Dubčeko Čekoslovakijoje vykdomas reformas, pavadintas Prahos pavasariu. Šalyje
vyravo euforija, pirmą kartą nuo karo pabaigos sienos
buvo šiek tiek pravertos, spauda įkvėpė oro, nusikračiusi visuotinės cenzūros apynasrio, visur virė diskusijos apie ūkio reformų būtinybę. Čekoslovakija troško
ne nusisukti nuo socializmo, bet jį reformuoti, suteikti
jam – taip buvo sakoma – žmogiškąjį veidą. Iš tiesų tai
reiškė, kad siekiama sukurti modelį, kuris šiek tiek primintų jugoslaviškąjį. Deja, šis siekis buvo pasmerktas
žlugti, nes Šaltojo karo sąlygomis galėjo egzistuoti tik
viena Jugoslavija.
Čekoslovakija buvo vienintelė Vidurio ir Rytų Europos šalis, kur komunistai uzurpavo valdžią ne iš karto
po Antrojo pasaulinio karo, o pirmuose demokratiniuose rinkimuose.
Pavyzdžiu tegu būna Janas Masarykas, Pirmosios
respublikos tėvo-įkūrėjo Tomašo Garrigue’o Masaryko
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sūnus, lygiai kaip prezidentas Edvardas Benešas savo
dalyvavimu legitimavęs pirmąją koalicinę vyriausybę,
į kurią buvo įtraukti komunistai. 1948 m. kovo 10 d. jis
žuvo neaiškiomis aplinkybėmis, neva iškritęs pro savo
namų langą Prahos Vinohraduose.
Milada Horakova, garsi tarpukario žurnalistė, Protektorato laikų ginkluotojo pasipriešinimo legenda, kalinta koncentracijos stovyklose, parlamento narė, po
1949 m. vasarį komunistų įvykdyto pučo nepasidavė ir
garsiai viešino Klemento Gottwaldo vadovaujamų komunistų vykdomus teisės pažeidimus. Suimta 1949 m.
birželį, buvo teisiama parodomajame procese ir pagal
sufabrikuotą kaltinimą nuteista mirti – už liaudies Tėvynės išdavimą. Nuosprendis įvykdytas 1950 m. birželio 27 d.
1949 m. gruodžio 22 d. septyniasdešimtajam Stalino
gimtadieniui (Horakovos procesas tuo metu kuo puikiausiai įsibėgėjęs) buvo priimtas sprendimas statyti
Prahoje paminklą Didžiajam Vadui. Tai turėjo būti
ne šiaip paminklas: draugas Gottwaldas ambicingas,
jis nurodė aiškias gaires – tai turi būti paminklas nemirtingumui, amžinai truksiančiai šviesiai komunizmo
epochai. Pagal sumanymą, buvo statomas ne tik didžiausias pasaulyje Stalino paminklas (aukštis – 16 m.,
o kartu su postamentu – 37 m.), bet ir komunizmo pranašumo prieš kapitalizmą paminklas. Statybos prasidėjo 1953 m. vasarį, kai diktatoriui iš tiesų buvo likę
gyventi mažiau kaip mėnuo. Ant Letnos kalvos Vltavos pakrantėje suvežta 17 tonų statybinių medžiagų,
daugiausia granito ir betono blokų. Figūrinė kompozicija turėjo vaizduoti visų laikų ir tautų vadą, žengiantį
eisenos į komunizmo pergalę priešakyje. Iš dešinės jam
žygiavo čekoslovakai – valstietė, darbininkas, inteligentas komunistas ir kareivis, kairėje (iš rytų) sovietinės
liaudies atstovai – darbininkas su vėliava, kolūkietė,
agrobiologas (sumanyta, kad tai būtų Mičiurinas) ir sovietų kareivis. Tai turėjo būti didžiausia Europoje figūrinė kompozicija. Dvejus metus trukusi statyba surijo
140 milijonų kronų ir nusinešė šešių darbininkų gyvybes. Pagaliau 1955 m. gegužės 1 d. paminklas buvo iškilmingai atidarytas. Likus mažiau kaip mėnesiui iki
atidarymo nusižudė paminklo projektą sukūręs garsus
čekų skulptorius Otokaras Švecas. Jam dar kuriant paminklą, savižudybe baigė gyvenimą ir jo žmona.
1962 m. lapkritį paminklas buvo nugriautas. Milžinišką kompoziciją keletą dienų buvo mėginama išsprogdinti dinamitu, o Stalino galva demontuojama
rankiniu būdu; šių darbų metu atsitiktinai žuvo dar
vienas darbininkas. Iki sovietų oro linijų Aeroflot „avarinio“ nusileidimo Prahos oro uoste, nuo kurio prasidėjo
sovietų invazija į Čekoslovakiją ir kuris ženklino galutinį čekų ir slovakų nusivylimą komunizmo iliuzijomis,
liko vos penkeri metai ir šiek tiek daugiau kaip aštuoni
mėnesiai.
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VI
Tuo pat metu, kai Prahoje vyko Stalino paminklo
statybos, kaimyninėje Lenkijoje kilo aukščiausias kada
nors šalyje stovėjęs pastatas. Kultūros ir mokslo rūmai,
kaip sovietinės liaudies dovana, turėjo išdygti naujosios
pokario Varšuvos centre – sostinės, kurią, pasak oficialių lozungų, atstatinėjo visa tauta. Pastato aukštis turėjo būti 237 m., o jo architektūra akivaizdžiai įkvėpta
Maskvos dangoraižių, kurių stilius, vėliau pavadintas
monumentaliuoju stalininiu ampyru, klestėjo didžiuosiuose Sovietų Sąjungos miestuose – Maskvoje, Kijeve,
Charkove ir Minske.
Projekto sumanytojas buvo pats Stalinas. Griuvėsiais virtusi Varšuva veikiai tapo viena didžiule statybų
aikštele, taigi radosi puiki proga formuoti naują jos ir
liaudies Lenkijos veidą. Parankinis Stalino architektas Levas Rudnevas gavo užduotį patobulinti projektą,
pridėdamas lenkų istorinei architektūrai būdingų elementų, todėl nuvyko į vietą, lankėsi Lenkijos miestuose, dairėsi po išlikusius Krokuvos, Zamoscės, Liublino
ir kitų miestų architektūros paminklus. Taip projektas
buvo papildytas ir pagrindinį pastato korpusą vainikuojančiais būdingais vadinamaisiais lenkiškais atikais, ir
kitais paskirais elementais. Statybos vyko nuo 1952 m.
gegužės 1 d. iki 1955 m. liepos 26 d. ir nusinešė šešiolikos darbininkų gyvybes. Likus dviem dienoms iki Stalino mirties 1953 m. kovą, partijos nutarimu pastatui
oficialiai buvo suteiktas pavadinimas – Josifo Stalino
vardo Kultūros ir mokslo rūmai.
Pagal sumanymą, priešais centrinį įėjimą turėjo stovėti Stalino paminklas, buvo net paskelbtas konkursas,
bet galiausiai jis nebuvo įgyvendintas. Abipus įėjimo
iškilo Adamo Mickiewicziaus ir Mikołajaus Koperniko
statulos, o aplink visus šoninius fasadus – dar keliolika
figūrinių kompozicijų, liaudį vaizduojančių atletiškų figūrų – studentė su knyga, darbininkas su veržliarakčiu
rankoje ir kt. Trisdešimtajame pastato aukšte, 114 m.
aukštyje buvo atidaryta apžvalgos aikštelė – iš ten matėsi visa Varšuva, o pasak mieste sklandžiusio niūraus
sąmojo, galėjai įžiūrėti ir Maskvą. Jau 1956 m. terasa
ėmė naudotis ne tik panoraminių vaizdų mėgėjai, bet
ir savižudžiai. Po aštuonių mirtinų šuolių valdžia nus
prendė apriboti patekimą į terasą, o vėliau – įrengti grotas. Nuo tada vaizdas į miestą atsiverdavo iš už grotų.
Žmonėms, beviltiškai ieškantiems galimybės išvykti iš
šalies, kurioje vis labiau slėgė tikrovės pilkuma, liko išties nedidelis pasirinkimas. Sienos buvo aklinai uždarytos, beliko tik vidinė emigracija.
1954 m. Stanisławas Lemas išspausdino knygą Sezamas ir kiti apsakymai – pirmuosius apsakymus iš
garsiojo ciklo Žvaigždžių dienoraščiai, netrukus atnešiančio jam pasaulinę šlovę. Šių kūrinių herojus Ijonas
Tichas keliauja per kosmoso platybes ir lankosi tolimo-
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se galaktikose – pasirodė, kad vaizduoti tarpgalaktines
keliones komunistinėje Lenkijoje yra realistiškiau nei
kelionę prie Adrijos, be to, tai buvo savotiškas būdas
pabėgti nuo visuotinio socrealizmo – mene, literatūroje,
architektūroje ir moralėje. 1961 m. pasirodė du garsiausi Lemo kūriniai – Soliaris ir Sugrįžimas iš žvaigždžių,
verčiami ir leidžiami daugelyje Europos šalių ir JAV.
Rašytojas kviečiamas pristatyti savo knygas, skaityti
paskaitų, susitikti su skaitytojais – tačiau ir toliau apie
didžiąją dalį kelionių į užsienį, už socializmo stovyklos
ribų, tegalėjo tik svajoti, ir tos svajonės atrodė kur kas
drąsesnės nei skristi į Kentauro Alfos žvaigždyną.
Kai Lemo kūryba išpopuliarėjo ir Sovietų Sąjungoje,
o Andrejus Tarkovskis paskelbė ketinąs ekranizuoti Soliarį, Leonidas Brežnevas pasikvietė rašytoją į Maskvą
ir, rodydamas ypatingą simpatiją, suteikė jam leidimą
nuvykti į Lvovą – gimtąjį miestą, kurį rašytojui teko
palikti po karo. Juk lenkams, gimusiems šiame mieste
prieš karą ir „repatriaciją“, buvo draudžiama ten lankytis. Draudimo buvo laikomasi gana griežtai: pavyzdžiui,
tokiems keleiviams, vykstantiems traukiniais Varšuva–
Lvovas–Černivcai–Bukareštas–Sofija atostogauti „broliškoje“ socialistinėje Bulgarijoje, nebuvo leidžiama nė
kojos kelti į peroną, traukiniui trumpam sustojus Lvovo stotyje. Tačiau Lemas nepriėmė dosnios Kremliaus
valdovo dovanos ir niekada negrįžo į Lvovą, o užsienio
pasą komunistinės Lenkijos valdžia rašytojui išdavė tik
1982 m. Naudodamasis šia proga, jis trumpam nuvyko

į Vakarų Berlyną, pakviestas leidėjo, o iš ten – į Vieną.
Lemo romane Sloga aprašoma scena futuristiniame
Romos oro uoste, kurį rašytojas įsivaizdavo gyvendamas socialistinėje Lenkijoje. Tik Vakarų Berlyne jam
pasitaikė proga iš arti pamatyti, kaip veikia didelis oro
uostas. Vakarinėje miesto dalyje buvo du oro uostai. Senasis Tempelhofas, Trečiojo Reicho palikimas, nacistų
užmoju pastatytas antroje ketvirto dešimtmečio pusėje,
buvo didžiausias pasaulio oro uostas, išsiskyręs didinga, monumentalia nacizmo epochos architektūra, o po
miesto padalinimo atsidūręs visiškai arti sienos, buvo
naudojamas kaip JAV oro pajėgų bazė. Buvo ir naujesnis, šeštame dešimtmetyje pastatytas Tėgelio oro uostas šiaurės vakaruose, į kurį skraidė dauguma Vakarų
šalių oro linijų. Vakarų vokiečių Lufthansai buvo draudžiama skraidyti į Vakarų Berlyną, o Rytų Vokietijos
oro linijos Interflug skraidė tik iš Šenefeldo oro uosto
Rytų Berlyne. Vienintelė linija, kuri skraidė į abu Berlynus, buvo jugoslavų JAT.
Garsus rašytojas, pasaulinės šlovės sulaukęs fantastas, futurologas, numatęs kai kuriuos savo laikų išradimus, pirmą kartą skrido paprastu lėktuvu ir pro langą
žiūrėjo į padalintą miestą. Apačioje matėsi Špandau,
Šarlotenburgas, Kroicbergas, Šprė upė ir – siena. Siena
buvo aiškiai įžiūrima. Siena, padalinusi miestą, žmonių
likimus, protus ir pasaulėžiūras. Siena buvo pastatyta
per naktį 1961 m. rugpjūčio 13 d. ir griuvo 1989 m. lapk
ričio 9 d. Jos ilgis buvo 155 km., aukštis – 3,6 m.

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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Maxas Scheleris
Vosylius Sezemanas

Svarbiausi kūriniai: Simpatijos jausmo fenomenologija,
Kanto etikos formalizmas ir materiali vertybių etika,
Žinojimo sociologija, Apie amžinybę žmoguje; straipsnių
rinktinė Vertybių paneigimas1. – Scheleris priklauso
vyresniajai Husserlio mokinių kartai, kuri toliau plėtojo Husserlio sukurtą fenomenologinį filosofinio pažinimo metodą. Tačiau jis neapsiriboja vien tik fenomenologiniu sąmonės struktūros ir turinio tyrinėjimu kaip
pats Husserlis, bet naudojasi fenomenologinės analizės
rezultatais ir pozityvių mokslų duomenimis, spręsdamas metafizinius klausimus. Šiuo aspektu jis gerokai
nutolsta nuo Husserlio nubrėžtos krypties, nes pastarasis laikosi grynojo imanentizmo pozicijos ir apsiriboja
sąmonės struktūrų tyrinėjimu. Husserlio ir Schelerio
skirtumai pasireiškia visų pirma tuo, kad Husserlį fenomenologinė sąmonės analizė galų gale atveda prie
idealistinės pozicijos (sąmonės struktūra lemia pasaulio
pažinimo struktūrą). Tuo tarpu Scheleris gnoseologijos
problemą sprendžia realistiškai. Būtis ne sukuriama
1
Maxo Schelerio veikalų pavadinimai nurodomi netiksliai, turėtų
būti: Simpatijos esmė ir formos, Formalizmas etikoje ir materialinė vertybių etika.

(ne įsteigiama) pažinimo aktu, bet yra ankstesnė už jį
ir šiuo aktu tik įsisąmoninama. Žmogaus sąmonė nėra
uždara, ji atvira aplinkiniam pasauliui. Panašiai kaip
ir šiuolaikinė struktūrinė psichologija, Scheleris atmeta
tradicinį požiūrį, kad išorinio pasaulio pažinimas atsiranda iš atskirų jutimų, kuriuos sujungiant plėtojamas
objektų ir jų sąryšių suvokimas. Žodžiu, jis neigia, kad
pažinimo plėtra vyksta nuo paprasto prie sudėtingo.
Atvirkščiai, jis mano, kad pažinimas prasideda nuo tam
tikrų gyvenimišką reikšmę turinčių struktūrų, situacijų, ir tik šių sudėtingų reiškinių analizė atveda prie juos
sudarančių elementų – jutimų atskyrimo. Šias struktūras organizmas (gyvūnas, žmogus) pagauna iš karto,
tiesiogiai, nes jam būdingas įgimtas instinktyvus prisitaikymas prie aplinkos. Jos yra duotos sąmonei kaip
kažkas objektyvaus ir nepriklausomo nuo jos. Bet Scheleris eina dar toliau: jis mano, kad taip pat tiesiogiai
suvokiant originalą, pažįstamas ir svetimas dvasinis
gyvenimas, svetimas „Aš“. Jo nuomone, nei analogijos
teorija, nei įsijautimo teorija nepajėgios paaiškinti svetimos psichikos galimybių. Analogijos teorija yra klaidinga visų pirma todėl, kad ji tiesioginį svetimo dvasinio

Publikuojamas Vosyliaus Sezemano (1884–1963) tekstas
yra parengtas pagal rankraštį rusų kalba, kurį Sezemanas parašė
1950–1955 m. kalėdamas lageryje Taišete. Šiuo metu rankraštis
saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje
(f. 122, b. 104). Ten pat saugomi šimtai puslapių užrašų iš filosofijos ir estetikos paskaitų, kurias Sezemanas skaitė kitiems lagerio kaliniams. Dauguma užrašų parašyti pieštuku ant blogos
kokybės popieriaus ar net popieriaus skiaučių. Kai kurie tekstai
sunkiai perskaitomi. Tie, kurie yra geresnės kokybės ir kuriuos
pavyksta perskaityti, stebina minties aiškumu ir koncentracija.
Sezemano rašinys apie Maxo Schelerio (1874–1928) filosofiją
yra įvadas, pristatantis svarbiausias šio filosofo idėjas. Tačiau jis
įdomus ir savo akcentais, kurie perteikia ne tik Schelerio filosofijos ypatybes, bet ir paties Sezemano filosofines pažiūras. Sezemanas apie Schelerį yra rašęs ne kartą. Rusų emigrantų spaudoje jis publikavo kelis šiam filosofui skirtus straipsnius. Galima
priminti, kad Schelerio vardas buvo pakankamai gerai žinomas
tarpukario Lietuvoje. Apie jo vertybių filosofiją ir filosofinę ant
ropologiją rašė Izidorius Tamošaitis (1889–1943) ir Kazys Dausa (1907–1995). Sezemanas Schelerio filosofiją traktuoja kaip

realistinį fenomenologijos variantą, kuris sprendžia konkrečias
filosofinės antropologijos ir metafizikos problemas. Toks filosofijos supratimas buvo artimas ir pačiam Sezemanui. Schelerio
filosofinės idėjos (neminint jų autorystės) dažnai pristatomos ir
Sezemano Estetikoje. Sezemanui artima Schelerio vertybių teorija, jausmų fenomenologija ir empatijos kaip santykio su kitais
aprašymas. Šiame rašinyje Sezemanas labai glaustai apžvelgia
Schelerio filosofiją kaip visumą. Pradeda nuo sąmonės ir kito
asmens emocinio pažinimo fenomenologijos ir užbaigia vertybių etika, filosofine antropologija ir religijos filosofija. Pažymėtina, kad Sezemanas nors ir pamini Schelerio Žinojimo sociologiją, bet jos į savo apžvalgą neįtraukia, o susikoncentruoja į
jį patį dominančias temas. Sezemanas lakoniškai, bet labai aiškiai pristato emocinio kito asmens pažinimo, etinių vertybių temas, parodo Schelerio etikos esminį skirtumą nuo Kanto etikos.
Vertybės yra suprantamos ne kaip visiems bendrai ir privalomai
nustatytos idealios elgesio normos, bet kaip gyvenimo ir veiklos
jusliniame pasaulyje struktūros. Tekstą parengė ir iš rusų kalbos
išvertė Dalius Jonkus. Rankraštis parengtas kaip Lietuvos mokslo
tarybos finansuoto projekto Nr. P-LIP-18-95 dalis.
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gyvenimo su jo kūniškais pasireiškimais (išraiškingais
gestais, veido išraiška, kalbos intonacijomis ir kita) pažinimą redukuoja į įtarpintą per analogiją pažinimą,
kai svetimi dvasinio gyvenimo reiškiniai lyginami su
analogiškais mūsų pačių dvasinio gyvenimo reiškiniais.
Antra, todėl, kad ji remiasi prielaida, jog savos psichikos
pažinimas yra pirmesnis už svetimos psichikos pažinimą. O tai prieštarauja faktams. Mes save pirmapradiškai pažįstame per savo santykius su kitais žmonėmis,
ir šiuose santykiuose jau glūdi svetimo „Aš“ pažinimas.
Sprendimai analogijos pagalba pažįstant svetimą dvasinį gyvenimą vaidina tik pagalbinį vaidmenį ir patikslina intuityvų kitų žmonių (taip pat gyvūnų) psichikos
suvokimą. Nepagrįsta ir Lippso sukurta įsijautimo teorija, kuri teigia, kad mes kitam žmogui priskiriame tuos
jausmus ir emocijas, kurie atsiranda pas mus, kai instinktyviai imituojame kito žmogaus gestus, mimiką,
judesius; pats imitavimas gali būti ir grynai techniškas,
išorinis (vaikų, beždžionių ir kt.) ir nesusijęs su tuo, kas
imituojama. Vadinasi, imitavimo faktas pats savaime
nepaaiškina svetimos psichikos pažinimo, tam jį turi
lydėti imituojamų išraiškingų gestų ir judesių supratimas. Kitaip sakant, įprasminto imitavimo aktas jau
remiasi tam tikru, nors ir neaiškiu (intuityviu) svetimo
dvasinio gyvenimo supratimu. Scheleris galimybę tiesiogiai suprasti svetimą dvasinį gyvenimą aiškina tuo,
kad visos organinės (gyvos) būties pagrindas yra snaudžianti gyvybė, vieningas gyvenimiškas srautas, kuris
pasireiškia pačiomis įvairiausiomis formomis ir įtampos
bei organizuotumo laipsniais. Gyvybės vienybėje glūdi
kiekvieno organizmo gebėjimas daugiau ar mažiau suvokti svetimą gyvybę, o ten, kur pats gyvenimas tampa
sąmoningu, toks suvokimas transformuojasi į didesnį
ar mažesnį svetimos psichikos supratimą. Kuo giminingesnė man yra ši psichika, tuo ji suprantamesnė, tuo
giliau aš ją suprantu, kuo ji man tolimesnė, tuo mano
supratimas yra paviršutiniškesnis. Šis supratimas visų
pirma yra ne racionalus, bet emocinis, t. y. jis išreiškia
manąjį gebėjimą išgyventi kartu tai, ką išgyvena kitas
žmogus (atjausti kito kančias ir džiaugsmus), mano
emocinių būsenų susiliejimą su emocinėmis kito būsenomis. Tokio susiliejimo arba emocinio susitapatinimo
su kitu žmogumi laipsniai gali būti labai skirtingi, pradedant nuo visiško jausminio susijungimo (Einfühlen)
ir baigiant visiškai paviršutinišku atjautimu, silpnu artimo žmogaus išgyvenimų atgarsiu. Jausminis susijungimas masiškai pastebimas tarp bandos gyvenimą gyvenančių gyvūnų, kai juos užvaldo vienas bendras
baimės arba pykčio jausmas. Taip pat tarp žmonių, kai
jie yra minioje, ir baimė arba pyktis, apėmęs vieną, po
to apkrečia ir visus likusius (pavyzdžiui, panikos reiškiniai), arba susižavėjimo, entuziazmo jausmas, būdingas
senovės orgiastiniams kultams. Tą patį būtų galima pasakyti apie visus tuos atvejus, kai pasireiškia kokio nors
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jausmo užkrečiamumas. Tačiau jausminis susijungimas reiškiasi ne tik masių psichologijos srityje. Net ir
du atskiri individai gali susilieti į vieningą jausmą, nukreiptą į vieną ir tą patį objektą. Pavyzdžiui, tėvas ir
motina gali jausti tokį liūdesio jausmo vieningumą, iš-

Vosyliaus Sezemano rankraščio apie Maxą Schelerį fragmentas
(VUB RS, f. 122, b. 104)

gyvendami mylimo vaiko mirtį. Kitais atvejais, pavyzdžiui, kai reiškiame atjautą kitam asmeniui dėl jį ištikusios nelaimės, vyksta tarsi tik lengvas paviršutiniškas
prisilietimas prie to žmogaus emocinio gyvenimo. Gailesčio jausmas taip pat remiasi atjauta, kai yra kenčiama dėl kito kančių. Bet visiško tapatumo čia nėra, nes
gailestyje dalyvauja dar kitas momentas – noras padėti
kenčiančiam, t. y. toks emocinis susijaudinimas, kuris
nebūdingas paties kenčiančiojo išgyvenimams. Šiuo aspektu Schelerio koncepcija skiriasi nuo Schopenhauerio, kuriam gailestis reiškia mano emocinio gyvenimo
susiliejimą su kito žmogaus gyvenimu. Schelerio nuomone, emocinis momentas tuo ar kitu būdu ne tik vaidina sprendžiamąjį vaidmenį svetimo dvasinio gyvenimo pažinime, bet ir reprezentuoja pagrindinę mąstymo
bei pažinimo paskatą. Pasak Schelerio, grynasis pažinimas, t. y. pažinimas dėl paties pažinimo be jokio emocinio suinteresuotumo, neegzistuoja ar bet kokiu atveju
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jis tėra antrinis, išvestinis, ir už jo visada slepiasi kokia
nors (emocinė) paskata, kuriai pažinimas tarnauja kaip
priemonė. Scheleris nustato tris pagrindines pažinimo
paskatas: 1) siekis orientuotis aplinkiniame pasaulyje,
norint patenkinti gyvybinius poreikius (kova už egzistavimą); 2) siekis valdyti kitus žmones [neįskaitoma].
Žinojimas kaip galios ginklas. (Pavyzdžiui, žiniuonių
valdžia, kuri remiasi žinojimu); 3) žinojimas kaip išsigelbėjimo kelias, kaip išsilaisvinimas nuo kančių ir netobulumo, palaimos siekis. Pozityvus mokslinis žinojimas pirmiausia yra susietas su pirmuoju motyvu,
filosofinis žinojimas – su antruoju, o su trečiuoju – religinė pažinimo reikšmė. Scheleris mano, kad Augustinas
yra teisus, kai kalbėdamas apie aukščiausių gyvenimiškų vertybių ir ypač Dievo pažinimo sąlygas, pripažįsta
meilę esant tokia sąlyga. Meilė čia yra pirmesnė negu
pažinimas ir yra jo skatintoja. Toks Dievo pažinimo supratimas yra kilęs iš Bažnyčios Tėvų [neįskaitoma], tik
roji išmintis – tai meilėje įsišaknijęs Dievo pažinimas.
Remiantis šiuo pripažinimu, kad netgi pažinimo srityje
emocinis faktorius daro lemiamą įtaką mąstymui, galima suprasti, kad Schelerio etikos pagrindas yra ne racionalus, bet emocinis. Moralės srityje, pasak Pascalio,
kuriuo remiasi Scheleris, pirmiausia vyrauja ne proto,
bet širdies logika. Šiuo atžvilgiu Schelerio etika yra visiška racionalistinės Kanto etikos priešingybė, o tą
Scheleris ir išaiškina savo tyrime Kanto formalizmas ir
materiali vertybių etika. Žmogaus elgesys etikos požiūriu yra vertingas ne todėl, kad jis racionalus, bet todėl,
kad realizuoja tam tikras etines vertybes, kurios pažįstamos ne [neįskaitoma], bet tiesiogiai suvokiamos jusliškai, išgyvenamos emociškai. Kantui elgesio forma
nustato moralinį to elgesio pobūdį, o forma – tai atitikimas proto reikalavimams, t. y. visuotinio reikšmingumo
ir būtinybės reikalavimams. Kantas etikos pagrindus
traktuoja taip pat, kaip ir mokslinio žinojimo pagrindus. Patikimos ir objektyvios gali būti tik tokios žinios,
kurioms būdingas visuotinumas ir būtinumas, o toks
gali būti tik žinojimas, paremtas aprioriniais pradais,
t. y. pradais, glūdinčiais pačioje proto (sąmonės) struktūroje. Todėl, Kanto įsitikinimu, tik tokia moralė turės
visuotinę reikšmę, kuri yra įšaknyta prote, t. y. turi apriorinius reikalavimus. Būtinybė šiuo atveju įgyja besąlygiško privalėjimo reikšmę, nes moraliniai priesakai
nustato ne tai, kas yra būtina, bet tai, kas privalo būti.
Bet koks moralinis mokymas, paremtas ne protu, bet
kokiais nors kitais pradais, pavyzdžiui, naudos principu
arba simpatijos, meilės jausmu ir t. t., neturės besąlygiško bendro reikšmingumo ir bus tik sąlygiškai reliatyvus, nes visi šie aposteriorinės kilmės principai yra
paimti iš patirties. Kaip formalių proto principų priešingybę Kantas įvardina materialius principus, kurie yra
susiję su moralės patirtiniu turiniu. Tokiu būdu Kantas
etikoje mato tik dvi galimybes: arba jos pradai yra for-
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malūs – tada jos normos yra bendrai reikšmingos (bend
rai privalomos), arba jos pradai yra materialūs – tada
jos normos turi bendrą empirinį pobūdį ir reliatyvų
reikšmingumą. Scheleris nesutinka su tokia alternatyva. Yra trečia galimybė – ir šią galimybę Scheleris realizuoja savo filosofinėje etikoje: moralė remiasi materia
liais pradmenimis, kurie yra bendrai reikšmingi ir tuo
pačiu objektyvūs. Kartu su proto moraliniu a priori dar
egzistuoja ir materialus vertybių a priori, kuris vadovauja žmogiškam elgesiui. Šios vertybės nėra duotos
žmogui kaip kažkas įgimta, bet žmogus jas laipsniškai
atranda savo gyvenimiškoje patirtyje, istorinėje būtyje,
įsisąmonina ir fiksuoja atitinkamomis sąvokomis bei
elgesio normomis. Šios vertybės yra apriorinės, bendrai
reikšmingos ta prasme, kad glūdi pačioje žmogaus gyvenimo struktūroje ir dinamikoje. Tiesa, čia bendras
reikšmingumas ne visada sutampa su besąlygiška privalomybe. Reikalas tas, kad mokymas apie vertybes
(aksiologija) nėra visiškai tapatus etikai ta prasme,
kaip ją supranta Kantas, t. y. nesutampa su etika kaip
mokymu apie besąlygišką moralinį gėrį, bet tyrinėja
daug platesnę objektinę sritį, tiek besąlygiškus, tiek sąlygiškus [neįskaitoma] jie veikia intuityviai be aiškios
sąmonės ir joje vyraujančios hierarchinės tvarkos. Vertybių sistema, pasak Schelerio, suskyla į keletą hierarchiniais santykiais tarpusavyje sujungtų grupių. Kiek
viena iš jų yra susijusi su konkrečia žmogaus būties
sfera. Pati žemiausia grupė – tai sankaupa tų vertybių,
kurios realizuojamos per išorines gėrybes, garantuojančias materialinę (ekonominę) žmogaus gerovę (nuosavybė, turtas, technika). Virš jos iškyla grupė biologinių
vertybių, kurios užtikrina žmogaus kūno gyvybinės
veiklos galimybes (sveikata, jėga, prisitaikymas ir t. t.).
Iš dalies nurodytas vertybių grupes realizuoja ne žmogus, bet pati gamta per tam tikras „natūralias“ gėrybes;
tokiais atvejais žmogaus veikla yra nukreipta į šių gėrybių išsaugojimą bei tobulinimą. Galų gale, trečią
aukščiausią grupę sudaro dvasinės vertybės, kurios
įprasmina dvasinę žmogaus kultūrą: kartu su moralinėmis ir teisinėmis vertybėmis į šią grupę patenka taip
pat religinės bei estetinės vertybės. Šių pastarųjų Scheleris specialiai nenagrinėja, kaip ir jų sąryšių su kitomis
dvasinėmis vertybėmis. Tačiau jis pripažįsta artimą etinių ir religinių vertybių sąryšį. Galima sakyti, kad moralinės vertybės remiasi religinėmis vertybėmis, kurios
jas vainikuoja. Esminė Schelerio etinės koncepcijos ypatybė yra ta, kad asmenybei suteikiama svarbiausia
reikšmė moralinių vertybių sistemoje. Scheleris aukščiausią moralinės būties pasireiškimą atranda ne tose
vertybėse, kurios realizuojamos socialiniame gyvenime
ar žmonių tarpusavio santykiuose ir kurios vadovauja
žmogaus visuomeninei veiklai, bet būtent pačioje asmenybėje. Ji yra visų moralinių dorybių tiek visuomeniniame, tiek ir asmeniniame gyvenime šaltinis bei centras.
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Scheleris ypatingai pabrėžia, kad moraliniu atžvilgiu
asmenybė neapsiriboja tuo, kaip ji pasireiškia sąveikoje
su aplinkiniu pasauliu, nes be šios sąlyčio su išorine
aplinka sferos ji turi savąją, tik jai priklausančią ir
prieinamą intymią asmeninio gyvenimo sferą, kur siela
pasilieka viena pati su savimi ir kur glūdi jos moralumo
šaknys. Gilinimasis į save, moralinė savimonė, kuriai
platonizmas suteikia lemiamą reikšmę, ir yra ne kas
kita kaip asmenybės atsigręžimas į šią intymią gyvenimo sferą. Būtent čia glūdi religingumo pradmenys, čia
žmogus užmezga betarpišką santykį su Absoliutu, su
Dieviškuoju pasauliu. Scheleris mano, kad tiesmukas
ateizmas yra galimas tik teoriškai, tuo tarpu praktiškai
ir faktiškai visi žmonės pripažįsta, tegu ir neaiškia, iškraipyta forma, tam tikrą besąlygiškumą. Tiesa, žmonijos istorijoje egzistuoja epochos, kurios nėra palankios
religiškumo raiškai ir plėtotei. Tokia, pavyzdžiui, yra ir
dabartinė epocha. Ypač jei apsiribosime europine kultūra – nes mokslinio pažinimo ir jo praktinio pritaikymo
progresą toli gražu ne visada lydi progresas moralinėjereliginėje sferoje. Bet iš esmės, nežiūrint į visus iškraipymus ir nesupratimus, kiekvieno visiškai nereligingo
žmogaus sieloje glūdi poreikis kažko absoliutaus, į ką
būtų galima atsiremti. Šis poreikis pasireiškia tuo, kad
Dievas yra pakeičiamas stabu, t. y. sudievinamos kokios
nors žemesnės vertybės (turtas, galia, tautos garbė, klasė, valstybė, partija ir t. t.), kurios žmogui įgyja besąlygišką vertę ir nulemia jo gyvenimo kelią. Mintis apie
besąlygiškumą (už kurios slepiasi ir trauka bei troškimas jį pasiekti) neišvengiamai atsiranda kartu su gebėjimu suvokti bendrybę ir fiksuoti ją kalbos simboliais,
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t. y. su tuo gebėjimu, kuriuo žmogus skiriasi nuo gyvūno
ir išsiskiria iš gamtos. Mąstymo sugebėjimą nurodyta
visumine žodžio reikšme Scheleris susieja su ypatingu
pradu – dvasia (Geist), kuri žmogų-gyvūną paverčia
žmogišku padaru, savo gyvenimą įprasminančiu Dievo
ieškotoju. Vieninga gyvybiška jėga, kuri kuria ir pers
melkia visą gamtą, pasak Schelerio, negali iki galo paaiškinti žmogaus. Būtent dvasios dėka jis yra kai kas
daugiau negu šiaip gyva būtybė. Tuo sąlygota jo ypatinga padėtis visatoje gamtiškumo ir dvasingumo sandūroje (viršgamtinis pasaulis). Tačiau šalia bendrybės ir
besąlygiškumo pažinimo, dvasia pasireiškia dar ir kita
ypatybe, kuri nulemia žmogaus esmę. Dvasia žmogaus
individualybę (jo prigimtinius duomenis) transformuoja
į sąmoningą asmenybę su jai būdingu vidiniu pasauliu.
Dvasinė esybė yra tai, kas žmoguje amžina, – su šia
Dvasios kaip asmenybės pradmens koncepcija yra susijusi ir viena svarbi jo etikos ypatybė, skirianti ją nuo
Kanto etikos. Tikrai veiksmingas principas, vadovaujantis žmogaus elgesiui, yra ne kokia nors bendra norma, kaip Kanto kategorinis imperatyvas, bet gyvas iškilios asmenybės pavyzdys, kurios elgesys ir gyvenimo
būdas leidžia įžvelgti konkretų moralinio-religinio prado įsikūnijimą. Didinga moralinė-auklėjamoji dvasinių
žmonijos genijų (Kristus, Buda, Sokratas ir kiti) reikšmė pasireiškia būtent tuo, kad jie savo pavyzdžiu skatina jais sekti, t. y. pakartoti jų gyvenimo kelią. Čia kaip
tik veikia širdies logika. Įsigyvendamas į savo mokytojo
vaizdinį, siekdamas jį atkartoti savame gyvenime, žmogus išbando, puoselėja ir sutvirtina savo paties dvasines
jėgas.
!
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Čia rasi aktualias temas apie gyvenimą bei nuotykius
Bažnyčioje ir pasaulyje; šeimos džiaugsmus ir rūpesčius;
pasidalijimą gyvenimo išmintimi ir vilties pastiprinimą!
Žurnale taip pat skaitykite mėnesio aktualijas Bažnyčios
gyvenime ir Lietuvos šeimos politikoje, straipsnius apie
didžias mūsų tautos ir pasaulio asmenybes, sveikatos ir
etiketo patarimus; mėnesio temai skirtus Biblijos komentarus,
psichologų įžvalgas, apžvalgininkų ir vaikų ypač vertingas
mintis.
Užsiprenumeruoti galite bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje,
internetu (prenumeruok.lt, indeksas 5010) arba redakcijoje
(Papilio g. 5, II a., Kaunas, tel. 8 37 20 96 83, 8 677 60970).
Įsigyti – redakcijoje, bažnyčiose, didžiuosiuose prekybos centruose
ir katalikiškuose knygynuose visoje Lietuvoje!
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Vertybės problema Alvydo
Jokubaičio filosofijoje
Laurynas Peluritis

Vertybės sąvoka yra tarsi savaime akivaizdi. Sakydami žodį „vertybė“ suponuojame, kad kalbamas dalykas turi vertę (ar savaiminę, ar žmonių suteikiamą),
materialinę arba dvasinę. Kaip ir būna su itin dažnai
vartojamomis sąvokomis – kas yra vertybės, ką ši sąvoka iš tiesų žymi, anaiptol nėra aišku. Švietimo ekspertai šneka apie vertybių ugdymą ir diegimą, kunigai
per pamokslus ar mokyklines programas rengiantys
lituanistai apeliuoja į amžinąsias vertybes, politikai
skelbia, kad gina liberalias, demokratines, tradicines,
krikščioniškas, progresyvias ir dar kitokias vertybes ir
t. t. Nors vakariečių žodynuose ši sąvoka atsirado palyginti labai neseniai, net kasdienėse šnekose apie moralę, politiką ar kultūrą yra sunku jos nepaminėti. Viską komplikuoja dar ir tai, kad apie vertę ir jos kūrimą
kalba ekonomika ir kai kurios sociologinės teorijos, sociologai tiria visuomenių, jų grupių ir paskirų individų
vertybes ir vertybių rinkinius, vertinamuosius teiginius
nagrinėja ir teikia įvairios etikos ir politikos teorijos.
Siauresne prasme apie vertybių teoriją kalba filosofijos
sritis, vadinama aksiologija, ir kai kurios konsekvencionalistinės moralės teorijos. Į visas minėtas teorijas ir
problemas šiame straipsnyje nebus gilinamasi, tačiau
laikomasi pozicijos, kad Alvydo Jokubaičio svarstymai
apie vertybes gali padėti geriau suprasti tiek šią sąvoką, tiek su jos vartojimu susijusią tikrovę. Straipsnio
tikslas yra suprasti ir šiek tiek susisteminti Jokubaičio
požiūrį į vertybes.
Vertybės kaip problema Jokubaičio tekstuose reikšmingai pasirodo bent trimis skirtingais aspektais:
1) politikos ir politiškumo analizėje teigiama, kad politika neturi vien jai specifiškai būdingų vertybių; 2) jo
socialinių mokslų ir scientizmo kritikoje atskleidžiamas
vertybinio neutralumo pretenzijų prieštaringumas ir
galiausiai neįmanomumas (neutrali laikysena patekus
į politikos lauką apskritai neįmanoma), ta pati kritika
Straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą 2019 m. rugsėjo 27 d.
Alvydo Jokubaičio politinei filosofijai skirtoje konferencijoje Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.
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taikoma ir tam tikroms liberalizmo atmainoms; 3) užklausiama pati vertybės sąvoka ir bandoma parodyti,
kad potencialiai viskas gali būti vertybėmis, todėl vertybiniame mąstyme galiausiai stinga tvarumo. Pirmasis aspektas daugiausia plėtojamas knygoje Politika be
vertybių (2008), antrasis ypač svarbus knygoje Filosofas
kaltina mokslininkus (2016), o trečiasis nagrinėjamas
knygoje Vertybių tironija ir politika (2012), nors įvairiais aspektais ši problematika pasirodo ir kituose Jokubaičio veikaluose. Tačiau kaip šios trys prieigos prie
vertybių dera tarpusavyje? Kas lieka iš vertybinio neut
ralumo kritikos, atmetus vertybę kaip vaisingą konceptą? Pažvelkime į šiuos tris aspektus ir pamėginkime
surasti juos vienijančias gijas.

Pirmasis aspektas: vertybės politikoje
Sekdamas Jacques’u Ranciere’u ir Kennethu Minogue, Jokubaitis teigia, kad politika „neturi savo verty-
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bių, bet laikosi kitų sričių prasmės šaltiniais, nurodančiais į moralę, teisę, ekonomiką, mokslą, religiją, meną,
kalbą, papročius ir tradicijas“, o pasikeitus aplinkybėms, „keičiasi politinių vertybių supratimas“1. Savo
politiškumo analizėje Jokubaitis į vertybių klausimą
pirmiausia žiūri kaip į politikos autonomijos problemą.
Jo paties teigimu, jis nori išvengti dviejų kraštutinumų:
pirmojo, kai Johno Rawlso politiniame liberalizme įsteigiama visiška politikos autonomija nuo kitų gyvenimo
sferų vertybių, ir antrojo, kai sekant Micheliu Foucault,
politikos ir valdžios sfera išplečiama iki tiek, kad visiškai nebelieka skirtumo tarp politinių ir nepolitinių vertybių: „Tampa nebeaišku, kur prasideda politika, o kur
baigiasi socialumas“2.
Jokubaičio teigimu, politika yra „tik įrankis ir mechanizmas, skirtas įgyvendinti pirmiau jos esančioms
vertybėms“3. Jo požiūriu, neįmanoma sukurti tokios
politinės teisingumo koncepcijos (atitinkamai ir sant
varkos), kuri būtų visiškai nepriklausoma nuo piliečių
moralinių, religinių ir filosofinių įsitikinimų4. Jokubaičio teigimu, nėra jokių grynai politinių vertybių, tai tėra
kalbinės konvencijos dalykas, o visos vadinamosios politinės vertybės tėra kitų žmogiškos tikrovės sričių išraiškos. Vertybės ar vertybiniai klausimai tampa „politiniais“ tik todėl, kad atsiduria politinių diskusijų arenoje.
Todėl neįmanoma vertybiškai sterili ar neutrali politika:
„Pakeitus požiūrį į laisvę, lygybę, racionalumą, viešumą
ar moralinės motyvacijos šaltinius, neišvengiamai pasikeičia ir politinio teisingumo sąvokos turinys“5. Svarbu
pastebėti, kad teigdamas, jog nėra savarankiškų politikos vertybių, Jokubaitis nemano, kad politika neturi tam
tikros savo esmės, veikimo principų (t. y. politiškumo).

Antrasis aspektas: Vertybinio
neutralumo problema: nuo mokslo
iki liberalizmo
Labai smarkiai primerkę savo žvilgsnį į moderniosios
Vakarų filosofijos raidą po René Descartes’o, galime matyti, kaip moraliniai, estetiniai, politiniai ir kitokie svarbūs žmogiškosios tikrovės aspektai tapo vis sunkiau
įmanomi pagrįsti naujo gamtamokslinio mąstymo akivaizdoje. Jeigu Benedictas Spinoza, sekdamas karteziniu idealu, dar kalbėjo apie etiką, pagrįstą matematiniu
metodu, o Gottfriedas Leibnizas, darydamas skirtį tarp
fakto ir proto tiesų, pirmenybę teikė pastarosioms, tai
po Davido Hume’o skirties tarp „yra“ ir „privalo būti“,
t. y. faktiškumo ir tikslų, troškimų ir vertinimų, viskas
pradėjo krypti tikslų karalijos nenaudai, nebeliko op1
Alvydas Jokubaitis, Vertybių tironija ir politika, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 14.
2
Alvydas Jokubaitis, Politika be vertybių, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 22.
3
Ibid., p. 41.
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timizmo, kad moraliniams-etiniams klausimams gali
būti surasti moksliniai, matematiniai, loginiai, metafiziniai, ontologiniai ar dar kokie nors pagrindai. Tokie
filosofai kaip Immanuelis Kantas mėgino etinius klausimus patraukti į atskirą praktinio proto sritį, kuriai
nebūtų taikomi tie patys kriterijai kaip gamtamoksliui,
bet panašūs bandymai surasti naujus pagrindus mąstyme darosi vis problemiškesni ir sunkiau apginami.
Mokslo ir vertybinių, pažintinių ir vertinamųjų teiginių
atskyrimas, nors ir pagrįstas, sukuria naujų problemų.
Moksliniai teiginiai yra pagrindžiami tyrimais, eksperimentais, matematinėmis ir loginėmis formulėmis,
o visa, kas yra anapus jų, nors ir gali turėti gerokai didesnę reikšmę žmogaus gyvenimui, stokoja tvirto pag
rindo šioje naujoje mąstymo paradigmoje.
Gamtamokslinis mąstymo ir pažinimo būdas taip pat
turėjo išsigryninti ir atsiriboti nuo vertinamųjų teiginių. Mokslininką, tiek kiek jis yra mokslininkas, domina klausimai „kaip yra?“, „kodėl yra taip?“, o ne „kaip
turėtų būti?“ Socialiniai mokslai, siekę visų pirma suprasti ir pažinti visuomenę, valstybę, politines sistemas
ir mechanizmus, neišvengiamai turėjo atsiriboti nuo
vertinamųjų teiginių. Jiems svarbios episteminės, o ne
moralinės ar estetinės kategorijos, kartais vadinamos
mokslinėmis, pažintinėmis arba kognityvinėmis vertybėmis. Tačiau politikoje ir etikoje net tariamai neutralūs teiginiai įgyja praktinį, vertinamąjį pobūdį, neutralios politologų ir politikos mokslininkų ištarmės taip pat
keičia politinę tikrovę, o ne vien ją aprašo.
Žvelgiant į politiką kaip į skirtingų interesų, pasaulėžiūrų ir pozicijų susidūrimo, konflikto arba jo sprendimo
erdvę, turime pamatyti, kad griežtas vertybinis neut
ralumas neįmanomas. Nepolitinis požiūris į politiką,
Jokubaičio teigimu, yra nesusipratimas ir anaiptol nebūtinas politinei gyvenimo praktikai, kurioje itin svarbią vietą greta pažinimo turi ir sprendimo galia. Anot jo,
modernioji mokslinė teorija „nesiskaito su kasdienio patyrimo teikiamu vaizdu“6. Juo labiau socialinės tikrovės
tyrimas reikalauja ir supratimo apie vertybes bei idėjas, kuriomis vadovaujasi piliečiai, visuomenės grupės.
Jokubaičio manymu, nepakanka vien nustatyti, kad ta
ar ana visuomenė vertina dalykus a, b, c, d, nors tuo
pat metu neturima aiškesnio supratimo apie įvardijamų vertybių turinį ir poveikį socialinei tikrovei. Bet čia
vėl susiduriama su mokslinio pažinimo ribų problema.
Supaprastinant Jokubaičio argumentą, galima sakyti, kad tariamas vertybinis neutralumas politinėje praktikoje ar mėginimas žaisti neutralų vertybių arbitrą
virsta vertybiniu apsisprendimu prieš tam tikrus verIbid., p. 42.
Ibid., p. 23.
6
Alvydas Jokubaitis, Trys politikos aspektai: Praktika, teorija, menas,
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 161.
4
5
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tybių rinkinius. Ko gero, tą patį būtų galima pasakyti
ir apie Rawlso tipo liberalizmą, lietuvių filosofų Antano
Maceinos ir Juozo Girniaus plėtotas nepasaulėžiūrinės
politikos idėjas ar didesnę dalį technokratinių vizijų,
kurios bando depolitizuoti politiką, iš jos pašalinti pasaulėžiūrinius ginčus, pakeisti ekspertiniu ir techniniu
vadybinimu. Kodėl tai yra problema? Scientistinio ir
technokratinio mąstymo paradigmoje niveliuojasi svarbūs skirtumai. Pagrįstai galint kalbėti tik apie tai, kas
yra, o ne kas privalo ar turi būti, tampa nebeįmanoma
rimtai kalbėti apie normatyvumą moralėje ar politikoje, apie tai, koks yra skirtumas tarp legalumo ir teisingumo, kodėl vieni dalykai turi būti svarbesni už kitus,
kodėl demokratija yra geresnė už tironiją.
Kokia gali būti alternatyva? Jokubaitis nieko eksplicitiškai nepasiūlo, tačiau, ko gero, pirmasis principas
būtų tam tikras sąžiningumas deklaruojant politinės
bendruomenės vertybes, kad kalbantis ir ginčijantis
dėl jų, būtų aiškiai atskleidžiamos savojo kalbėjimo ir
mąstymo prielaidos ir nesislapstoma po tariamai neut
ralaus arbitro kauke.

Trečiasis aspektas: Vertybių
bevertiškumas
Tačiau yra ir trečiasis, gilesnis problemos lygmuo –
pati vertybės samprata, tiksliau – vertybių tironija (terminą Jokubaitis perima ir iš Nicolai Hartmanno, ir iš
Carlo Schmitto). Anot Jokubaičio, bet kas gali tapti vertybe: „Vertybių sąvoka nuo pat pradžių yra sugalvota
tam, kad jos nereikėtų aiškiai apibrėžti. Viskam tapus
vertybe, sunku įsivaizduoti, ko būtų negalima vadinti
šiuo terminu. Vienos vertybės tampa kitų vertybių vertinimo pagrindu, ir ši vertinimų grandinė nusitęsia į begalybę [...]. Vertybių tironija prasideda nuo visko, pradedant žmogaus dvasinėmis savybėmis ir baigiant jo
turimais daiktais, pavertimo vertybėmis“7. Pavadindamas dalykus vertybėmis, žmogus juos iš tiesų pajungia
savo valiai (Jokubaičio ir Maceinos naudojamas pavyzdys – Dievo pavadinimas vertybe, tarsi transcendencija
priklausytų nuo žmogaus valios ir įgeidžių).
Jokubaitis akivaizdžiai vadovaujasi vertybių samprata, kuri teigia, kad vertybės yra steigiamos vertes kuriančių, įverčius duodančių subjektų. Kaip ekonominė
daikto vertė gali kisti, taip gali keistis ir vertybės (ar
net, Friedricho Nietszche’s terminais tariant, visos vertybės gali būti perkainotos). Paprastai kalbant, vertybės
steigia ne vertę, o kaip tik vertės reliatyvumą ir kintamumą. Tai yra svarbu norint suprasti, kokį vertybių su7
8

Alvydas Jokubaitis, Vertybių tironija ir politika, p. 28.
Ibid., p. 32.
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pratimą Jokubaitis taikosi kritikuoti ir kokias pagrindines silpnąsias vietas jis mato vertybiniame mąstyme.
Sekdamas Schmittu, Jokubaitis įvardija šiuos vertybių tironijos bruožus: 1) kiekvienas visuomeninio gyvenimo reiškinys gali būti pavadintas vertybe, įsigali
mąstymas vertybėmis, nepaliekantis erdvės kitokiems
požiūriams (t. y. net diskursai, nevartojantys vertybių
sąvokos, gali būti įvardyti kaip kalbantys apie vertybes); 2) vertybinio diskurso iškilimą lydi mokslinė ir politinė vertybių sferos neutralizacija; 3) „vertybės neturi
savarankiškos būties, bet pasirodo kaip kokio nors už jų
esančio veiksnio padarinys“, jų įtvirtinimas įmanomas
tik per kitus galios ir įtakos šaltinius (politiką, ekonomiką, kultūrą ir pan.); 4) mokslinio mąstymo įsiveržimas į
su jo pažintiniais metodais sunkiai derančias politikos
ir etikos sritis kaip tik ir prisideda prie mąstymo vertybėmis įtvirtinimo8.
Kokias vertybių tironijos problemas ir pasekmes galėtume įžvelgti dabar? Jokubaitis parodo, kad mąstymas
per vertybių prizmę nesprendžia moralinių pagrindų
krizės, neapsaugo tos srities, kurią siekė apsaugoti vertybių filosofija, o kaip tik tampa dar vienu šios krizės
simptomu. Svarbiausias čia pasidaro vertinantysis sub
jektas – žmogus. Pastarasis vertybe gali paversti viską
ir bet ką. Vertybių vertumas yra grindžiamas vien valia,
mat šioje sąvokoje neslypi joks vidinis vertumo atrankos kriterijus. Stebėdami dabartinę pasaulio ir Lietuvos
politiką, galėtume pasakyti, kad šis vertybinio mąstymo aspektas įgalina reliatyvizmo ir arbitralios tironijos
kokteilį. Net politinėje praktikoje ir retorikoje galime
aiškiai įsitikinti, kad vertybės yra ne kokie nors veikimo
principai ar pagrindai, o manipuliacijų objektas. Ne veltui didžiausias moralinis sugedimas, melas, ciniškas apgaudinėjimas gali eiti ir dažnai eina po vertybių vėliava.
Jokubaitiškai žvelgiant, galime sakyti, kad vertybių
nuvalkiojimas ir neapibrėžtumas kelia šias problemas:
1) vertybės išstumia dorybes iš moralinės refleksijos
(moralinis aspektas); 2) pašalina pastovesnes prasmes
iš žmonių ir bendruomenių gyvenimo (egzistencinis aspektas); 3) abejotinomis verčia pretenzijas į teisingumą, kuris būtų pagrįstas ne vien jėga ar arbitraliais
įgeidžiais (politinis ir socialinis aspektas). Neturime
pamesti iš akių to, kad Jokubaitis kritikuoja vertybinį mąstymą ne iš scientizmo ar reliatyvizmo pozicijų,
o kaip tik norėdamas surasti išeitį normatyviniams
svarstymams politikoje ir moralėje. Jokubaičio tekstuose pasirodantys skirtingi požiūriai į vertybes vienas kitą
ne paneigia, o papildo. Kritikuodamas pozityvistines ir
liberalias pretenzijas į vertybinį neutralumą, jis siekia
ne tik apginti vertybės sąvoką, bet kartu gina tam tikrą
mąstymo ir žmogiškąją tikrovę, kuri moderniame žodyne žymima vertybės sąvoka.
!
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Slaptieji Vilniaus klubo užrašai

Kai Vilnius buvo futbolo miestas
Ingvaras Butautas

Šią vasarą sulaukiau svečio. Iš Rusijos atvyko videoblogeris – jis važinėja po pasaulį, susitinka su futbolo
fanais ir daro reportažus apie jų miestus. „Visus turistinius Vilniaus objektus aš apeisiu ir nusifilmuosiu pats.
Iš tavęs man tereikia tavo Vilniaus: vietų, kur tu leidi
laisvalaikį“, – kalbėjo jis man.
Bet aš jau niekur nebeleidžiu laisvalaikio... Mano Vilnius liko apribotas brežnevmečio dėžučių gyvenamu
mikrorajonu su keliomis naujomis parduotuvėmis ir
stadionu Liepkalnio gatvėje. Stadionu, kuriam aš didelės simpatijos nejaučiu, bet kuriame šiais laikais žaidžia
Žalgiris.
Parodžiau rusui dalį savo prarastojo Vilniaus. Nuvežiau jį į Rinktinės gatvę, kur tuo metu stūksojo šviežutėlis viešbutis ir plynas laukas – būsima statybų aikštelė už jo. Ir kur ne taip seniai buvo vienas svarbiausių
mano Vilniaus objektų – Žalgirio stadionas.
Esu iš tos lietuvių kartos, kuri gimė Vilniuje, bet jos
atstovai vienas kitam užduodavo kitų miestų gyventojams dažnai nesuprantamą klausimą: iš kur atvyko tavo
tėvai? Mano vaikystė praėjo didžiuliame senamiesčio
kieme, įsispraudusiame tarp Filharmonijos ir tuometinio Vilniaus inžinerinio statybos instituto padalinio. To,
kur vykdavo tais laikais visame mieste puikiai žinoma
Vizbaro diskoteka. Kiemas, kaip turbūt ir visi Vilniaus
kiemai, buvo daugiatautis. Be visų tų tradicinių vilniečių – lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių, žydų – jį supančiuose namuose gyveno dar ir senukų armėnų pora bei
šeima, atsikrausčiusi iš pačios tolimosios Mongolijos.
Tiesa, man vaikystėje visi gyventojai skirstėsi į dvi kategorijas: lietuvius ir rusus, žmones, kurie kalbėjo arba
lietuviškai, arba rusiškai. Tuteišių šnektą, kuria kalbėjo
artimiausi mūsų kaimynai, aš irgi priskyriau prie rusų,
tik kažin kokiai sunkiau suprantamai rusų. Savaime suprantama, kalbėti ir netgi skaityti rusiškai išmokau dar
gerokai prieš tai, kai nuėjau į pirmą pamoką mokykloje.
Nors gyvenau tarp Filharmonijos ir diskotekos, nė
viena iš jų vaikystėje man nerūpėjo. Tie patys instituto
rūmai turėjo kur kas didesnį traukos objektą – instituto futbolo aikštę, įsikūrusią tarp senamiesčio namų.
Aišku, jeigu eitum į ją „oficialiai“, reikėtų aplenkti pusę
kvartalo, bet buvo ir artimesnis kelias. Ten, už visų sandėlių ir už iš tolo dvokiančios medinės išvietės (kur rei-
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kalų atlikti eidavo namuose tokių patogumų neturėjusi
daugiau nei pusė kiemo), pasilypėjus į stiklais nusėtą
kalnelį, kuriam taip susiformuoti padėjo artimesnių
ir tolimesnių apylinkių girtuoklių kartos, užeinančios
ramiai perlaužti pusę litro ar daugiau (šalia pat kiemo
buvo trys parduotuvės, viena kurių prekiavo alkoholiu),
prieidavai plytinę tvorą, kuri skyrė kiemą nuo aikštelės
prieigų. Kai tau buvo 10 ar 11 metų, ji atrodė tikrai nemaža, ir kopti reikėjo kaip alpinistui į uolą, pasinaudojant tvoros ištrupėjimais ir nelygumais. Ir dar kamuolį
su savimi neštis. Užtat kur kas greičiau negu aplinkui.
Vos tik pradėjęs savo antrą dešimtmetį ir išsikovojęs
laisvę iš vis vien per dienas dirbančių ir sukontroliuoti
nepajėgiančių tėvų, aš toje futbolo aikštėje dingdavau ilgam. Mano šeima nebuvo iš tų laimingųjų, kurios turėjo
tualetą, vonią ar šiltą vandenį. Vilktis per visą kiemą
atlikti reikalų pripratau nuo vaikystės. Kaip ir žiemą
anglis krosniai tampyti iš sandėliuko tame pačiame
kiemo gale, šalia išvietės.
Tik atėjus vasarai šeima persikeldavo į kolektyvinio
sodo namelį Vilniaus pakrašty. Buities sąlygos perdaug
nepasikeisdavo, tik futbolo aikštės nebuvo. Ten patiems
reikėjo ją sukurti kažkokioje vietos vaikų darželiui priklausančioje pievoje, kur vienus vartus atstojo du medžiai, o kitus – du įbesti pagaliai. Vėliau įvaldėme pjūklą ir
vartus susikalėme patys, iš netolimo miško medžių šakų.
Paauglystėje kapitalinis remontas ištrėmė mus į visiškai tolimą miesto pakraštį – dar tebestatomas Justiniškes. Tėvai džiaugėsi, kad pagaliau turės visus patogumus
ir šiltą vandenį, o man liko nostalgija senajam kiemui.
Justiniškių aš taip ir nepamėgau. Jos nebuvo man savos.
Tiesiog vieta, kurioje nakvodavau. Čia aš išgirdau bend
raamžių posakį: „Važiuojam į miestą“. Gyvenant senamiestyje tokio nereikėjo. Išėjai iš namų ir buvai mieste.
Devintas dešimtmetis, per kurį ir prabėgo mano paauglystė, buvo puikus laikmetis Vilniuje gauti į fizionomiją už nepatikusią šukuoseną, aprangą ar tai, kad
kalbi lietuviškai. Tais laikais žinojome rajonus, vietas,
renginius, kur geriau nesilankyti. Nors ir tai ne visada
padėdavo. O Justiniškėse kiekvienas žinojo net kiemus,
kuriuos geriau apeiti.
Vilnius gerokai skyrėsi nuo, pavyzdžiui, Kauno – pastarajame vykdavo karai tarp rajonų, o pas mus – nacio-
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naliniu pagrindu. Tas karas vadinosi karu tarp „pankų“
ir „montanų“, bet iš tiesų tai buvo ne kas kita kaip lietuviško ir rusakalbio jaunimo priešprieša. To paties miesto jaunimas buvo pasidalijęs į dvi skirtingas tautines
ir kultūrines grupes, kai gyvenama galbūt netgi tame
pačiame daugiabutyje, bet skirtinguose pasauliuose su
skirtingais interesais ar net madomis. Praeivio tautybę
galėjai beveik neklysdamas nustatyti vien pagal išvaizdą. Tai veikiausiai buvo būtent Vilniaus fenomenas.
Nieko panašaus nesu girdėjęs kad ir apie Klaipėdą, kurioje taip pat nestigo kitataučių.
Viena iš tų vietų, kuriose rinkdavosi lietuviškas jaunimas, buvo stadionas. Čia niekas tau nesiūlė į snukį už
aprangos stilių ar šukuoseną, nes daugumos bendraamžių rūbai ir šukuosenos buvo panašūs. Mačo dieną stadionas ir jo prieigos buvo turbūt lietuviškiausia Vilniaus
dalis. Nors stadiono senbuviai bylojo, kad anksčiau čia
to lietuviškumo pernelyg nesijausdavo ir futbolo žiūrovai pagal tautybes atitiko miesto gyventojų procentuotes, bet devintame dešimtmetyje taip nebuvo. „Mano
sovietmečiu“ stadionas buvo ta vieta, kur kalbama
lietuviškai, nesidžiaugiama tarybų valdžia, o didžiuojamasi, kad Žalgiris „įkrėtė tiems ruskiams“ ir skanduojama „Lietuva“, kartais – net ir „Lietuva be rusų“.
Šioms dainoms neprieštaravo ir Žalgirio žaidėjų

komplektavimo ypatybės. Komandos sudėtyje buvo vienas kitas rusas, bet vietinis, ne iš Rusijos gilumos atsigabentas. Žalgiris, kitaip negu kitos sovietų komandos,
nekvietė žaidėjų iš pašalės ir vertėsi su Lietuvoje augusiais futbolininkais. Veikiausiai taip buvo todėl, kad
Žalgiris buvo skurdžiausias SSRS aukščiausios lygos
klubas. LSSR sporto vadovai pinigus, matyt, taupydavo
svarbesniems reikalams nei sporto komandos sudėčių
formavimas iš stipresnių žaidėjų. Tribūnos turėjo kitą
nuomonę, joms tai buvo proga didžiuotis – lietuviškojo
patriotizmo ar net nacionalizmo išraiška.
Tad to meto Žalgiris buvo ne kas kita kaip Lietuvos
futbolo rinktinė. Tik įregistruota kaip klubas ir dalyvaujanti klubų pirmenybėse. O jei paklausite, kur buvo
„antroji Lietuvos religija“ – krepšinis, atsakysiu, kad jis
buvo televizoriuje. Ypač tada, kai Kauno Žalgiris varžydavosi su Maskvos CSKA superfinalo serijose. Vilniaus
Statyba dažnai surinkdavo apypilnius sporto rūmus ir
turėjo palaikymą, bet daugiausia ten rinkdavosi tie patys žmonės, kurie vaikščiojo į stadioną, su tais pačiais
Žalgirio spalvų šalikais ar kepuraitėmis. Žiemą, kai futbolo pirmenybėse būdavo pertrauka, buvo visai smagu
apsilankyti ir krepšinio rungtynėse. Statybos krepšininkai dažniausiai vilkdavosi antroje SSRS aukščiausiosios lygos turnyro lentelės pusėje ir galbūt dėl to popu-

Vilniaus Žalgirio futbolo komandos sirgaliai rungtynių metu. 1984–1987. Lietuvos ypatingasis archyvas
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liarumu tarp vilniečių tikrai nusileido futbolininkams.
Per visą sovietmetį man neteko matyti nė vienos užuominos apie Statybos klubą ant Vilniaus pastatų sienų.
O štai žaliai išpurkštą Ž raidę tuomet galėjai pamatyti
ir senamiesty, ir centre, ir naujuose mikrorajonuose.
Grafičiai – dar vienas sovietmečio pabaigos Vilniaus
bruožas. Ne, ne tie grafičiai, kurie į Vilnių atėjo su repo
ir hip hopo kultūra, kai nepriklausomos Respublikos
laikai jau buvo gerokai įsibėgėję. Ne tie grafičiai, kurie
pasižymėjo dideliais, gražiais, bet stebėtojui jokios vertingos informacijos neperduodančiais sienų menininkų
piešiniais. Sovietų laikų grafičiai buvo užrašų sistema,
leidžianti pašaliniam suvokti, kuo gyvena miesto jaunimas ir koks sporto klubas čia populiariausias. Neskaitant rusiškų keiksmažodžių, Vilniaus sienos buvo
aprašinėtos įvairiausių spalvų užrašais: Punk, AC/DC
(vėliau – Accept), kartais net politiškai negeidaujamais
Gediminaičių stulpais ar Jogailaičių kryžiais, bet ypač
dažnai – ta Ž raide, kurios varnelę piešėjai paprastai
perdarydavo į karūną. Esu išvažinėjęs pusę Sovietų
Sąjungos, o vėliau ir visą Europą. Daugiau komandų
„tagų“ ant miesto sienų nei jų būdavo Vilniuje sovietmečiu, esu matęs tik kaimyninėje Lenkijoje. Ką ir kalbėti
apie Žalgirio stadioną, kuris būdavo aprašinėtas iš visų
pusių ir kurio užrašų gausai aš irgi mačiau vienintelį
atitikmenį – Belgrado Crvena Zvezda futbolo areną.
Žalgiris mano gyvenime išliko ilgam, ne tik paauglystėje. Ir tada, kai 1990 m., atgavus Nepriklausomybę, stadio
nas tragiškai ištuštėjo, ir tada, kai po 2010 m. klubas stadioną paliko, persikėlęs į modernesnę LFF areną, ir tada,
kai 2016 m. Rinktinės gatvėje stadiono neliko galutinai.
Mauras savo darbą atliko, mauras gali išeiti. Taip
1990 m. buvo galima pasakyti ne tik apie Vilniaus Žalgirį, futbolą, bet ir apie visą sportą. Pasididžiavimą
kėlusios pergalės prieš okupantus futbolo ar krepšinio
aikštėse pasibaigė su šalies komandų atsisakymu dalyvauti jau (tik) gretimos valstybės – SSRS čempionatuose. Pasibaigė ir susidomėjimas tomis komandomis.
Į nacionalines futbolo pirmenybes susirinkdavo vienas
kitas šimtas žiūrovų. Į krepšinio – dar mažiau. Ypač
tuščios tribūnos buvo didžiuosiuose Lietuvos miestuose,
tuose, kurie prieš metus-kitus buvo matę anas garsiąsias SSRS čempionatų kovas.
Aktyviausių Žalgirio fanų tribūna „Pietų IV“ ištuštėjo tomis pačiomis proporcijomis kaip ir visas stadionas.
Joje susirenkančių liko gal kelios dešimtys, o kartais –
vos keli. Nepamiršiu, kai kartą per Lietuvos taurės turnyro pusfinalio atsakomąsias rungtynes tribūnoje buvome dviese: aš ir iš pamario atvykęs mano giminaitis,
kurį eidamas į stadioną prigriebiau su savimi. Su Lietuvos nepriklausomybės atgavimu Vilnius staiga ir visiems laikams nustojo būti futbolo miestu.
Tai buvo geriausia galimybė man pabaigti savo karjerą ir užsiimti kuo nors populiaresniu. Galbūt spalvotųjų
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metalų verslu, galbūt reketu. O gal tapti „bespredelą“
propagavusiu policininku. Jaunam žmogui, mėgusiam
neramų gyvenimą ir nuotykius, pasirinkimų pakako.
Dauguma draugų ir pažįstamų iš pusantratūkstantinės tribūnos lankytojų susirado sau vietą po tuometine
saule, kur nieko panašaus nei į Žalgirį, nei į futbolą nebuvo. Man taip nepavyko, tiesą sakant, ir nebandžiau.
Tebevaikščiojau, tebevažinėjau po tuščius Lietuvos stadionus ir laukiau geresnių futbolui ir „Pietų IV“ laikų.
Futbolui kiek geresni laikai prasidėjo tada, kai baigėsi du sezonus trukęs FIFA ir UEFA vykdytas Lietuvos boikotas. Tarptautinė futbolo asociacija FIFA ir jos
Europos padalinys UEFA, kaip ir dauguma tarptautinių sporto organizacijų, nepataikė su politinių procesų nuovoka. Tarptautinio futbolo vadovai Lietuvą
nepriklausoma pripažino turbūt paskutiniai, praėjus
keliems mėnesiams po to, kai tą padarė viso pasaulio
šalių vyriausybės, Tarptautinis olimpinis komitetas ir
kiti. Dabar kartais galvoju, kad jeigu ne ta prosovietinė
tuometinės FIFA pozicija, galbūt ir mūsų futbolo reikalai būtų susiklostę geresne linkme? Gal jis nebūtų tas
aukščiau minėtas mauras?
Geresni „Pietų IV“ laikai atėjo ne taip staigiai, o pamažu, per dešimtmečius. Į Vilnių sugrįžus tarptautinėms varžyboms, jų metu stadionai ėmė priminti tą
praėjusį dešimtmetį. Būtent per jas – per šalies rinktinės ar klubų rungtynes su užsieniečiais, kitataučiais.
Įprotis rungtynes laikyti svarbiomis tik tuo atveju, kai
lietuviai rungiasi su nelietuviais, išliko nuo SSRS pirmenybių ne tik tuos pirmus posovietmečio metus, bet iš
dalies ir iki dabar, panašu, kad genetiškai persidavė iš
kartos į kartą. Bent jau tarp mūsų šalies futbolo gerbėjų.
O visa kita Vilniuje ir Lietuvoje keitėsi. Mieste dygo
dangoraižiai ir prekybos centrai, kažkiek keisdami jo
veidą, krepšinis neilgai trukus ne tik atgavo turėtąjį populiarumą, bet ir buvo pakrikštytas „antrąja Lietuvos
religija“, Lietuvos futbolininkai retkarčiais Europoje
nugalėdavo ir tikrai stiprius varžovus, nors dažniausiai sukeldavo tik neigiamas emocijas. Stadionuose ėmė
lankytis vaikai tų, kurie matė Vilnių, kai jis dar buvo
futbolo miestas.
Pasikeitė ir Žalgiris, taip ir netapęs ilgamečiu Lietuvos futbolo flagmanu. Klubai, kuriuos ankstyvąjį posovietmetį aštrialiežuviai vadino „cechų komandomis“,
netrukus jį pavijo. O gal veikiau Žalgiris pats susilpnėjo
iki pastarųjų lygio. Tie klubai dažnai išnykdavo, atsirasdavo nauji, tie vėl sužlugdavo ir kurdavosi iš naujo.
Iš visų pastarųjų 30-ies metų Lietuvos čempionų iki šiol
gyvi išliko vos du – Marijampolės Sūduva ir tas pats
Žalgiris. Nepastovumas, ilgaamžių klubų, kokiais didžiuojamasi visoje Europoje, trūkumas taip pat nedidino futbolo fanų skaičiaus visoje šalyje, taip pat sostinėje. Šiuo požiūriu futbolo klubas mažai kuo skiriasi nuo
vyno: kuo senesnis, tuo labiau vertinamas.
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Kai Vilnius buvo futbolo miestas

Žalgiris, beje, irgi galėjo atsidurti tame pačiame futbolo istorijos sąvartyne, kaip ir kiti čempionai ar ne
čempionai. Po nepriklausomybės atkūrimo klubo vadovai, rėmėjai, savininkai keitėsi ne kartą. Būta ir laikotarpių, kai jis atsidurdavo ne pačių sąžiningiausių
verslininkų rankose. 2008–2009 m. po vieno iš šios kategorijos veikėjų avantiūrų Vilniaus pasididžiavimu
savo laiku buvęs klubas atsidūrė ant išnykimo ribos.
Viskas buvo labai paprasta – tiesiog 2008 m. vasaros
pradžioje atskriejo žinia, kad klubo vadovą, savininką,
pagrindinį rėmėją uždarė į cypę. Pamenu, tuo metu niekas iš „Pietų IV“ neatkreipė dėmesio, išskyrus mane.
Tuoj pat ėmiau mintyse ruoštis blogiausiam variantui,
deja, buvau teisus. Kai sėdi cypėje, vargu ar galvoje sukasi mintys apie futbolininkams mokamas algas, išlaidas stadiono nuomai ar benzinui, kuris skirtas komandos autobusui, vežančiam žaidėjus į išvykos rungtynes.
Žalgiris liko basas, tačiau komanda tą sezoną šiaip taip
užbaigė, fanų įkalbėta nestabdyti veiklos.
Kitais metais visiško pinigų stygiaus paralyžiuota
Žalgirio administracija planavo nedalyvauti jokiose pirmenybėse. Kam? Klubo turtas – teisė operuoti geru
žemės gabalu Antakalnio pamiškėje – juk niekur nedings... Neapsimoka. Tada pasidalinome. Ne visai lygiomis dalimis: materialus klubo turtas liko ankstesniems
vadovams, nematerialus, t. y. komanda (kurią, kad ir
praradusią profesionalų statusą, reikėjo išlaikyti) ir
Žalgirio idėja atiteko mums, fanams.
Klausimų dėl prasmės nekilo. Aš, kaip ir daugelis
bendraminčių, neįsivaizdavome, ką reiks veikti, jei leisime Žalgiriui užsilenkti. Visų mūsų gyvenimas sukosi
aplink Vilniaus futbolo tvarkaraštį. Komanda buvo iškomandiruota iš Lietuvos aukščiausios A lygos į pirmąją lygą, o namų mačus iš Žalgirio stadiono teko perkelti
į mažesnį ir pigiau kainuojantį stadioną Vingio parke.
Tais metais Žalgirio rezultatai buvo nesvarbu – svarbu,
kad pats klubas išliktų. Svarbu, kad sužaistos dar vienerios rungtynės, kad per patį šalį kamavusios ekonominės krizės įkarštį išvykoms surinkome pinigų ne tik
savo, bet ir komandos autobusams, kad pavyko išspręsti aprangų klausimą, kad iškaulijom kelis šimtus litų iš
vieno ar kito smulkaus rėmėjo... Ir dar svarbu, kad tais
metais kitą Vilniaus klubą, A lygoje sidabro medalius
nuskynusią Vėtrą, lankomumu gal net pralenkėme.
Tai tikrai nebuvo lengva. Viskas vyko tuo metu, kai
krizė gerokai smogė tau pačiam, kai nesėkmingai bandai išsikaulyti uždirbtų pinigų iš į bankrotą besiritančio darbdavio ar susirasti naują darbą. O tavo galvoje –
kaip išgelbėti Žalgirį? Visi ieškojom išeičių, tarėmės,
pykomės, bet dabar tai visada prisimenu su pasididžiavimu. Šią pirmąją dalį stebuklo, neleidusio Žalgiriui išnykti, sukurti sugebėjome patys. Antroji stebuklo dalis
nutiko jau po 2009 m. sezono, kuriame Žalgiris užėmė
žemiausią vietą per visą savo istoriją. Kai jau atrodė,
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kad ta šimtinė aktyviųjų fanų-rėmėjų išsisėmė ir finansiškai, ir idėjiškai, ir dėl kito tokio sezono kilo daug
abejonių, klubu susidomėjo pora veiklių ir vadybą išmanančių žmonių. Jie sugebėjo į Žalgirio gelbėjimo operaciją įtraukti savivaldybę, atrado rėmėjus, sugrąžino į
A lygą – žodžiu, užkūrė klubą naujam gyvenimui. Nuo
tada iki pat šiol Žalgiris nelieka be A lygos medalių.
Iš tų žaidėjų, kurie rungtyniavo pirmojoje lygoje krizės metais, po Žalgirio atgimimo profesionalų karjeras
pratęsė vienas kitas, dauguma taip ir liko mėgėjai. Tai
suprantama – jų žaidimo lygis net iki lietuviško futbolo
profesionalumo netraukė. Bet jiems ir juos surinkusiam
tuometiniam komandos treneriui Mindaugui Čepui esu
iki šiol dėkingas, ir ne aš vienas. Audeklą su Čepo veidu
praktiškai kiekvieno mačo metu galima pamatyti „Pietų IV“ sektoriuje. Nors Čepas jau seniai išėjo iš Žalgirio
ir šiuo metu treniruoja vienus pagrindinių varžovų, Vilniaus klubo gerbėjų bendruomenėje jis yra legenda.
O pats lietuviškas futbolas pastaruosius dešimt metų
su pagreičiu čiuožė žemyn. Pagrindine Lietuvos rinktinės futbolininkų veikla tapo įvarčių į savus vartus skaičiavimas (ir kuo toliau, tuo daugiau jų suskaičiuodavo).
Žiūrovams, panašu, lietuviškas futbolas irgi gerokai
nusibodęs. Pastaraisiais laikais stadionas per rinktinės
rungtynes prisipildė tik pasaulinės žvaigždės Cristiano
Ronaldo atvykimo proga arba tądien, kai su Lietuva čia
žaidė Ukrainos rinktinė, o į stadioną sugužėjo minios
Ukrainos gastarbeiterių. Ir todėl aš sakau ir sakysiu,
kad to legendinio, jau 30 metų statomo ir niekaip nepastatomo Nacionalinio stadiono Vilniui tikrai nereikia.
Juolab tada, kai Kaune dygsta jo konkurentas. Toje
vietoje Šeškinėje pakaktų kur kas mažesnės modernios
futbolo arenos, kurioje žaidžiant tarptautines rungtynes, kasmet nereikėtų tikėtis UEFA išimties. Prieš statant didžiulius ir brangiai kainuojančius stadionus, vilniečiams vertėtų tiesiog iš naujo pamilti futbolą.
A lygos klubai, tarp jų ir Žalgiris, išvengė tokio nuslydimo iki visiškų žemumų, panaikinę susitarimą dėl užsienio futbolininkų skaičiaus apribojimo A lygos rungtynėse. Nesant pakankamai gerai futbolą žaidžiančių
lietuvių, klubus užpildė legionieriai. Prieš trisdešimtį
metų Žalgiris neturėjo nė vieno futbolininko, kilusio ne
iš Lietuvos, ir tuo didžiavosi. Šiandien pagrindinėje komandos sudėtyje lietuvių būna nuo trijų iki keturių – ir
tai tikrai nėra mažiausias skaičius lygoje. Bet prie to
irgi priprantama.
Keitėsi Vilniaus išorė ir gyventojų pomėgiai, keitėsi
Žalgirio žaidėjai, vadovai ir struktūra, savo seną pavadinimą dar nuo Žalgirio stadiono išlaikiusioje „Pietų
IV“ – fanų kartos. Tiesa, tų žmonių, kurie dar pamena
anuos vėlyvojo sovietmečio laikus, tribūnoje dar atrasi.
Matyt, jie vis bando įrodyti neįrodoma: kad Vilnius –
futbolo miestas. Tarp jų ir aš – ir neketinu liautis ar
pasikeisti.
!
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Elvyra Kairiūkštytė. Be pavadinimo. 1995–1997. Popierius, tušas, guašas. Nuotrauka iš Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) kūrinių archyvo
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Tarp amerikiečių ir lietuvių
poezijos
Rimą Užgirį kalbina Mantas Tamošaitis

Turbūt užaugote skaitydamas ne lietuvių poeziją?
Taip, užaugau beveik neskaitydamas
lietuviškai, nes nelankiau šeštadieninės lietuvių mokyklos. Kai 1992 m.
atvažiavau metus pagyventi Lietuvoje
prieš doktorantūros studijas, norėjau
specializuotis Lietuvos kultūros antropologijoje. Tada jau skaitinėjau Tomą
Venclovą, Henriką Radauską, Vytautą
Mačernį, kitus. Prozą ir filosofiją (Antaną Maceiną, gal truputį Vydūną).
Atsimenu, perskaičiau Altorių šešėly –
tai buvo didžiausias mano pasiekimas
lietuvių kalboje, žodyno prireikdavo
labai dažnai. Turbūt tik gerokai vėliau, kai pradėjau pilnai gyventi dėl
poezijos, ėmiau plačiau domėtis Lietuvos poezija. Supratau, kad kaip bebūtų
su mano rašytojo karjera, aš galiu atlikti vertėjo vaidmenį. Galiausiai atvažiavau čia gavęs Fullbright stipendiją,
mano tikslas buvo dėstyti amerikiečių
literatūrą ir versti lietuvių poeziją. Beveik tuo pat metu gavau kitą stipendiją versti Juditos Vaičiūnaitės kūrybą,
turėjau susipažinti su lietuvių poezija.
Rimas Užgiris (g. 1969, JAV) – poetas,
vertėjas, redaktorius, kritikas ir filosofijos daktaras. Vilniaus universitete dėsto
vertimą ir kūrybinį rašymą. Neseniai lietuviškai išleista jo poezijos knyga Tarp
(iš anglų kalbos vertė Marius Burokas,
Dominykas Norkūnas, Edgaras Platelis,
Kaunas: Kauko laiptai, 2019).
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Pažintis tęsiasi ir dabar. Bet be abejonės visada gausiai skaičiau anglakalbę
poeziją, esu suformuotas kaip anglakalbių poetas.
Ar lietuvių poezija atrodė esmingai
kitokia, nei amerikiečių?
Šitie lyginimai labai sudėtingi. Aišku, negalima nepastebėti Lietuvoje
ilgai besitęsiančio neoromantizmo. Ir
poetai čia dažniau rimuoja nei Amerikoje. Tebesijaučia gan ryški melancholija. Nepajutau, kad Lietuvoje būtų
įvykęs toks gilus modernizmo lūžis
kaip Amerikoje su William Carlos Williams, Ezra Pound, Wallace Stevens,
Marianne Moore. Jie labai pakeitė
Amerikos poetinę kalbą. Tradicija čia,
Lietuvoje, tęsiasi ilgiau.

išeivija turėjo labai stiprią nostalgiją,
kūryboje gausu tėvynės praradimo ir
ieškojimo, puoselėjimo.
Amerikiečių poezija, gal kad JAV
niekada nebuvo nieko praradus, kitokia. XX a. pradžioje poetai bandė
įveikti Anglijos įtaką, išsivaduoti iš
jos. Jie bandė atrasti tikrą Amerikos
kalbą, kuri būtų kitokia nei poezijoje dominavusi XIX a. britų kalba. Jie
fiksavo kaip Amerikos žmonės kalba
ir bandė tai pateikti poezijoje. Man atrodo, Lietuvoje dabar panašus laikotarpis – karta, asmeniškai išgyvenusi
XX a. pervartas, turėjo kažką parašyti
apie jas. Dabartinė poezija jau bando
atrasti formas, kurios tiktų apsakyti
šiandieninę Lietuvą. Nepriklausomybės atgavimas siejasi kartu ir su globalizacija, ir su ES, emigracija, technologijomis. Man atrodo, Lietuvoje tiek
daug pasikeitė per 30 metų...
Mano kūryboje istorija pasirodo todėl, kad mano šeima pergyveno XX a.
lūžius ir karus. Ne aš pats, žinoma. Bet
tai, kad aš esu čia, Lietuvoje, o ne Amerikoje, kad mano tėvai ir vaikai gimė
čia, o aš – ten, yra savotiškas egzistencinis iššūkis: kodėl taip yra? Bandau
suprasti, kur aš priklausau ir kodėl.

Daug mūsų klasikų turėjo aiškiai išreikštą istorinį mąstymą. Tarp mėgstamų poetų minite ir Seamus Heaney,
kurį airiai laiko vienu svarbiausių
mąstytojų apie Airijos istoriją. Man atrodo, kad istorinė poezija jums artima.

Jūsų kūryboje minima ne tik Sovietų Sąjunga... Eilėraštyje „Geopoetinis“
yra eilutė „iki tol, kol ateis ruskiai“.
Tuo tarpu jauniausioji karta, man atrodo, mąsto labai individualiai – jei
liūdima, tai liūdima labai asmeniškai,
nebandant to liūdesio užčiuopti istorijoje ar kultūroje.

Taip... Anglakalbiai mažiau domėjosi istoriniais įvykiais, tačiau nemažai
mąstė apie jų nulemtas savo laiko politines problemas. Heaney užaugo Šiaurės Airijoje, visas istorinių konfliktų
periodas jam artimas. Galima paminėti ir Dereką Walcottą, kuris rašė apie
Karibų salų padėtį. Augęs Karibuose,
įgijęs anglišką išsilavinimą, jis negalėjo
nemąstyti apie kolonializmą ir kaip tai
paveikė jo tautiečius. Aišku, Lietuvos

Nenoriu skelbti kokių įstatymų,
apie ką kas turėtų rašyti. Man istorinis mąstymas yra natūralus, nes toks
mano likimas. Jūsų minima eilutė
yra apytikslė Alleno Ginsbergo eilėraščio „Amerika“ citata. Jis tai sako
ironiškai. O aš?.. Ar ironiškai, ar ne?
Iš dalies ironiškai, tačiau kai Rusija
užėmė dalį Ukrainos, mes pradėjom
galvoti – kas bus čia? Tas eilėraštis atspindi propagandinę baimę, ironiškai
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ją komentuoja, bet jame yra ir tikros
baimės, kas nutiks su Putino režimu.
Šiandien istorija tarsi peržiūrima –
lyg būtų nutrinta tam tikra chronologinė riba, už kurios istorija yra tik istorija ir nieko daugiau. Turiu galvoje ir,
pavyzdžiui, JAV uždenginėjamus Kolumbo portretus, ir pas mus griaunamus paminklus. Tai natūrali būklė ar
kažkas iš esmės naujo, nauja epocha?
Iš dalies tai yra nauja epocha. Postkolonializmas. Suprantama, kad pasibaigus kolonijiniam laikui, o kartu iš
esmės pasibaigus didžiųjų ideologijų
karams tie, kurie buvo kolonizuoti,
atsistojo ant savų kojų, ėmė rašyti
romanus, poeziją ir sakyti: palaukit,
kas čia buvo, kodėl jūs garbinat šituos
žmones? Lietuviai irgi pereina per šitą
etapą. Sugriovėm Sovietų Sąjungą,
atsistojom ant savo kojų ir žiūrim, ką
daryti. Yra daug sumaišties. Galima
sakyti, kad Kolumbas atstovavo kolonizatorius, buvo žiaurus, bet tai be
galo sena istorija, nėra nė vieno gyvo,
kas būtų tiesiogiai nukentėjęs. Reikia
apie senovės istoriją mokyti žmones –
kad buvo dvi pusės. Tie, kurie nori Kolumbą uždengti... Gal nereikia. Reikia,
kad visi žinotų, kad tai nėra tik herojus. Kad Amerikos „atradimas“ turėjo
ir skaudžių pasekmių.
Apie artimesnes figūras kalbėti sunkiau. Galime kalbėti apie paminklus
Amerikos konfederatams, generolams
ir lyderiams, kurie užstojo vergovinę
sistemą. Amerikoje vis dar gyvenam
su to pasekmėmis. Tikrai neaišku, ar
tuos generolus reikia išaukštinti. Panašiai su Leninu ir Stalinu – be galo
natūralu, kad žmonės išėjo ir nugriovė
stalinus ir leninus. Jie kentėjo, jų tėvai
ir seneliai kentėjo. Man ne taip aišku,
ką daryti su tokiomis figūromis kaip
Žaliojo tilto skulptūros – tai abstrakčios figūros. Gal nėra taip žiauru į jas
žiūrėti. Visos šalys turi statulų žmonėms, kurie asmeniškai buvo niekšai –
tiek karalių...
Mindaugą sunkoka pavadinti geru
žmogumi.
Na, taip. Europa ir Amerika pilnos
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statulų žmonėms, kurie nebuvo vienpusiškai geri. Atstovavo žiaurias sistemas. Mes juk nesame už feodalizmą,
bet statulos tebestovi. Manau, reikia
palikti viešų istorijos ženklų ir mokyti
suprasti, kas tai buvo iš tiesų, kad tai
ne vien herojai. Pažinus istoriją bus
lengviau kai ką ir palikti, o ne viską
griauti, kaip dabar, atrodo, yra daroma.
Šiandien jautrumas gerokai paašt
rėjęs. Amerikiečių nobelistas Saulas
Bellow po truputį keliauja į literatūros
istorijos pašalę, nes senatvėje leptelėjo –
„Kas yra zulusų Tolstojus? Papuasų
Proustas? Mielai paskaityčiau“. Nobelis Peteriui Handke‘i sukėlė sumaištį,
nes Handke palaikė už karo nusikaltimus ieškomą Slobodaną Miloševičių.
Konfliktai tarp kūrybos ir asmens gilėja, darosi sunku rasti rašytoją, prie
kurio nebūtų galima prikibti remiantis
šiandieniais standartais.
Kartais žmonės užmiršta, kad visi
esame kažkuo kalti. Kad nėra puikaus
tobulo žmogaus. Kad nėra nesutepto
žmogaus. Galima eiti per visą literatūros istoriją ir ieškoti, kas ką ne taip
padarė. Galima rasti lengvo rasizmo
Williamo Faulknerio kūryboje. Bet tai
nereiškia, kad Faulkneris prastas rašytojas (anaiptol!). Jis turėjo nuomonių, kurios kartais ne visai patrauk
lios, bet jo kūrybos nereikia išmesti.
Nemaža dalis XX a. lietuvių rašytojų
kūrybos yra gausi to, ką šiandien galėtume pavadinti seksizmu. Bet iš esmės
nelabai galime įsivaizduoti, kaip jie
galėjo rašyti kitaip.
Čia panašiai kaip su statulomis. Tegul žmonės žino, kaip Faulkneris vaizdavo juodaodžius. Lygiai taip su seksizmu, reikia pastebėti, diskutuoti, bet ne
visą kūrinį atmesti. O su prizais visada
sudėtinga. Sunku negalvoti apie patį
žmogų ir apie nemalonius arba niekšingus jo pasisakymus. Kai žmogus
laimi didžiulį prizą, jis visur kviečiamas, suteikiama tribūna. Nežinau, ką
reikėjo daryti su Handke, bet aš linkęs
galvoti, kad duodami literatūrinį prizą
visgi pirmiausia turėtume galvoti apie
literatūrą. Jeigu žmogus netinkamai

pasisako, reikia tai pastebėti, bet nereikia tapatinti to su kūryba.
Man atrodo, nuo devyniasdešimtųjų
Lietuvoje pasikeitė požiūris į rašytoją.
Tada žiūrėta vos ne kaip į tą, kuris gali
prasmingai atsakyti į visus gyvenimo
klausimus, jis tarsi reprezentavo tiesą.
Minios rinkosi klausyti Justino Marcinkevičiaus ir kitų. Ar tai buvo specifinė Lietuvoje susiklosčiusi situacija?
Daugiausia taip, specifinė. Lietuvoje
neoromantinis menininko figūros sup
ratimas ir polinkis į ekspresionizmą
tiek rašytinėje kūryboje, tiek tapyboje
yra ryškus. Galima matyti individua
lumo, genialumo, ekspresyvumo lūkestį. Iš dalies tai buvo protesto prieš
sovietinę sistemą forma. Bet genialaus
menininko, kuris viską žino ir viską
gali, įvaizdis buvo gerokai hiperbolizuotas ir tai smarkiai užsitęsė – tai savotiškas ego garbinimas. Vakaruose
mes jau senokai pradėjome ironizuoti
tokį požiūrį ir lengvai šaipytis iš menininkų vadinamojo genialumo. Nebepriimtina taip pasipūsti, matyti save
kaip išskirtinį.
Bet tai nėra tik kažkoks rašytojų
bruožas ar požiūris – toks buvo visuomenės lūkestis.
Tarp išsilavinusių ir skaitančių žmonių, manau, imama ironiškiau žiūrėti
į menininką. Amerikoje buvo bitnikų
judėjimas, grįstas smarkiu individua
lumu, nukreiptu prieš konformizmo
visuomenę. Bet jis greičiau praėjo.
Neturėjome Sovietų Sąjungos ir tokio
spaudimo, prieš kurį reikėtų atsilaikyti.
Šiandien yra jaučiamas dalies visuomenės priekaištas, kad niekas neberašo
„gražiai ir visiems suprantamai“. Kita
vertus, gana jaučiama ir romantiška
rašytojų laikysena – „man nesvarbu,
ar mane supras ir perskaitys“. Kūryba
kartais mistifikuojama, nuolat laidant
užuominas apie metafizinę jos kilmę,
neva poeto ranka rašo aukštesnė jėga.
Aidas Marčėnas, gal kiek autoironiškai, yra pareiškęs, kad jam 3000 metų.
Ar tokių mistifikacijų dar esama amerikiečių poezijoje?
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Aš sakyčiau, kad nebėra. Žinot, jei
Amerikoje aš pareikščiau, kad man
3000 metų ir Dievas rašo mano ranka, aš būčiau išjuoktas iš salės (bet gal
Marčėnas tą sakė ironiškai?). Aišku, iš
dalies mums visiems 3000 metų, nes
mūsų Vakarų kultūra maždaug tokio
amžiaus – tame židinyje mes užaugome ir suprantame pasaulį per savo
kultūrą. Rašytojas neturėtų pasipūsti
atskirai nuo kitų.
Na, o dėl visiems suprantamos poezijos – čia, man atrodo, kilo XX a. prob
lema ir ji vis nepraeina – nei čia, nei
Amerikoje. Pavyzdžiui, Rae Armantrout poezija gana sudėtinga, konceptuali, nėra plačiai prieinama kaip neseniai mirusios Mary Oliver, bet aš ją
mėgstu. Aš nemanau, kad mums tuo
reikia rūpintis. Jeigu žmogus nori rašyti kaip Oliver, tegul rašo. Kai XX a.
prasidėjo avangardas, jis taip ir liko.
Bet lygiagrečiai liko ir tradicinės poezijos sluoksnis. Avangardas tyčia rašo
taip, kad nebūtų lengvai suprantama,
ir kartais tam turi gilių filosofinių prie-

žasčių. Tokie kaip Armantrout nori
įveikti nužemintą kalbą, kuria šneka
vartotojų ir buržua visuomenė, sumenkinusi mūsų kalbos manierą. Bet yra
puikių poetų, rašančių paprasta kalba,
kaip, pavyzdžiui, Tedas Kooseris. Amerikoje šiuo klausimu situacija tokia
pat kaip Lietuvoje. Visur yra ir avangardistų, ir akademinių poetų. XX a.
Thomas Stearnsas Eliotas ir jo karta
viską norėjo išreikšti labai simboliškai
ir gudriai, tai net nebuvo visai avangardas, bet paprastumu irgi nedvelkė. Skirtingų poezijos šaknų yra daug
ir jos visos, atrodo, lieka su mumis.
Bet šiandien tai išprovokuoja naują
fenomeną – instagraminę, feisbukinę
poeziją, kuri galiausiai virsta knygomis. Ne vien Lietuvoje – pasaulinės
poezijos perkamiausių sąraše tvirtai
stovi Rupi Kaur Milk and Honey, kurioje nėra jokios didelės poetinės meist
rystės – paprastos sparnuotos frazės,
tinkančios atvirukams. Iš poetų, bent
Lietuvoje, jaučiamas stiprus pasipiktinimas, tačiau yra ir tie,
kurie sako, kad žmonėms
reikia populiarių meilės
romanų, o čia tas pats, tik
poezijoje.

Rimas Užgiris. 2019. Sauliaus Vasiliausko nuotrauka

naujasis židinys-aidai 2019 / 8

Man atrodo ir taip, ir
taip. Jei aš rašau kritiką,
smerkiu. Bet jeigu žmonėms reikia kažko paprasto ir lengvo, lai skaito. Gal
dalis tų žmonių į ranką
paims ir kokią kitą poezijos knygą. Niekada negali
žinoti, kas žmones atves į
poeziją. Gal net Kaur. Aš
nenoriu sakyti, kad tokių
rašytojų neturi būti. Bet
mes kaip kritikai, žinodami poezijos istoriją, turime pasakyti, kad tai nėra
stipri poezija. Kooseris
rašo gana paprasta kalba,
bet jis meistriškai ją valdo. Kritikams reikia jausti šitą skirtumą: Kaur yra
visai paprasta, jos kūryba
dvelkia klišėmis, o Koose-

ris rašo paprastai, bet meistriškai ir
originaliai paprastai.
Ar jaučiate skirtingą auditorijos lūkestį sau kaip poetui čia ir Amerikoje?
Kartais bandau rašyti „lietuvišką“
eilėraštį ir galvoju – „Va! Čia bus lietuviškas“, Marius Burokas paima, verčia
ir sako: „Nu, čia vis tiek ne lietuviškas... Vis tiek į Lietuvą iš šono žiūrima“. Išeina, kaip išeina. Amerikoje dabar sunkiau, nes aš ten tiesiog fiziškai
nesu. Aišku, po truputį spausdinuosi
JAV, bet turiu per mažai kontakto su
auditorija. Iš dalies ten skaityti leng
viau – auditorija linksmesnė, pasiruošusi pasijuokti, paploti, pašūkauti. Lietuviai santūriau sėdi ir klauso.
Man sunku pajuokauti. Bet vis vien
džiaugiuosi, kad tos auditorijos turiu ir
ji, atrodo, priima mano kūrybą!
Mes mėgstame kalbėti, kad nors neturime daug naratyvios, geros prozos,
bet esam poetų tauta. Ar iš tikrųjų taip
yra, ar mes... kaip čia pasakius... normalūs ir paprasti?
Na, (juokiasi) net naratyvinė poezija
Lietuvoje sunkiai rašoma. Man atrodo,
kad lyrika ir lyricizmas Lietuvos dūšioj priimamas gerokai lengviau, nei
naratyvai. Net geriausios prozos knygos yra labai poetinės ir išraiškingos.
Galbūt nauja karta kitokia. Vyresnioji
turi jaučiamą okupacijos traumą.
Kalbant apie jauniasią kartą – mano
paties karta dar gana gausiai rašė
poeziją, o panašus žmonių segmentas
tarp šiandienos pirmų kursų studentų
nukeliauja nebe į poezijos, kaip mes ją
suprantam, lauką, o į slemo kultūrą.
Taip, ta kultūra gerokai kitokia. Visada jaučiasi nesusikalbėjimas tarp
poetų ir slemerių. Man atrodo, pirmiausia todėl, kad nemaža dalis slemerių paprasčiausiai neskaito knygų.
Žinoma, esama žmonių rašančių abu
žanrus, tokių kaip Benediktas Januševičius, bet jie veikiau išimtis. Slemas
turi naują savo tradiciją, iš kurios semiasi įkvėpimo. Ir tos dvi tradicijos –
knyginės poezijos ir slemo – labai menkai tesusiliečia.
!
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Vaižganto metų konferencija
Jurgita Žana Raškevičiūtė, Julija Dužinskaitė

2019 m. spalio 10–11 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir Maironio lietuvių literatūros muziejuje įvyko
vienas didesnių ir svarbesnių į pabaigą
einančių vadinamųjų Vaižganto metų
renginys – konferencija „Juozas TumasVaižgantas – lietuvių kultūros spiritus
movens“. Konferencijos programa, anot
renginio pradžioje ją pristačiusios vienos iš rengėjų Viktorijos Šeinos, sudėliota remiantis dviejų skirtingus Tumo
veiklos laikotarpius reprezentuojančių
miestų – Vilniaus ir Kauno – logika.
Kaune sutelkti pranešimai, skirti
Tumo kūrybai (motyvacija – didumos
grožinių Tumo kūrinių parašymo vieta), o Vilniuje – skirtingas Tumo veik
las ir kultūrinius bei socialinius vaid
menis atskleidžiantys pranešimai, kas
taip pat sieta su Tumo veiklos specifika gyvenimo Vilniuje periodais. Tad
norintiesiems išgirsti ir vieną, ir kitą
klausimų lauką apimančių pranešimų,

teko persiimti spiritus movens ir keliauti kartu su konferencijos dalyviais.
Jubiliejiniams metams skirti renginiai, ypač konferencijos, neretai turi
privalomumo ir atliktos priedermės
poskonį, kai daug kas juose atrodo
atsiradę reikalui prispaudus. Pirmoji čia aptariamos konferencijos diena
atliekamos priedermės pojūčio (beveik)
nepaliko, priešingai – nustebino, kokių skirtingų interesų ir tyrimo sričių
mokslininkus gali sutelkti ši asmenybė,
maža to, ne vien sutelkti, bet ir inicijuoti produktyvų tarpdalykinį dialogą,
kas būtų patikę ir pačiam Tumui keliamų klausimų bei problemų įvairumu.
O ypač – dėmesiu skirtingoms jo veik
loms, kurios iš dabarties perspektyvos
neretai atrodo nišinės, fakultatyvios ir
didesnio dėmesio nesulaukia. Pavyzdžiui, įdomiai apie tarpukariu vykusį
atminties vietų kūrimo, įpaminklinimo
procesą ir Tumo vaidmenį bei poveikį

Konferencijos akimirka Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Vilnius, 2019-10-10.
Aistės Kučinskienės nuotrauka
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„istorijos dirbimosi procesui“ pasakojo
Skirmantė Smilingytė-Žeimienė pranešime apie Lietuvai pagražinti draugijos veiklą. Kitas – Dangiro Mačiulio
pranešimas apie Tumą kaip kolektyvinės lietuvių atminties formuotoją –
prelegentės tezes išplėtė ir kartu parodė, kad daugelis Tumo veiklų buvo
ne atsitiktiniai veiklaus žmogaus gyvenimo epizodai, bet gana nuoseklios
programos dalis. Istorikas atskleidė,
kaip keitėsi Tumo požiūris į praeities
vertinimą, tikriau tariant, kaip kito istorinė jo savivoka. Bene išraiškingiausi
istorinės Tumo sąmonės formavimosi ir
raidos naratyvo poliai buvo dvi mokslininko pateiktos Tumo muziejaus
sampratos. Pirmoji – XX a. pradžios,
kai Tumas muziejų suvokė kaip etnografinės kultūros palikimo saugojimo
vietą, ir antroji, priklausanti 1932 m.
ir greičiausiai esmingai paveikta vadinamųjų Vytauto metų, pagal kurią
Tumas muziejų suvokė kaip valstybingumo ir pilietiškumo mokyklą.
Viktorija Šeina konferencijos pradžioje pabrėžė, kad planuojant jos
programą turėtas omenyje juntamas
visuomenės poreikis sulaukti naujų
Tumo tyrimų (gaila, nebuvo konkretizuota, kokias išraiškas tas visuomenės
poreikis įgauna ir kokia forma pasiekia
mokslininkus), todėl sutelkti įvairių
sričių žmonės vaižgantistikos būklei
diagnozuoti. Išklausius pirmosios dienos pranešimus, tikrai drąsiai galima
konstatuoti, kad Vaižganto kūrybinis
palikimas teikia tokią gausybę medžiagos, jog tiek jam atskiro dėmesio skyrę
istorikai, tiek kultūrologai, tiek literatūrologai gali atverti visiškai naujus
Tumo veiklos aspektus ir prasmingai
papildyti istorinį Vaižganto nugyvento
laikotarpio vaizdą. Tik kalbant apie
pokalbio, mokslinio polilogo poreikį,
reikia paminėti ir gana liūdną dalyką:
konferencijoje neišvengta tokio tipo
renginiams būdingo spiritus movens,
kai pranešėjai vos ne dusdami per duotą laiką bando perteikti svarbiausias
savo mintis, o diskusija baigiasi griežtu moderatorės(-iaus): „Klausimams
laiko nėra“. Tai klasikinis mokslinių
konferencijų siužetas, toli gražu ne-
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suprastinas kaip aptariamo renginio
išskirtinis trūkumas, tačiau tokį dialogą stebint visada kirba klausimas:
ko mes į tą konferenciją susirinkome?
Na, bet tai retorinis klausimas ateities
konferencijoms, o kalbant apie šią, galima viltingai prisiminti Tumo frazę
apie Pragiedrulius: „Kur ko daug, tai
vis šio to gero gali rasti“.
Kaip jau galima suprasti iš kiek anksčiau paminėtų pranešimų, pirmosios
konferencijos dienos prelegentų atstovaujamos sritys ir pranešimai buvo
tokie skirtingi, kad atrodo neįmanoma
išskirti keletą bendresnių problemų
ar papasakoti bent kiek nuoseklesnį
joje susiklojusį mokslinį naratyvą, kas
žinoma, yra gana rimti spąstai įsipa
reigojusiai apžvalgininkei. Tad toliau
pamėginsiu pateikti mano akimis svarbesnių pranešimų ir minčių žemėlapį,
kuris, tikiuosi, sukurs intrigą ir paskatins neišleisti iš akių Vaižganto tyrimų
jubiliejiniams metams pasibaigus bei
laukti pranešimų pagrindu parengtų straipsnių. Pradėta konferencija
nuo Tumo epistolikos, kurios panoramą pristatė Tumo tyrimų senbuvė ir
konferencijos organizatorė Aistė Kučinskienė, o užbaigta diena Vaižganto kūrinių pastatymų teatre istorija,
į gana vientisą siužetą sudėliota Aušros Martišiūtės. Martišiūtės atskleista
Vaižganto kūrinių recepcijos istorija
teatre gana įdomiai atvėrė mūsų santykio su literatūros istorija apskritai
kitimą: nuo etnografinės Tumo kūrinių
traktuotės (à la Žaldokynė) iki postmodernaus spektaklio #Vaižgantas ir jo
kūrybinės komandos darbo socialiniuose tinkluose, kuris skleidžia gerą
žinią, kad jaunas žmogus gali įsikūnyti
į Tumą, žaisti Tumą ir taip perprasti
bei aktualizuoti klasiko kūrinių turinį, neretai sėkmingai marinamą mokyklinėje medžiagoje. Nidos Gaidauskienės papasakota Tumo ir Sofijos
Kymantaitės-Čiurlionienės kultūrinių
bei asmeninių santykių istorija atrodė
reprezentatyvi tuomečių, ypač ankstyvojo, amžių sandūros ir pirmojo dešimtmečio laikotarpio sociokultūrinių
ryšių reprezentacija, ir išraiški Tumo –
pragiedrulių ieškotojo – charakteris-
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tika (Čiurlionienė buvo greičiausiai
pirmasis Tumo surastas pragiedrulis,
šiuo slapyvardžiu jai ir siūlė pasirašyti
pirmuosius kūrinius). Tumo ir jo tyrėjų sukurtos su Bažnytine vyresnybe

dalyvius turėjo nuteikti vaižgantiškai.
Ar būta tokio nusiteikimo ir ar jis pasiteisino mokslingumo labui?
Kaune išklausėme kelis plačiaaspekčius pranešimus, apimančius didžiąją

Maironio lietuvių literatūros muziejuje pranešimą skaito Gitana Vanagaitė.
Kaunas, 2019-10-11. Rūtos Lazauskaitės nuotrauka

išskirtinai nesutarusio, jos represuoto
ir į blogiausias vietas pirmuoju kunigavimo dešimtmečiu skiriamo kunigo
švelnios demitologizacijos ėmėsi Vilma
Žaltauskaitė, charakterizuodama savotišką veiklių, kultūriškai angažuotų, ryšius palaikiusių klierikų ir jaunų
kunigų „subgrupę“, kurioje Tumas nebuvo nei vienišas, nei išskirtinis, o greičiau veikė kaip svarbi veiklos tinklo
dalis. Ypač įdomus pasirodė žvilgsnis
į Mosėdį – kaip judrią, komunikatyvią
pasienio zoną, kuri, klausant pranešėjos, atrodė labai tikusi tuomečiam
Tumo – kultūros kontrabandininko
plačiąja prasme – veiklos būdui. Konferencijos diena baigėsi pokalbiu su
Liudvika Pociūniene apie scenarijaus
kūrimą Eimanto Belicko filmui Tumo
kodeksas ir jo peržiūra, kas buvo puikus finalas Tumo asmens ir jo kūrybos gyvybingumui XXI a. paliudyti.
Kaip jau minėta, antrąją dieną konferencija išjudėjo į Kauną. Laikinosios
sostinės etapas Tumui buvo vienas intensyviausių ir šio, anot Tumo, „žalio
miesto“, kuriame net „Aleksoto kalnai
alpėmis virsta“, aplinka konferencijos

dalį Vaižganto raštų: Eglės Keturakienės „Meilė Vaižganto kūryboje“, Gitanos Vanagaitės „Vaižgantas ir laisva
valia“ ir Gražinos Kadžytės „Vaižganto tautosakiškumas“. Kituose svarstyti siauresni klausimai: Dalios Jakaitės
ir Gedimino Mikelaičio pranešimuose
kalbėta apie Vaižganto tekstų santykį su bažnyčios institucija ir apskritai
religija, Ramunė Bleizgienė ir Ksenija
Kazarinova aptarė konkrečius kūrybos aspektus – skaitymo vaizdavimą
ir puikybės temą Vaižganto prozoje,
o štai Remigijus Jakulevičius pristatė
savo mintis apie apybraižų knygą Ten
gera, kur mūsų nėra. Buvo ir lingvistikos – Jurgita Venckienė pasidalijo
tyrimo „Juozas Tumas-Vaižgantas ir
bendrinė kalba“ įžvalgomis. Būtent
šis kalbinis pranešimas ir buvo didysis šios konferencijos dienos atradimas. Iki šiol Tumo santykis su kalbos
standartizavimu, jo paties apsisprendimai dėl lietuvių kalbos rašybos ir
skyrybos nebuvo išsamiai apsvarstyti, o tema ne tik įdomi, bet ir svarbi
apskritai rašytinės lietuvių kalbos
istorijai, nes asmeninius lingvistinius
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pasirinkimus Tumas taikė savo redaguotiems leidiniams (pradedant Tėvynės sargu 1896 m.). Venckienė parodė,
kaip ankstyvuoju rašymo laikotarpiu
(XIX a. pabaiga – XX a. pirmas dešimt
metis) Tumas nuolat kaitaliojo rašybos sistemas (kartais laiškuose tam
pačiam adresatui kas savaitę rinkosi
skirtingas grafemas), iš dalies sekdamas Kazimiero Jauniaus mokymu
(pvz., vartojo ů dvibalsiui uo pažymėti
ir kt.), iš dalies jį modifikuodamas. Vėliau Jauniaus sistemos visai atsisakė,
bet toliau ieškojo optimalaus rašybos
būdo, kaip antai gyvendamas Vadaktėliuose (1902–1905) vėl grįžo prie
j vietoje i minkštumui žymėti, pvz.:
„musų darbas – ne padebesjų, bet pažemjų darbas, toks pat, kaip sliekų“ (iš
1904 m. laiško Onai Pleirytei-Puidienei). Gal konferencijoje nebuvusiems
toks smulkmeniškas atpasakojimas
neatrodo labai patrauklus, bet tuo norime atkreipti dėmesį į tai, kiek daug
dar esama neišsemtų sričių vaižgantistikoje bei, savo ruožtu, kaip Tumo
plačiašakės veiklos tyrimai gali aktua
liai prisidėti prie visos XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių kultūros,
literatūros tyrimų, šiuo atveju – rašy-

bos raidos istorinės rekonstrukcijos.
Kūrybai nagrinėti skirtuose pranešimuose, ypač tuose, kurie pavadinti
plačiaaspekčiais, buvo justi Vaižganto
„kūrybos galybė“: nelengva per 20 min.
pasakyti ką nors naujo ir reikšmingo,
nors mokslinėse konferencijose šito
kaip ir reikėtų, juoba apie tokį autorių,
kuris, kaip nuskambėjo kelissyk per
konferenciją, literatūrologų įprastai
mėgstamas labiau nei kitų šios žemės
gyventojų, nes jo tekstai sudėtingi,
įvairiakrypčiai. Juk šiemet buvo surengta daug ne mokslinių konferencijų, būtent skirtų atminti ir kalbėti,
o ne atšviežinti kai kuriuos gal ir senstelėjusius tyrimus. Palyginti šviežiai
šiame kontekste pateiktas Bleizgienės
pranešimas apie Vaižganto skaitytojus:
tyrėja detaliai aptarė Pragiedruliuose vaizduojamus knygų mėgėjus – ką
skaito, kodėl skaito, kokioje aplinkoje,
kaip jų pasirinkimas skaityti veikia
kitus personažus, etc. Sociokultūrinis tokių tyrimų pamatas intriguoja,
nes atskleidžiamos literatūros teksto
ir tuometės kultūros sąveikos, parodoma, kaip rašytojai į kūrinius integ
ruoja savas ar geistinas patirtis. Gan
šviežiai ir įdomiai nuskambėjo Kazari-
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novos semiotinio tyrimo apie puikybę
Vaižganto prozoje pristatymas. Tyrėja
rinkosi kalbėti ne tik apie kanoninius
autoriaus kūrinius, pavyzdžiui, daug
dėmesio skyrė paršui Kniustui iš vaizdelio „Nei šis, nei tas“, taip pat rečiau
aptariamai apysakai Žemaičių Robinzonas; pranešimas, nors ir rimtas, buvo
labai nuotaikingas, t. y. vaižgantiškas.
Atrodo, kad du aptartieji pranešimai
išryškina vieną tendenciją: toks gausus
palikimas kaip Vaižganto lengviau pasiduoda aspektiniams tyrimams. Be to,
kur kas aktualiau atrodo tyrimai, kuriuose renkamasi kalbėti apie menkiau
pažįstamus Vaižganto tekstus ar žinomesniuose tekstuose ieškoma specifiškesnių potemių.
Tumas ir religija – klampi ir dar pakankamai neištirta tema nei biografine
Tumo kaip kunigo, nei kūrybine (krikščioniškosios moralės problematika
Vaižganto tekstuose) prasme. Konferencijoje apie tai kalbėta, bet viskas toli
gražu neiškalbėta. Suprantama, šiuos
klausimus svarstyti nelengva; įstrigo
Žaltauskaitės mintis, kad norint perprasti Vaižganto religingumą, reikia
išmanyti to laiko dvasinio ir bažnytinio
gyvenimo dogmas, nebandyti anachroniškai taikyti XX a. antros pusės ar
XXI a. teiginių nutolusiai realybei.
Konferencijoje būta ir linksmybių:
literatūrinė ekskursija po Tumo lankytas Kauno erdves, paminėjimas ir
spektaklis pagal Vaižganto pjesę Žemės ar moters (rež. Tomas Erbrėderis) Nacionaliniame Kauno dramos
teatre. Į Maironio lietuvių literatūros
muziejuje vykusią konferencijos dalį
susirinko nemažai klausytojų, o vakare teatre paminėti savo laiko populiariausio miesto žmogaus kauniškiai
tiesiog suplūdo. Summa summarum:
vaižgantiškumo buvo, net meilės Tumui prisipažinimų išgirdome. Bet ar
neužgožia vaižgantiškumas ir meilė
mokslingumo bandymų? Tikriausiai į
klausimą atsakys patys konferencijos
pranešimai, kai virtę straipsniais pasieks platesnę auditoriją.
!
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Alvydo Jokubaičio filosofijos
metmenys
Junona Armonaitė

Naujų akademinių metų pradžia Vilniaus universitete neretai pažymima bent vienu ar keliais „proginiais“
renginiais – šie metai buvo ne išimtis. Rugsėjį Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų instituto iniciatyva
buvo surengta konferencija, skirta
profesoriaus Alvydo Jokubaičio politikos filosofijai apžvelgti. Ne tik tema,
bet ir pats konferencijos formatas
intriguojantis ir neįprastas. Dalyvaujantiems akademinės bendruomenės
veikloje tikriausiai yra tekę pastebėti,
kad tokio formato renginiai nėra dažni. Intelektualinės veiklos aptarimas,
dalyvaujant pačiam akademikui, geriausiu atveju pasitaiko doktorantų
seminaruose, rečiau – kultūrinėje, bet
ne akademinėje aplinkoje.
Taigi rugsėjo gale VU TSPMI konferencijų auditorijoje rinkosi akademinės
bendruomenės nariai, kolegos, gerbėjai
ar šiaip gretimų fakultetų studentai.
Jokubaičio pedagoginė, intelektualinė
ir akademinė figūra žinoma ne tik tarp
studentų ir dėstytojų, bet ir platesnėse
auditorijose. Profesoriaus veikla neretai išeina už akademinės-visuomeninės
perskyros ribų. Tai vienas retų atvejų,
kai mokslinė mintis yra pasiekiama
ne tik akademinio „būrelio“ nariams,
bet ir platesniems visuomenės ratams.
Jokubaitis yra labai matoma figūra ne
tik universitetinėje aplinkoje. Būtų
galima svarstyti, ar profesoriaus, filosofo ir visuomenės mylimo erudito
vaidmenys yra pagrindinis dėmesio
traukos centras, ar veikiau jo minties
unikalumas, o galbūt ir viena, ir kita.
Jokubaitis dažniausiai vadinamas
politikos mokslų teoretiku, tad visai

naujasis židinys-aidai 2019 / 8

pagrįsta yra apžvelgti jo politinės
minties raidą. Renginio apraše iškeltas pagrindinis konferencijos tikslas:
rekonstruoti visuminį Jokubaičio
filosofijos paveikslą, apsvarstant pagrindinę jo filosofijos problematiką – politikos ir moralės, filosofijos ir
mokslo, liberalizmo ir konservatizmo
santykius. Konferenciją sudarė trys
teminės ašys ir sesijos. Pirmoji sesija
buvo skirta aptarti politikos mokslų
scientifikacijos problemą (Inga Vinog
radnaitė), vertybinio reliatyvizmo
sampratą (Laurynas Peluritis) ir politikos autonomijos klausimą (Simas
Čelutka). Antrojoje konferencijos dalyje nagrinėtas Jokubaičio moralės filosofijos profilis – žmogaus samprata ir
jos raida (Vilius Bartninkas), moralės
teorija ir moralės vaidmuo politikoje
(Simona Merkinaitė ir Aistė Noreikaitė). Paskutinėje konferencijos dalyje
analizuotos trys ideologinės pozicijos,

kiekviena savaip reikšminga Jokubaičio filosofijoje, – liberalizmo kritika (Linas Jokubaitis), demokratijos samprata (Gintas Karalius) ir konservatizmo
taktika (Justinas Dementavičius).
Nepaisant struktūriškos Jokubaičio
filosofijos analizės, nebuvo išvengta
konceptualinių painiavų ir svarstymų. Čia aiškumo teikė diskusiniai aptarimai ir paties Jokubaičio pastabos.
Kiekvienos sesijos gale idėjų aptarimas
ne tik nuskaidrindavo pranešimus, bet
parodydavo ir iki šiol Jokubaičio darbuose neišplėtotas įžvalgas. Būtent
šios įžvalgos tapo viena turiningiausių konferencijos dalių. Jokubaičio
apibendrinamieji pastebėjimai neretai
tapdavo gaire jo paties filosofijos supratimui. Galima tik svarstyti, ar ši gairė
yra nauji, o gal iki šiol neatskleisti jo
filosofijos profiliai. Pristatymų metu
paliesta daug klausimų, padedančių
suprasti Jokubaičio minties taktiką.
Vis dėlto neretai būdavo grįžtama į
pirminį svarstymų tašką. Vienas tokių
atvejų buvo antroje sesijoje iškelta ikipolitinio ir politinio žmogaus veikimo
problema, aptarta Bartninko pranešime ir atvėrusi svarstymus moralės
bei jos praktinio įgyvendinimo tema.
Bandant diskutuoti tiek Jokubaičio
filosofijos ribose, tiek ir už jų, galų
gale būdavo grįžtama į tokių samp
rotavimų pradžią. Renginio pabaigoje
vienas pagrindinių organizatorių konferenciją apibendrino teigdamas, kad
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Jokubaičio filosofija vis dėlto nebuvo iš
esmės apibrėžta. Nors renginio eigoje
aptarta daug reikšmingų temų, sąvokų ir politikos filosofijos profilių, tačiau
į bendrą vaizdą profesoriaus mintis
nebuvo sutraukta.
Ši pastaba anaiptol nereiškia intelektualinės kapituliacijos Jokubaičio
filosofijos atžvilgiu. Visų pirma, konferencija tapo vaisinga pastanga praskaidrinti kai kuriuos painius ar net
prieštaringai atrodančius autoriaus
teiginius ir sąvokas. Be to, renginys
leido išryškinti svarbų Jokubaičio minties bruožą – pastangą atsitolinti nuo
pozityvistinio mokslų metodo. Pirmosios sesijos pranešimuose, nagrinėjančiuose politikos mokslų moksliškumo
prielaidas, dažniausiai buvo remiamasi Jokubaičio monografija Filosofas kaltina mokslininkus. Šis veikalas
tapo atspirtimi aiškinantis, kokia vis
dėlto yra Jokubaičio pozicija, svarstant
politikos mokslų scientologinį statusą,
lėmusį platų problemų lauką, tarp jų ir
vertybių neutralumo problemą. Aptardamas pranešimus Jokubaitis vis grįždavo prie minties, kad tai, ką iš esmės
numato mokslinis universalus meto-

į svarstymus įtraukti politikai reikšmingo žmogiškojo turinio – moralės
klausimų ir sociokultūrinių kontekstų.
Tai pagrindinė vertybinio reliatyvizmo
prielaida, kurią kritikuoja Jokubaitis.
Čia būtų galima vėl prisiminti trijų dalių konferencijos planą ir iš to
kylančias konceptualines painiavas.
Konferencijos dalys ir temos numato
schemą, taikomą Jokubaičio filosofijos
analizei. Pasirinkta sistema – įprastas akademinio tyrimo atvejis. Bėda
ta, kad tokia schema savaime talpina
filosofo mintį į prokrustišką aksiomų
ir postulatų lovą. Siekiant apžvelgti Jokubaičio mintį tokią, kokia ji pasirodo
pagrindinėse monografijose, ši schema
yra paranki, bet nepakankama. Jokubaičio filosofija apima kur kas platesnį
intelektualinį horizontą, nei pagrindiniai autoriaus darbai. Tą horizontą formuoja ne tik šešios monografijos, bet ir
daugiau negu šešiasdešimt mokslinių
publikacijų, interviu ir konferencijų
pranešimų. Ką tai sako apie Jokubaičio politinę mintį ir filosofinę laikyseną? Galbūt tai, kad bendro jos vaizdo
vertėtų ieškoti tarp pagrindinių veikalų eilučių – didžiuliame intelektualinių
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das, yra pozityvistinio, universaliojo
gamtos mokslų metodo priemonėmis
aiškinami politiniai turiniai. Kitaip
tariant, politikos mokslas – tai politikos aiškinimas nepolitinėmis priemonėmis. Pozityvistinė prieiga neleidžia
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darbų korpuse, gryninant mąstymo
tendencijas, siejančias skirtingus tekstus ir šių tekstų sąvokas bei teiginius.
Kitaip tariant, galimas daiktas, kad
scheminis Jokubaičio filosofijos aptarimas neteikia visuminio vaizdo tokios

teorijos, kurios tikslas yra ne scheminis išdėstymas, o veikiau atsitraukimas nuo aksiomatinio teorinio modelio.
Tad koks tada yra Jokubaičio filosofinio mąstymo būdas ar, greičiau, –
taktika? Jo filosofinę strategiją galima
pastebėti jau ankstyvosiose publikacijose. Įspūdingoje autoriaus bibliografijoje yra nemažai straipsnių, kurių
temos tarpusavyje siejasi, o jų išvados
grindžia arba neigia vienos kitas, sudarydamos vientisą filosofinį kamieną.
Tokius persidengimus matome tarp tiesos sampratos analizės („Tiesos problema, arba Gando apie metafizikos mirtį
paneigimas“, in: NŽ-A, 1992, Nr. 11,
p. 17–25) ir vėlesniuose straipsniuose
dėstomos postmodernaus konservatizmo teorijos („Postmodernizmas ir konservatizmas“, in: NŽ-A, 1997, Nr. 5–6,
p. 188–196). Ji savo ruožtu numato
prielaidas liberalizmo paradoksų kritikai monografijoje Liberalizmas kaip
pilietinė religija (2017). Temų persidengimo problemą pranešime pastebi
Dementavičius, mėgindamas kritikuoti Jokubaičio priimamą konservatyvią
poziciją liberalizmo atžvilgiu. Jo teigimu, kritinė išsaugojimo pozicija
anaiptol nėra pakankama savo autoritetingumo sąlyga ir minėti teiginių
persidengimai tokio autoriteto netvirtina. Prelegento nuomone, tampa
sudėtinga apibrėžti, kas vis dėlto yra
tas jokubaitiškasis konservatizmas,
galimai – paslėpta ideologinė pozicija.
Šia tema reikšmingas yra Jokubaičio straipsnis „Postmodernizmas ir
konservatizmas“, kuriame aptariama
konservatizmo reikšmė postmoderniam filosofiniam diskursui. Straipsnyje Jokubaitis remiasi Edmundo
Burke‘o suformuluota konservatizmo
samprata, kurios pagrindinė mintis
yra ta, kad kultūrinė patirtis, įkūnyta
socialinėse ir politinėse institucijose
bei elgesio įpročiuose, yra reikšmingesnė už bet kokią teoriją. Tradicija
ir istorinis tęstinumas užtikrina kontekstą intelektualinės veiklos formavimuisi. Taip apibrėžtas konservatizmas
yra priešpriešinamas radikalizmui,
o abi kryptys formuoja postmodernaus mąstymo lauką. Nei radikalus,
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nei konservatyvus postmodernizmas
nėra politinės ideologijos, tai – filosofinės pozicijos. Nors abi sąvokos nurodo į politinį kontekstą, tačiau jų ir
politiškumo santykis yra analogiškas,
o ne tapatus, pastebi Jokubaitis. Abi
kryptys tikslingai kritikuoja modernizmo projektą – tikrovės redukciją
į racionalaus pažinimo sritį, aprašomą per objekto ir subjekto santykius.
Tačiau radikalizmo ir konservatizmo
prieigos iš esmės skiriasi. Radikalus
postmodernizmas sąvokų manipuliacijomis siekia dekonstruoti aprašomą
kalbinę tikrovę ir tokiomis „revoliucijomis“ griauti nusistovėjusius mąstymo
modelius. Tuo tarpu konservatyvusis
postmodernizmas išreiškia hermeneutinę nuostatą tikrovės atžvilgiu – tai
interpretacijos, o ne revoliucijos santykis su aprašoma tikrove. Konservatyviojo postmodernizmo sąvokos įtraukia
kultūrinį ir istorinį kontekstą – praktinį lauką, esantį iki bet kokio kalbos
žaidimo, ir dėl šios priežasties prieštarauja radikaliajam postmodernizmui,
kurio sąvokiniai turiniai šia prasme
yra tušti ir manipuliatyvūs. Konservatizmas kaip filosofinė pozicija yra
reakcija į radikalizmą, leidžiantį sąvokų pliuralumą. Konservatyvi pozicija
laikosi tam tikrų tradicinio mąstymo
gairių – kultūrinio „žemėlapio“, kuriuo
aiškinami postmodernaus pasaulio
fenomenai. Čia galima išryškinti tris
konservatizmo bruožus: visų pirma,
tai yra filosofinė pozicija, reaguojanti
į radikalizmą postmoderniame lauke;
antra, konservatizmas nėra priešingas
postmodernizmo tikslams – pastarieji
įgyvendinami vadovaujantis nuosaikia strategija; galų gale, konservatyvi
filosofinė taktika teikia atramą sprendžiant postmodernizmo problemas –
remiantis tradiciškai susiformavusiais
mąstymo idealais, kartu išlaikomas
ryšys su aktualia dabartimi, t. y. praktine, socialine ir politine tikrove.
Tiesos idealo samprata yra kitas
svarbus Jokubaičio minties polis.
Straipsnyje „Tiesos problema, arba
Gando apie metafizikos mirtį paneigimas“ tiesos samprata analizuojama
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per tradicinės metafizikos ir šiuolaikinės analitinės filosofijos, logikos santykius. Jokubaitis laikosi minties, kad
net ir loginiam pozityvizmui būdingame tiesos eksplikavime pasigendama
tiesos absoliutumo dėmens. Klasi-

nėra metodiniai postulatai, o greičiau
idealai, realizuojantys filosofinę taktiką. Jokubaičio atveju, vienas iš jų –
veritas in essendo tiesos samprata. Ji
parodo dažnai Jokubaičio pabrėžiamą
filosofijos tikslą kelti fundamentalius
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kinės, korespondentinės tiesos sampratos neišsprendžiamos antinomijos
istoriškai formuoja platų epistemologinių problemų lauką. Šių problemų
pozityvioji logika nepajėgia spręsti
vien formaliais metodais, kadangi teikia tik dalines, netapačias sau ir todėl
neabsoliutinamas tiesas. Dėl šios priežasties Jokubaitis laikosi klasikinės
pozicijos – pilnutiniam absoliučios tiesos pažinimui ir tokio pažinimo idealui yra reikalingas tikėjimo žingsnis.
Absoliučios tiesos ieškojimo pastanga
parodo, kad net įtaigiausiose loginėse
teorijose stinga susietumo su praktiniu žmogaus veikimo lauku, kurį apima absoliučios tiesos idealas.
Taigi šios pozicijos – konservatizmo
taktika ir absoliučių tiesų idealo formavimas – yra dvi Jokubaičio filosofijos ašys. Konservatyvi minties taktika
leidžia priskirti vertę bet kokiam sociokultūriniam reiškiniui, o to nenumato radikalusis postmodernizmas.
Vertinimo reikšmes formuoti leidžia
įsipareigojimas antropologiniam, istoriniam kontekstui. Mąstymo tradicijos

klausimus – tikėjimą absoliučios tiesos
idealu ir jo paieškų prasme.
Jokubaičio filosofinio mąstymo taktiką konferencijos pabaigoje apibūdino Vytautas Ališauskas. Jo teigimu,
Jokubaitis gali keisti savo teiginius
priklausomai nuo svarstomo objekto,
konteksto ar argumentavimo būdo,
bet jo mąstymo prieiga išlieka ta
pati. Autoriaus darbuose pateikiamos
perspektyvos iš tiesų yra skirtingi tos
pačios filosofinės žiūros momentai.
Todėl Jokubaičio filosofijos pagrindas
yra ne temos ir problemos (jų sisteminimo buvo siekiama konferencijoje),
o tam tikra filosofinė laikysena – vidinis minties leitmotyvas, pasirodantis
skirtinguose profesoriaus darbuose.
Pabaigai galima būtų prisiminti ir
paties Jokubaičio žodžius: save griaunančios šiuolaikinės visuomenės ir
politikos kontekste filosofija, kelianti
fundamentalius klausimus, yra kaip
niekad gaji. Postmodernaus, susiskaldžiusio pasaulio kontekste ji tampa
nebe destruktyvi, o steigianti jėga –
tvari „pilkojo kardinolo“ taktika.
!
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Praėjusio laiko besiilgint
Kristina Tamelytė

Pristatymo žurnalistams metu viena iš
parodos kuratorių, MO muziejuje dirbanti menotyrininkė Miglė Survilaitė
prasitarė, kad pradėjus galvoti apie
90-iesiems (ar kitaip – dešimto dešimt
mečio) skirtą parodą „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“, komanda (Vaidas
Jauniškis, Rimantas Kmita, Mantas
Pelakauskas, Miglė Survilaitė, Aurimas Švedas, Tomas Vaiseta, Renata
Valčik) susidūrė su esmine problema.
Užsibrėžtas tikslas – sukurti epochą
apibūdinančią parodą – galėjo ir nebūti įgyvendintas, nes pradėjus ieškoti
įvairiausių laikotarpį menančių daiktų muziejuose, jų ten beveik nebuvo.
Atrodo, kad (bent oficialiose struktūrose) dešimto dešimtmečio nelaikėme savo istorijos dalimi. Galbūt taip
atsitiko dėl to, kad pats laikmetis neleido savęs dokumentuoti, t. y. buvo
taip susitelkęs į patiriamą momentą,
jog jo fiksavimas ir katalogavimas pasirodė esąs bergždžias? Juk reikėjo jį
patirti, o ne fiksuoti. O galbūt dešimtą
dešimtmetį – daugelio žlugusių lūkesčių apie „gyvenimą kaip Švedijoje“ ir
„vakarietiškame“ pasaulyje erdvę –
tiesiog per sunku prisiminti dėl prarastų galimybių ir trajektorijų? MO
muziejus atliko didelį darbą – surinko
daug 90-ųjų Lietuvoje artefaktų ir sukonstravo jo prisiminimą. Pagrindinis
klausimas – kaip siūloma prisiminti
dešimtą dešimtmetį?
Parodoje išlaikomas ankstesnėms
MO ekspozicijoms būdingas atviras
santykis su suvokiančiuoju. Viena iš
pagrindinių kritikų, kurią teko išgirsti
šios parodos atžvilgiu – meno kūriniai
joje veikiau yra laikotarpio iliustracijos, užgožiamos ir pasiduodančios pasirinktų vienijančių idėjų gniaužtams.
Kitaip tariant, meno kūriniai nėra šios
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parodos centras, o veikiau tik dar viena dalis. Meno kūrinių „prilyginimas“
daiktams veikia dvejopai. Visų pirma,
žiūrovas, galbūt neturintis gilesnių
žinių meno srityje, gali prie meno kūrinio prieiti labai panašiai kaip ir prie
daikto – be jokių išankstinių įsivaizdavimų apie meną kaip „aukštesnį“
pasaulį „transliuojantį“ objektą. Toks
romantizuoto santykio su menu panaikinimas, regis, dabar yra svarbus – jis
leidžia žiūrėti ir domėtis, o ne būti užgožtam lūkesčių meno atžvilgiu. Arba
lūkesčio „ką nors didaus“ ten pamatyti. Antra, meno kūrinių kaip daiktų
pristatymas siejasi su viena iš parodos,
o ir laikmečio, žinučių – sudaiktinimas
ir materializmas buvo ir vis dar yra
mūsų kultūros dalis. Meno kūriniai
yra daiktai, kuriuos perkame, parduodame, jie rodo mūsų statuso ženklą.
Jeigu į materializmą ir pasaulio sudaiktinimo kryptį paroda žiūri lengvai

ironiškai, taip galima žiūrėti ir į pasirinkimą „sudaiktinti“ meną – žaisti
bei mąstyti kartu ir klausti, ar vis dar
gyvename pasaulio sudaiktinimo laikais? Galiausiai, matyt, galima kritikuoti modernaus meno muziejų už pasirinkimą „nustumti“ į antrą planą jo
didenybę meną, bet MO muziejus tiek
šia paroda, tiek prieš tai buvusiomis
stengiasi ne tik keisti elitistinį, stabarų, negyvą žiūrovo santykį su menu,
bet ir muziejaus vaidmenį visuomenėje. Savotiškai MO kaip institucija
atspindi vieną iš pačių patraukliausių
dešimto dešimtmečio bruožų – laisvę
eksperimentuoti, veržlumą, norą žaisti
ir nežiūrėti į mus supantį pasaulį be
galo rimtai.
Užėjus į parodą, jus pasitinka pavadinimą „Rūšių atsiradimas“ (referuojant į Charlesą Darwiną) iliustruojanti
erdvė. Joje – vakuuminiuose maišuose
„uždarytos“ rūšys, susiformavusios
po Nepriklausomybės atkūrimo iš
„pirmykščio chaoso“, t. y. deficitinės,
unifikuotos, sovietinės visuomenės.
Tiesa, tokį teiginį apie sovietmetį galima būtų ginčyti – juk sovietinėje visuomenėje irgi egzistavo dėl „išlikimo“
kovojusi rūšių įvairovė, tačiau kuratoriai pasirinko sovietmetį pristatyti
kaip atspirties tašką, kurį nuolatos
stengiasi paneigti. Paradoksalu, kad

Parodos „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“ ekspozicijos fragmentai. 2019.
Norbert Tukaj nuotraukos. MO muziejaus archyvas
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tai ir dešimto dešimtmečio atžvilgiu
nėra netiesa – bent dalyje visuomenės
tuo metu buvo jaučiamas noras pabėgti ir paneigti visa, kas buvo prieš
tai, išbandyti visa, kas buvo nauja ir
pagaliau pasiekiama. Jaučiama tai ir
dabar. Galbūt nekreipiant dėmesio į
tai, kad praėjęs laikotarpis nebuvo tik
toks, kokį norima susikurti kaip kitą,
tokį, kurio negalima kartoti.
Nusukus akis nuo reiverių, urlaganų, modisčių ir kitų „rūšių“, žvilgsnį
pagauna Šarūno Saukos 1987 m. darbas „Žalgirio mūšis“. Ir nors parodos
kūrėjai kūrinyje akcentuoja po Nepriklausomybės atsiradusį susidūrimą
su Europa ir paties menininko svarbą
kontekstui, tačiau mūšio idėja verčia
galvoti apie tuo metu Lietuvoje vykusius mūšius tarp naujai atsirandančių
socialinių grupių. Rūšių aprašymai, tikėtina išausti paties Rimanto Kmitos,
kuria žaismingą ir ironišką santykį su
laikotarpio „veikėjais“, tačiau lygiai
taip pat paslepia sudėtingą ir skausmingą anuometinės visuomenės formavimosi procesą. Parodoje paminėtas Darwinas ir evoliucijos (išlieka tik
stipriausieji) teorija per dažnai lieka
paraštėse arba „nuleidžiama juokais“.
Tais laikais vykęs reketas, kovos
tarp skirtingų mafijos grupuočių,
sprogdinimai, besiformuojanti turtingųjų klasė, vagystės ir žmogžudystės
parodoje lyg paminimi, tačiau tai vi-
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suomet daroma dangstantis ironijos
ir žaismės priemonėmis. Pavyzdžiui,
ekspozicijos dalyje „Princai ir elgetos“
kalbama apie besikeičiančią socialinę
struktūrą, socialinius ir ekonominius
vaidmenis, susitelkimą į materialumą,
kūno kultą. Būtent šioje ekspozicijos
dalyje galima buvo įterpti šiek tiek
daugiau „purvinosios ir kruvinosios“
dešimto dešimtmečio tikrovės, bet pasirinkta visiškai kita strategija. Lyg
tarp kitko paminimi „mafijozai“, kuriems tuo metu prireikė ne tik šiaip
gražuolių šalia savęs, o jau ir „legalių“
gražuolių, t. y. tokių moterų, kurios
gavo kokį nors apdovanojimą tuo metu

išpopuliarėjusiuose „misių“ konkursuose. „Mafijozai“, tikėtina sukonstravę didelę dalį dabartinės visuomenės
pamatų (ne gerąja prasme), lieka mitiniai personažai, ieškoję gražuolių ir
retkarčiais pasirodydavę televizijos
ekranuose.
Vis savęs klausiau, kodėl nuspręsta
naratyvą konstruoti būtent taip? Galbūt norint išlaikyti vientisą parodos
toną (jis ironiškas, žaismingas), mintis
į jį įterpti tuometinės (o ir dabartinės)
visuomenės skaudulius atrodo kaip
nusižengimas pačių užsibrėžtoms taisyklėms? Bet lygiai taip pat prarandamas sodrus, tiesa, ne toks žaismingai spalvingas, laikotarpio matmuo,
kuris galėtų padėti parodai ne tik
rodyti to laikotarpio artefaktus, bet ir
plačiau susimąstyti, o kas iš to, kad
buvo devyniasdešimtieji? Matyt, mus
tikrai pakeitė ir suformavo beprotiškas transformacijos tempas, garso ir
vaizdo kultūros intensyvėjimas, kūno
kulto iškilimas, materializmas, laikotarpio eklektika, siekis adaptuotis,
gariūnmetis, kova už būvį (o tai paroda
fiksuoja puikiai), bet taip pat ir baimė
dėl savo ateities, gyvybės, staigūs ir
skaudūs praradimai, nuolatinis smurtas tikrovėje ir televizijos ekranuose.
Į juos turbūt būtų sunku žvelgti tik per
nostalgijos ir ironijos prizmę.
Atrodo, kad kuratoriai sąmoningai
pasirinko ištrinti neigiamas ir nemalo-
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nias su laikotarpiu susijusias emocijas.
Žinoma, jų tikslas – skatinti nostalgišką santykį su laikotarpiu, o skaudūs
prisiminimai neleidžia to padaryti,
todėl toks pasirinkimas logiškas. Tik
nereiškia, kad jis nėra šiek tiek pataikaujantis šiuolaikinio pasaulio madoms. Tiek parodos komunikacijoje,
tiek scenografijoje (scenografė Renata
Valčik, architektas Joris Šykovas) akį
ir ausį užkabina intertekstualumas,
t. y. naudojami atpažįstami populiariosios kultūros devyniasdešimtaisiais
simboliai. Pavyzdžiui, reklaminiuose
plakatuose matosi gariūninių tašių
raštai, tamagočiai, parodoje galite
patekti į tvinpyksišką kambarį, pažiūrėti ant mašinos kapoto parduodamų daiktų kolekciją, pažaisti „Mortal
Kombat“, peržiūrėti VHS kasetėse
slypinčius filmų lobynus (Aurelijos
Maknytės instaliacija „Videonuoma“,
2012 m.) ir t. t.
Tokios nuorodos siekia sužadinti
nostalgijos jausmą (to neslepia ir pa
rodos kūrėjai), prisijaukinti suvokėją,
jį įtraukti jusliniame, mažai racionaliai apmąstytame lygmenyje. Intertekstualumu sužadinta nostalgija gali
panaikinti tarp žiūrovo ir muziejaus
ekspozicijos esantį barjerą – juk vis
dar galvojame, kad eiti į muziejus yra
baisiai nuobodu ir nereikalinga, todėl
tokia strategija atrodo tinkama. Tiesa,
pavojus iškyla tada, kai su nuolat provokuojamu nostalgijos jausmu nelieka
jokios distancijos ir santykio. Jis tiesiog visada yra. Šis feel good efektas
tampa svarbus tik dėl savęs paties.
Ir, žinoma, funkcionuoja kaip puiki
rinkodaros priemonė, juk dabar – pats
geriausias laikas parduoti nostalgiją.
Šiuolaikinėje popkultūroje, o MO
muziejų vis dėlto galime laikyti ir popkultūros dalimi Lietuvoje, nostalgija
yra tapusi viena paklausiausių valiutų. Jei pažiūrėsite į amerikietiškų televizijų repertuarus ar pasirodančius
„naujus“ filmus (ir tai trunka jau bent
dešimtmetį), kabučių atsiradimas šalia šio žodžio atrodys savaime aiškus:
daugelis dabar kuriamų „naujų“ filmų
ir serialų yra senų kūrinių perdirbiniai, tęsiniai, priešistorės ir kartotės.
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Pasitelkus intertekstualumą, siekiama vėl iš naujo atkurti buvusio kūrinio
sėkmę, sužadinti skaitytojo susidomėjimą ir troškimą sugrįžti į „geresnius
laikus“, tačiau nieko išskirtinai turiningo tokia strategija kūriniui nesuteikia – tik dažnai tuščią pasitenkinimą
tuo, kad matomą objektą (at)pažįsti.
Tad nostalgijos skatinimas gali tapti
tik pirštų badymu į objektus, kuriuos
pažįstame. Tiesa, tai nebūtinai yra ir
savaime neigiamas dalykas: bendra
„atpažinimo patirtis“ formuoja ir savotišką buvimo kartu, bendros istorijos ir savumo jausmą. Galbūt toks ir
buvo ekspozicijos kūrėjų tikslas: kurti
vienijantį, bendrumą skatinantį naratyvą dabar ganėtinai susiskaldžiusioje visuomenėje? Galbūt, tačiau jeigu parodoje būtų pasistengta palikti
daugiau vietos ne tik pudruotiems,
estetiškiems, gražiems, žaismingiems
ir nostalgiją keliantiems to laikotarpio artefaktams ir vyksmams, o bent
šiek tiek daugiau susitelkta į kitokias
(skaudžias ir rimtas) laikotarpio patirtis, „Rūšių atsiradimas“ kalbėtų apie
sodresnį ir, paradoksaliai, įvairesnį
laiką ir nepasiduotų kritikai, kad jis –
tik smagių emocijų ir pramogų skatinimo mechanizmas.
Nekaltinsiu MO muziejaus „plaukimu pasroviui“, t. y. pasidavimu pasaulinėms tendencijoms ir madoms
parduoti nostalgiją, tačiau paklausiu

plačiau – kodėl taip trokštame prisiminti ir sugrįžti į „prarastus“ laikus
apskritai? Kodėl būtent dešimtas
dešimtmetis taip traukia, masina,
domina, nepaleidžia? Ar dėl mūsų įsivaizduojamos trykštančios kūrybinės
energijos anuomet? Ar dėl savotiškos
laisvės daryti ką tik nori, nežinant
„būdų kaip geriau“ ir įvairiausių iš išo
rės primetamų lūkesčių ir taisyklių?
Ar dėl to, kad taip pasigendame šių
dalykų dabartinėje visuomenėje? O gal
taip intensyviai gyvename praeitimi
ir dabarties momentu, kad nebesugebame mąstyti apie ateitį? Gal bijome
mąstyti apie ateitį ir todėl mus taip
traukia „grįžti“ į praeitį? Gal dešimtas
dešimtmetis buvo laikas, kai „ateitis
dar buvo galima“, o dabar nebeįmanoma? Atsakymus (ar bent suformuluotus klausimus) norėjosi rasti ir parodoje, bet dėl to, kad taip susitelkiama
į nostalgijos skatinimą ir daiktų rodymą, parodoje dažnai nebelieka vietos
jos reikšmės apsvarstymui. O gal muziejus ir neturėjo iškelti šių klausimų
ir paliko mums patiems juos iškelti ir
atsakyti? Atrodo, kad į daugelį kuratorių pasirinktų naratyvų, apibūdinančių dešimtą dešimtmetį, reikėtų
žiūrėti kaip į hipotezes, kviečiančias
jas tirti, pabandyti įrodyti ir klausti
toliau: o kas gi iš to, kad buvo devyniasdešimtieji?
!
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Knygų aidai
Ar norėtumėt
pasimatuoti
imperatorės suknią?
Živilė Nedzinskaitė

Kai tėvynėje ir iš knygynų lentynų, ir iš internetinės
prekybos portalų buvo šluojamas jau trečias Kristinos
Sabaliauskaitės romano Petro imperatorė tiražas, o autorė per įvairiausias medijas dalino interviu ir aiškino
šio romano atsiradimo istoriją, galų gale, kai užvirė aršios diskusijos, dėl kokių gi priežasčių perkamiausia
Lietuvoje knyga nebuvo įtraukta į geriausių metų knygų penketuką, o apie šį sprendimą savo nuomonę reiškė
tokia gausybė su literatūra susijusių ar nesusijusių asmenų, į visą šį linksmą spektaklį turėjau laimės žvelgti iš tolo. Mat kaip tik tada buvau vienoje iš romano
veiksmo vietų, kitaip sakant, „sėdėjau priešo apkasuose“, pačioje jų šerdyje ieškodama dingusio, romane taip
išaukštinto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spindesio likučių. Iš tokios distancijos viskas atrodo gerokai
paprasčiau, ir vis dėlto nuostabu, kad knyga šiandien
gali kelti tiek diskusijų ir emocijų.
Tik laužyti iečių, ko gero, nėra prasmės. Sabaliauskaitė rado beveik tuščią lietuvių literatūros nišą – istorinį nuotykinį romaną – ir entuziastingai ėmėsi ją pildyti. Su trenksmu plykstelėjusi pirmoji, o ir visos kitos
Kristina Sabaliauskaitė,
Petro imperatorė, I knyga,
Vilnius: Baltos lankos,
2019, 334 p., 7000 + 13 000
+ 15 000 + 15 000 egz.

Dizaineriai Kristina Sabaliauskaitė,
Zigmantas Butautis
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Silva rerum dalys parodė, kad autorė yra šio literatūros žanro meistrė, kad visi pergalių laurai atitenka vien
jai. Juk po Silva rerum sėkmės buvo parašytas ne vienas istoriniu pavadintas romanas, tačiau nei ypatingo
skaitytojų dėmesio, nei atidesnio literatūrologų žvilgsnio jie iki šiol nesulaukė. Maža to, pasirodė, kad istorinis romanas yra neįkandamas riešutėlis net talentingiems rašytojams. O Sabaliauskaitė ir toliau tokius
riešutėlius gliaudo ir nepaliauja stebinti. Po pernykščio
rašytojos pasisakymo „Santaros-Šviesos“ suvažiavime
buvau beveik tikra, kad jos naujasis romanas tęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės temą ir pasakos Tado
Kosciuškos bei 1794 m. sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje
istoriją (vis dar tikiu, kad ir toks romanas pasirodys).
Tačiau autorė nusprendė kitaip. Imtis rašyti romaną
apie pirmąją Rusijos imperatorę – drąsus pasirinkimas, kad ir vedamas pažinimo bei azartiško smalsumo
(žr. Marijus Galius, „Kristina Sabaliauskaitė: Romano
adaptuoti politinėms realijoms nesiūlau“, in: Literatūra
ir menas, 2019, Nr. 16, p. 5). Panašu, kad rašytoja leidžiasi užkariauti naujų teritorijų: nori ne tik mums papasakoti mūsų pačių istoriją, bet pasakoti ir apie kitus,
tuos, kurie visada buvo ir yra šalia: labai pavojingi, gyvybingi, sunkiai suprantami. Ir nors LDK nedingsta iš
Sabaliauskaitės akiračio, bet kartais atrodo, kad naujajame romane puikioji kunigaikštystė egzistuoja tik
tam, kad atsirastų kontrastas ar lyginimo galimybė.
Kalbėti apie romaną, kai iš anksto aišku, kad kitais
metais tikrai sulauksime antrosios jo dalies, gana keb
lu. Nepaisant to, vos spėjus Petro imperatorei pasiekti
knygynų lentynas, pasirodė daugybė recenzijų ir interviu su autore, kuriuose akcentuota romano struktūra
(paskutinės 24 imperatorės valandos, per kurias ji prisimena visą savo gyvenimą nuo mažumės), ypač ryški
Rytų ir Vakarų kultūrų priešprieša, rusiškų keiksmažodžių gausa kaip epochos ir kitos šalies mentaliteto ženklas, moters likimas, gyvenimo, mirties ir laiko
paralelės. Ir nors šį kartą susiduriame su kiek kitokiu
pasakojimo stiliumi ir siužeto sąranga, kai kurie dalykai lieka nepakitę. Tai autorės nuostata rašyti romanų
ciklus (šį kartą numatyta dilogija), dozuoti įspūdžius ir
versti skaitytoją su nekantrumu (?) laukti kitos dalies.
Ar ji bus tiesiog pasakojamos istorijos tęsinys? Žinant
autorės galimybes stebinti, galima pagrįstai tikėtis,
kad likusios 12 mirštančios imperatorės gyvenimo valandų bus kitokios, kad mūsų lauks vidines, o gal ir išo
rines transformacijas patyrusi, naujų spalvų ir bruožų
įgavusi pagrindinė herojė.
Tačiau kol kas prieš akis tik pirmoji dalis. Perskaičiau, prisipažinsiu, per trejetą naktų, bet užvertusi pa-
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skutinį puslapį niekaip negalėjau atsikratyti galvoje
kilusios erzinančios sumaišties. Jai sutvarkyti ir surūšiuoti trūko kažkurio jungiamojo dėmens, kurio niekaip negalėjau surasti. Todėl nusprendžiau, jei jau esu
vietoje, kurioje Jekaterina praleido nemenką gyvenimo
dalį, čia ieškoti ženklų, kurie padėtų sudėlioti mintis,
surikiuoti vien asmeninius potyrius.
Dabartinėje Maskvoje yra tikrai nemažai romane
minimų vietų ir pastatų, tačiau instinktyviai traukiu
į patį centrą, link raudonų tvirtovės sienų. Kažkodėl
atrodo, kad kaip tik už jų turėtų būti tai, ko ieškau.
Prasibrovusi pro turistų grupes, apsaugos užkardas ir
įvairiausias patikras, pagaliau stoviu tikriausiai turtingiausiame iš Rusijos sostinės muziejų. Viltingai spausdama rankose visažinį audiogidą, leidžiuosi į paieškas,
klusniai pagal jo nurodymus apžiūrinėju vitrinose išrikiuotus eksponatus, dėmiuosi jų istorijas. Kur gi tas
ženklas, tas siūlo galas, kuris padėtų išvynioti skaitant
romaną kilusių minčių kamuolį?
Ginklų ir trofėjų salė pasitinka iečių, strėlių, įvairiausio laiko ir darbo šarvų bei šalmų gausa, nesuskaičiuojamais peiliais, rapyrom, šautuvais, pistoletais ir dar
kitokiais man nepažįstamais ginklais. Taip, karo romane daug, tačiau dažnai jis yra tik besikeičiančių įvykių
fonas ar dekoracija. Daugiau čia ne paties karo, o jo padarinių. Tiesa, Petras I nuolat keliauja ir kariauja, paskui jį keliauja ir jo Katerinuška. Tačiau tokių įsimintinų ir paveikių, kone apokaliptinių karo scenų kaip
pirmojoje Silva rerum dalyje (1655 m. rusų siaubiamas
Vilnius) šiame romane nėra. Vaizdingumu ir įtaiga išsiskiria tik 1711 m. įvykiai prie Pruto, galėję pasibaigti
visiška Rusijos armijos kapituliacija. Deus ex machina
čia buvo carą lydėjusi racionalioji Katerina, sumaniusi
kaip išpirką atiduoti turkų pašos viziriui visas savo ir
kitų ten buvusių moterų brangenybes ir taip išgelbėjusi nuo gėdos ir Petrą I, ir visą rusų armiją. Kaip tik šiuo
gestu būsimoji valdovė užsitarnavo kareivių pagarbą ir
meilę, kuri tolesniame jos gyvenime buvo ypač svarbi,
o kai kada net lemtinga.
Toliau esu kreipiama į dovanų, kurias carams teikė
užsienio valdovai ir pasiuntiniai, salę. Mano gidas pasakoja apie pačius įvairiausius ir įspūdingiausius eksponatus, tačiau net nepasiūlo sustoti prie vitrinos su
dovanomis iš Lietuvos ir Lenkijos. Bet aš sustoju. Dėl
vienos iš jų – nuostabaus Vilniaus meistrų darbo, vaizduojančio laivą. Ar šia dovana buvo norima įsiteikti
Petrui I žinant jo meilę jūrai? O gal laivas kaip krikščioniškas simbolis turėjo ir kitą, užslėptą kodą? Tačiau politikos ir diplomatijos, sudėtingos to meto įvykių
raizgalynės tarp Abiejų Tautų Respublikos ir Rusijos
romane beveik nėra. Ji apsiriboja tik Martos-Katerinos
bendro pobūdžio pastebėjimais kad ir apie prie žemėlapių palinkusius vyrus, kurie, net nemanydami lįsti į
mūšio lauką, taip lengvai planuoja kitų mirtis.
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Nepaisydamas nuo nesuskaičiuojamų užsienio pasiuntinių dovanų ir ginklų gausos pavargusių mano
akių, įsakmusis audiogidas primygtinai ragina eiti toliau. Žengiu į dar vieną salę. Ak!.. Tiesiai prieš mane lyg
rausvapirštės aušros nutvieksta žaižaruoja nepaprasto
grožio suknia. Taip, ta pati, kurią vilkėdama 1724 m.
Jekaterina buvo oficialiai karūnuota visai čia pat esančioje Ėmimo į dangų katedrojе (Успенский собор). Ta
pati, kuri, anot amžininkų, pranoko visus lūkesčius –
kaip tik šiai ceremonijai atvežta iš Berlyno, gausiai išpuošta meistriškai sidabru siuvinėtomis gėlių girliandomis, karūnomis, fontanų purslais, ji vertė stebėtis ir
aikčioti. Dar pasakojama, kad šis nuostabus kūrinys
buvęs toks sunkus, jog valdovė karūnavimo procesijos
metu vis turėdavusi sustoti...
Štai mano siūlo galas, trūkstamas jungties gabalėlis.
Kad ir ką romane įžvelgtų kiti, man jis pirmiausia yra
apie Moterį – jos išgyvenimo, tapsmo, šlovės ir, ko gero,
dar būsimų klaidų bei nuopuolio istoriją. Pirmojoje dalyje matome stiprią, aistringą, protingą, nepalaužiamą
asmenybę. Jos jausmai, pažeminimai, patirtys, aistros,
nusivylimai, atradimai yra šio kūrinio ašis ir variklis.
Jau skaitant pirmąsias Silva rerum dalis buvo aišku,
kad Sabaliauskaitė moka ir gali kurti įtaigius moterų
charakterius. Ne, rašytojai rūpi ne moters idealo paieškos, bet moteris iš kūno ir kraujo. Todėl pasirinkimas
„užrašyti“ Martos Skowrońskos – Jekaterinos I istoriją
šiuo atveju tiesiog idealus. Ir ne vien todėl, kad šioji Rusijos imperatorė buvo ir tebėra jos bendravardės Jekaterinos II, arba Didžiosios, šešėlyje; ne todėl, kad apie
Martos kilmę beveik nieko tikra nežinoma ir atsiveria
labai plačios perspektyvos istorinei fikcijai; o labiausia
dėl to, kad tai ne pelenės, o moters išgyvenimo sunkiausiomis aplinkybėmis istorija. Kaip nepalūžti po patirto
karo siaubo, kaip sulipdyti save iš šukių ir stengtis gyventi toliau nepasiduodant jokioms negandoms? Kaip
pasitelkiant visa, kuo apdovanojo gamta, dar sugebėti
atsilaužti nuo pyrago ir savo riekę? Ar įmanoma prisitaikant prie aplinkybių, balansuojant ant lyno, likti
pačia savimi? O gal privalu iš naujo sukurti ar perkurti save? Kokia tokio gyvenimo kaina? Atrodo, kad kaip
tik tokius klausimus man formuluoja romane pasakojama istorija. Neįtikėtina istorija (ji galėjo nutikti tik to
meto Rusijoje) apie karo belaisvę, kuri nepasižymėdama ypatingu grožiu, turėjo daug jai iš prigimties atseikėtos ir gyvenimo mokykloje įgytos išminties. Taip, ji
buvo ne tik neišmatuojamos vidinės stiprybės ir kažkokių nepaaiškinamų galių turinti femme fatale, kurios
kerams neatsispyrė net Rusijos caras, bet ir prieštarų
draskoma moteris, mirties patale apžvelgianti ir vertinanti savo gyvenimą. Nesistengianti savęs pasmerkti ar išteisinti, tik bandanti atsakyti į patį svarbiausią
klausimą: „Kas aš? Aš triskart pakeičiau tikėjimą, penkis kartus vardą, keturiskart tekėjau, triskart – už to
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paties vyro. Buvau trijų valdovų pavaldinė ir vieno –
valdovė“ (p. 5). Pirmoje dalyje į šį klausimą nebuvo atsakyta.
Prieš išeidama iš salės dar kartą žvelgiu į akinančią
suknią. Kaip ir šermuonėlių mantija (Rimvydas Stankevičius, Šermuonėlių mantija, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017), ji liudija, kokia sunki ir
pavojinga yra valdžios bei sėkmės našta. Visi pavydi,
bet retas geba išlaikyti jos svorį. Ji duoda ir suteikia,
bet, ko gero, daug daugiau atima.
Maskvos kasdienybė greitai sugrąžina į realų gyvenimą, todėl grįždama mąstau, kad nepaisant romano
privalumų, šį kartą į akis krenta ir nemaža trūkumų.
Labiausiai, ko gero, erzina autorės kategoriškumas
vaizduojant Rusijos ir LDK ar Lenkijos kasdienybę,
prikišamai išdidinant mentaliteto ar kultūrinius skirtumus, žinoma, Rusijos nenaudai. Abiejų Tautų Respublika tampa vos ne prarastojo rojaus simboliu, kur
viskas nuostabiai gražu ir tobula, gi Rusija labiausiai
panaši į juodai dažytais dantimis šypsančias vietines
moteris, į pragaro ir kančių skylę, kurioje nieko negalima pakeisti. Atrodo, kad viską turėtų paaiškinti nuolatinis ir jau kiek pabodęs rašytojos tvirtinimas, jog ji
remiasi autentiškais šaltiniais. Bėda tik, kad tų autentiškų epochos šaltinių, o ypač apie XVIII a. pradžios
Rusiją, yra be galo daug. Kai kurie mokslininkai, paskyrę visą gyvenimą šios epochos ir joje gyvenusių asmenybių tyrimams, vis dar sakosi labai daug ko apie ją
nežiną. Galų gale ir patys šaltiniai yra be galo prieštaringi. Kad ir apie Jekaterinos išvaizdą bei skonį. Vienuose ji apibūdinama kaip gražuolė ir gerai besirengusi, o štai vokiečių didikės laiškuose – kaip prasčiokė,
apsikarsčiusi gausybe papuošalų, medalių ir amuletų,
kurie einant skimbčioja taip, kad imperatorė esą panaši į mulą. Arba kad ir šiame romane visiškai nutylėtas
Petro I požiūris į mus, kuris taip aiškiai išreikštas laiškuose (kad ir garsusis jo posakis apie Stanislovo Leščinskio poelgį, kai anas sužinojo, kas laimėjo Poltavos
mūšį). Kaip tik todėl kategoriškai ką nors teigti ar apsiriboti juoda–balta spalvynu ir yra rizikinga. Juk rašytojas nėra istorikas, kuris surenka visus įmanomus
faktus, juos rūšiuoja ir daro išvadas, o galų gale dar
turi juos ir apginti. Rašytojas neturi (taip tvirtino teoretikai nuo pat Antikos laikų) atspindėti vienos universalios tiesos. Juk tik jam, išskirtinai jam suteikta tokia
privilegija kaip licentio poetica, jam pavaldi vaizduotė
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ir išmonė, gebanti užpildyti tai, kas neaišku, kas nepasakyta, nepatvirtinta liudijimais ar dokumentais. Galimybė kalbėti apie tai, kas buvo, bet kartu ir apie tai,
kaip galėjo būti.
Dar kliuvo ne romano formos pasirinkimas, o jos užpildymas. Schematiškumas, pradėjęs ryškėti paskutinėje Silva rerum dalyje, čia dar labiau krinta į akis.
Norisi ne enciklopediškai tikslios istorijos, įvilktos į
sklandžios ir išradingos kalbos rūbą, bet gyvo veiksmo, netikėtų siužeto posūkių, daugiau išmonių. Kaip
tik šie dalykai labiausiai žavėjo pirmosiose Silva rerum dalyse. Dabar gi kartais atrodo, kad Silvos daugiasluoksniškumas šiame romane bandomas pakeisti
šiuolaikinio žmogaus jusles veikiančiais gana banaliais
dirgikliais.
Taip jau susiklostė, kad šią rašytoją vieni beprotiškai myli ir godžiai ryja jos knygas, o kiti jos nuoširdžiai
nemėgsta. Vis dėlto turime pripažinti, kad kol kas geresnio lietuviško istorinio nuotykinio romano dar niekas neparašė. Jei kiekvienas mokslų daktaras tiesiog iš
smalsumo ir noro išsiaiškinti imtųsi plunksnos ir taip
talentingai išdėstytų mums savo atradimus, turėtume
tikrai gausią romanų seriją. Bėda tik, kad visi norime
skaityti savo įsivaizduojamą idealų istorinį romaną.
Kartais mūsų ir rašytojo požiūris į įsivaizduojamus ar
vaizduojamus dalykus gali nesutapti. Taip šį kartą atsitiko ir man.
Tačiau nepaisant visko, aš, kaip ir didžiulė rašytojos
gerbėjų minia, su nekantrumu lauksiu antrosios Petro
imperatorės dalies. Aš noriu būti nustebinta, noriu ryti
romaną naktimis, vedama smalsumo versti puslapį po
puslapio, o ryte atsibusti palaimingame transe, nors ir
kiek apsunkusia galva bei pajuodusiais paakiais.
Vietoj pabaigos lai bus man asmeniškai pats taik
liausias Sabaliauskaitės pastebėjimas apie Rusiją:
„Rusijoje cerkvių varpai visada skambėdavo ir skamba
tik triumfuojančiai, tik pergalingai, tik linksmai, tarsi
išprotėję [...] varpas būna ne vienas, o gyva jų daugybė,
ir zvonarius, tampydamas už tų virvių, skambina ne
vien rankomis, bet ir kojomis, tarsi šokdamas pasiutusį šokį. [...] Ir jie, tieji varpai, niekada valandų neskelbė
ir neskaičiavo. Priešingai – jiems tilindžiuojant tą savo
susiliejančią dainą laikas tarsi išnykdavo, tarytum sustodavo. Laikas Rusijoje buvo ne matas, o paslaptis“
(p. 68). Europoje varpai tikrai skamba kitaip. Ir daug
kas kitaip.
!
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Kodėl intymumas
ir racionalumas
oponuoja
Giedrė Kazlauskaitė

Rašyti eilėraščius – kone beprasmiškas užsiėmimas. Geros ir labai geros poezijos prirašyta tiek daug, kad beveik
nėra vilties, jog pasakysi ką nors naujo. Net ir tais atvejais, kai visą gyvenimą dirbi su kalba – skaitai, rašai,
verti, formuluoji, sapnuose dėlioji sintaksę. Sąžiningai
sakau – jeigu turėčiau bent kiek praktiškesnę specialybę, ir pati neleisčiau poezijos knygų. Bet kas iš to, daug
kas nuo to atsižegnoja, bet paskui, žiūrėk – vėl knyga.
Neištvėrė, pasidavė ambicijai, tuštybei, mirties baimei.
Kaip menotyrininkė ir parodų kuratorė Laima Kreivytė yra viena žinomiausių Lietuvoje. O kur dar feminizmas, pilietinės ir aplinkosaugos iniciatyvos, aktyvizmas (korektūros klaida ant galinio viršelio mano:
pernelyg skubėjome. Mano senovišku supratimu, poezijos knygos rankraštį dera rauginti bent metus, o ne
siųsti į spaustuvę strimgalviais). Kuo ramiausiai įsivaizduoju autorę net politikoje, tikrai ją remčiau ir kuo
galėčiau, padėčiau. Netgi norėčiau, kad toks veiklus,
intelektualus ir sąžiningas žmogus skirtų dalį savo
energijos politikai, o ne vien politikos recepcijai, kritikai, opoziciniams judėjimams. Kodėl ją jaudina dar ir
poezija, sunkiai suprantu, bet kadangi tai jau antroji
Laima Kreivytė,
Artumo aritmetika:
Eilėraščiai,
Vilnius: Homo liber,
2019, 85 p., 500 egz.

Dailininkė Deimantė Rybakovienė
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jos knyga, gal ambicija nėra tik kaprizo patenkinimas.
Mano, kaip šios knygos redaktorės, pareiga yra nepergirti autorės. Kodėl laikausi tokios metodikos –
tiksliai nežinau, esu intuityvistė. Atrodo, tai efektyvu,
jeigu nuoširdžiai nori, kad autorė tobulėtų. (Trisdešimtmečiai turbūt konstatuotų, kad čia mobingas: ne,
čia labiau prietaras.) Jau pasirodė palanki Ievos Rudžianskaitės recenzija, kurioje Artumo aritmetika giriama kaip individualus proveržis: „Vis dėlto, lyginant
šį rinkinį su pirmąja autorės knyga „Sapfo skai(s)tykla“
(V.: Homo liber, 2013), galima sakyti, kad jame atsiranda naujas kvėpavimas: kūniškumo ir meilės tematika
kartkartėmis išsviedžia iš kultūrinėmis, literatūrinėmis nuorodomis pripildyto mąstymo orbitos, kai jausenos ir veiksmai negali būti visiškai paaiškinami, panašiai kaip ir „sielos drebulės“ įrašų mirgėjimas“ (Šiaurės
Atėnai, 2019-10-25, Nr. 20, p. 10). Nesutinku, didelio
proveržio nematau. Yra judėjimas į priekį (tai matėsi
ir iš eilėraščių publikacijos spaudoje), bet dar nėra savęs pranokimo, išgryninto stiliaus, kalbos skaidrumo.
Knyga konceptuali, bet pasiduodama ir išmoktos lyrikos inercijai.
Leidinys tikrai itin estetiškai parengtas (dailininkė
Deimantė Rybakovienė), su Violetos Bubelytės fotografijomis – autorė pati pagrindžia tokį pasirinkimą, gali
rimtai teoretizuoti, kodėl. Kai pamačiau knygos maketą, man tai pasirodė per didelė pretenzija – pliusas panaikina minusą, lieka nulis. Fotografijos nustelbia poeziją, dominantė trikdo (bet taip mąsto tik senamadiški,
dabar jau visur paisoma tarpdiscipliniškumo). Pavadinimas Artumo aritmetika suponuoja oksimoroną – artumas, intymumas juk savaime suvokiami kaip intui
tyvizmo ir iracionalumo veiksniai. Aritmetika – kaip
polinkis viską racionalizuoti, analizuoti, matuoti, lyginti, apskaičiuoti, numatyti. Autorei tarsi ir tinkama
metafora – jokiu būdu nelaikyčiau jos iracionaliu, išsiblaškiusiu, svajingu žmogumi (įprastai visi šie požymiai automatiškai konstruoja poetės įvaizdį); tas pats
galioja ir lyrinei subjektei. Ir vis dėlto knygoje daugiau
vadinamojo artumo (tradicinės lyrikos apie netradicinę
meilę), negu aritmetikos, kuri galėjo reikštis kaip eksperimentiniai ar vizualiniai eilėraščiai, formos avangardizmas, griežtas konceptualizmas. Tiesa, nors pavadinimas fiksuoja kultūrinę priešpriešą tarp intuitio
ir ratio sričių, spėju, autorės sumanyme slypi intencija tą opoziciją neigti, skelbti intuicijos racionalumą ir
pan. Tą daryti truputį sekasi, truputį nesiseka – grynojo racionalumo knygoje tiesiog nėra. Kaip nesama ir
iracionalumo gaivalo, instinkto įžodinimo, šamaniško
svirduliavimo ties pasąmonės riba.
Dedikacija „sudėjusioms ir atėmusioms“ lydima vizualinės pliuso ir minuso simbolikos knygos skyriuose. Dedikacija, suprantama, skirta moterims – gyvenimo bendrakeleivėms, partnerėms, likimo jėgoms. Tai
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papildo aritmetikos metaforą, bet pati aritmetika yra
gana paprasta matematikos dalis. Pats žodis „aritmetika“ dar asocijuojasi su aritmija, ritmika, ritmu (irgi
visai tinka, vertinant retesnius, atipinius eilėraščių rimus, eilėdarą). O, pavyzdžiui, eilėraštis „Fermat teorema“ (p. 49) – jau aliuzija į algebrą.
Knygos stiprybė – apsisprendimas kalbėti retesnėmis temomis: moteriai skirta meilės lyrika. Į „artumo“
segmentą pakliūtų: „autodetektyvas“ (p. 15), „pasimatymas skype“ (p. 16), „dangus virš berlyno“ (p. 18), „laukiu“ (p. 20). Eilėraščiuose apie santykį neišvengiama
banalybės: rodos, netradicinei meilei būdingi visi tie
patys universalūs jausmai, sentimentai, pasijos. Dar
esama tekstų apie poezijos rašymą, virstančių asmenine estetika ir ars poetica. Kai kada siekis šokiruoti
naivokas: „[...] tai nenauja mes turim viensparnę / poezijos paukštę / pranašaujančią p. pavasarį / tavo balsas ten išsiskirtų / nes poetės gimtinėj / niekas neskaito eilių / apie masturbaciją [...]“ („migruojantys“, p. 52).
Šiame tekste kalbama apie poetę Herą Lindsey Bird,
bet manifestuojama ir nuosava eilėraščio rašymo prieiga – poezijoje nėra tabu temų. Vis dėlto nei tiesioginių
masturbacijos, nei sueities aprašų Kreivytės eilėraščiuose kažkodėl neaptikau, o magėjo. Jeigu ir kalbama apie tai, turbūt tik netiesiogiai, puse lūpų. Kartais
per daug abstraktybių. Pavyzdžiui, eilėraštis „annaistinai“ (p. 38) – skaitydama rankraštį net nesupratau,
kad kalbama apie estų menininkės savižudybę. Tada
prašiau autorės šį eilėraštį perrašyti, kad skaitytojui
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būtų aiškiau. Eiliavimas dėl eiliavimo, nors tai ir malonus kalbos žaidimas, parodantis rašančiosios technines
galimybes, eilėraščio žinutei ne visada padeda.
Nemažai kalbama ir visuomeninėmis temomis, nors
šie eilėraščiai nevirsta tipine socialine poezija. Įdomus
sovietizmo/kosmoso ciklas: „sutapimai“ (p. 27), „kalė
kosmose“ (p. 30), „dingęs žvaigždėlapis“ (p. 33); visgi
šių tekstų sakinys gan publicistinis. Santykis su pasauliu drąsus, bet kalba apygrubė, nenugludinta. Tik
ri, autentiški eilėraščiai, kuriuose autorė į nieką nėra
taip panaši, kaip panaši į save: „feministės klausimai
bažnyčioje“ (p. 36), „šeškinės apreiškimas“ (p. 34), „pensininkės pasaka apie sniego kasėjus“ (p. 59). Beje, pastarajame kaip reikiant pasiremta Sigito Gedos asociatyvumo tradicija, bet vis vien pavyko gerai: „[...] Baisią
pasaką mums seka televizorius ir Delfi, / kur orakulai
nušvito ekstrasensų žiburiais. / Šviečia naktį, šviečia
dieną... Aš pati esu šviesuolė / iš nemokamo žurnalo
apie meną ir kt. / Jau seniai norėjau klausti: „O iš ko
jūs pragyvenat?“ / Bet pasnigo ir užpustė vieną žodį: pinigai“. Autorė stulbinamai tiksliai imituoja ir Neringos
Abrutytės poetinę manierą: „tokia poetė nežinau / neapgailėtino likimo savo kalvė / gūdžiu balsu pamaldžiai
ištvirkauja / vaizduotėj atsirėmus į save / verta vertėjo
nors nesutverta / l. l. norėtų būti Sutvėrėja [...]“ („eilėraštis neringai a.“, p. 55). Absoliuti poetinė klausa!
Ir vis dėlto dabar, kai knyga jau išėjusi, atrodo, kad
gal ir nebloga knyga.
!
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Gaila, kad ji išėjo
Ramutė Dragenytė

Agnės Žagrakalytės knygos – ir poezijos, ir prozos –
niekada nelieka nepastebėtos ir patenka tarp kūrybiškiausių. 2008 m. autorė išleido solidžią ir smagią eilių
knygą Visa tiesa apie Alisą Meler, kurioje netrūko žaismės, giliamintiškumo ir alisiškumo. Atrodė, kad lietuvių poezija gali būti nenuobodi ir išmoninga. Po šio
rinkinio 2017 m. pasirodė jau plonesnis rinkinys Štai,
o 2019 m. – naujausia poezijos knyga Bu bu itis. Šis
sunkiai artikuliuojamas ir nepatogiai užrašomas pavadinimas skaitytoją erzina, nes pasižaidinimas „bu bu
bu“ labiau tiktų knygai vaikams. Autorės tikslas buvęs
išgąsdinti buitį, o tiksliau – teigti, kad jai buitis visai
nebaisi ir poezijai ne tik netrukdo, bet netgi padeda,
juk geriausi, poetiškiausi dalykai nutinka būtent buityje. Taip autorė paaiškina pavadinimo primityvią kilmę ir buities sąvoką generuoja ne tik metafizine, bet ir
fizine prasme: „buitiakas toks: netfliksas būbuoja, / rašau, jo dešinė man už kairio papo čiupnoja“ (p. 28).
Poezija čia deheroizuojama, deromantizuojama, eilėraščiai realistiški, nerasime jokios magijos, tik vienas
kitas tropas, palyginimas, intertekstas ir puikiai išgaunamas emocinis afektas. Buitis yra įvykių epicentre net
ir tada, kai pasitelkiami ir natūraliai įpinami pasakų,
mitų, legendų ar šiurpių motyvai arba buitiniai smulkiosios tautosakos žanrai („bijai vilko – neik į mišką“, p. 49).
Eilėraščio subjektė buitimi taip smaginasi, kad poezija
gali ištikti kažką stebint, klausant, pasakojant, užklu-

Agnė Žagrakalytė,
Bu bu itis: Alisa Meler
išeina pro duris:
Eilėraščiai,
Vilnius: Tyto alba,
2019, 56 p., 700 egz.

Dailininkė Morta Griškevičiūtė
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pus ligai ar tiesiog užsilipus ant treniruoklio („pavaryk,
širdele, paplak, / paplak, važiuok, važiuoook!“, p. 27) ir
dirbant kasdienius darbus („grūdu spalvotus užvalkalus
skalbyklės ausin / atlapoton, galvoju, ką dabar veikia ta
maloni / japonė, / kuriai ryte kapojau per galvą“, p. 45).
Knygos pavadinimas turi ir paantraštę (Alisa Meler
išeina pro duris), kuri susišaukia su ankstesniuoju rinkiniu, tik, deja, Alisos Meler vaidmuo pavadinime ir
užsibaigia – jos nėra, ji išėjusi. Dėl to tenka tik apgailestauti, nors galbūt Alisos praradimas kompensuojamas gilesnėmis buities-būties refleksijomis. Čia neberasime ir Alisą supusių personažų (nebent tik lapes ir
žiurkes), kuriuos, nors ir užmaskuotus, dar buvo įmanoma sutikti knygoje Štai. Rinkinio Bu bu itis pagrindinė herojė – japoniškus kardo menus propaguojanti
moteris gepardė, arba tigrė. Knygos ketvirtajame viršelyje rasime autorės lankomų kovos disciplinų iaido ir
kendo paaiškinimus, kaip vienu atveju kapojamas įsivaizduojamas priešas, kitu – blogasis alter ego (pasąmonėje, matyt, – Alisa Meler). Taigi eilėraščiuose esama vaizdinių iš šių kovų treniruočių („sensėjus išvykęs
Japonijon, tad moko tave / kas netingi“, p. 51), o knygos pabaigoje pateikiamas kai kurių terminų žodynėlis
skaitytojui nepalieka nepaaiškintų burtažodžių.
Autorės rašymo stilių sunku su kuo nors supainioti,
o tai gana retas reiškinys šiandieninėje lietuvių poezijoje.
Ryškesniu buitiškosios poezijos „protėviu“ būtų galima
laikyti Gintarą Grajauską, išugdžiusį eilę sekėjų (sakytume, Žagrakalytė – viena iš jų, pasukusi originaliu keliu).
Kita vertus, tokia buvo natūrali poezijos raida, jos virsmas ir prisitaikymas prie skubrios gyvensenos. Poezijos
giliosios prasmės nekinta, tik jos įvelkamos į subjektyvius
reginčiosios vaizdinijos rakursėlius. Pavyzdžiui, įdomu
palyginti Rainerio Maria Rilke’s eilėraštį „Ruduo“ ir Žag
rakalytės eilėraštį apie rudenį (p. 16), kuris, pradėtas su
impresija, baigiasi tradiciškai elegiškai: „Toksai ruduo –
prikritęs kiemas lapų – / o didžiuliai! [...] Tokia tyla –
kaip garsiai figmedis / šiandien kieme nusirengia“ (p. 16).
Dabar šalia Žagrakalytės rikiuotųsi Vaiva Grainytė
su rinkiniu Gorilos archyvai (2019), nors pastarosios
regėjimo laukas apima keletą geografinių platumų ir
pereina į siurrealizmo plotmę. Žagrakalytės buitis pati
savaime yra turtinga, ir autorė ją geba paversti estetiškai patrauklia. Skiriamasis autorės bruožas – savotiška buities ir būties inversija. Paprastai į gilesnius
egzistencinius apmąstymus panyrama atsispyrus nuo
kokios nors buities detalės (Prousto pyragaičio atvejis),
tačiau Žagrakalytės poezijoje viskas atvirkščiai – tam
tikras pasakojimas, kuris gali būti ir daugiasluoksnis,
reziumuojamas elementaria buities detale, įprasminančia visą eilėraštį. Pavyzdžiui, eilėraštyje „Vendeta“
papasakota istorija apie gimines persekiojantį kerštą
už žmogžudystę pabaigiama kavos puodeliu ir kalbančiųjų sūnų spardomo kamuolio dunksėjimu („mūsų sū-
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nūs / kamuolį spardo, pro langus matai, kaip jis / skrieja, – nuo bažnyčios ligi kapinių tvoros / ir atgal“, p. 7),
eilėraštis, kuriame minimi istoriniai artefaktai, pavadinimu „tyla įsirašo it vėjas, išklibinęs dagtį“, baigiamas išsekusia diktofono baterija („diktofonas įrašo visą
naktį tylos, tiek tylos, kad / baigias baterija“, p. 31).
Žagrakalytė viename interviu yra išdavusi šios knygos genezę – kaip į užrašų knygelę rašyti kasdienybės
potyriai virto autorės keturiasdešimtmečiui skirta dovana, tad į rinkinį sugulė lygiai 40 įvairaus ilgio (ir lygio) tekstų. Turinys vos lenkia brošiūros apimtį, ir tik
vienodas formatas su ankstesne knyga skaitytojui sukuria iliuziją, kad vartomas dar vienas įprastas poetės eilėraščių rinkinys, kuriam žaismės suteikia knygos dailininkė Morta Griškevičiūtė. Tačiau naujoji knyga atrodo
šiek tiek chaotiška, nestabili, kitaip nei ankstesniuose
rinkiniuose, tekstai įvairesni, nuo naratyvių su istorinėmis detalėmis iki vos ne haikiškų dvieilių, kuriuos, be
buities leitmotyvo, mažai kas konceptualizuoja. Esama
daugiau nenuoseklių emocingų, su pasišūkčiojimais impresinių pasakojimų arba refleksyvių stebėjimų, kurie
tik autorės gebėjimu perteikti vidinę energiją ir išbaigti – išrišti mintį – tampa įtaigiais eilėraščiais. Nežinia,
kokiu tikslu kartojasi eilėraščių pavadinimai, arba kodėl pavadinimui uždedami skliaustai (pavyzdžiui, ciklas

„iš paukščių stebėjimo“ rašomas be skliaustų, kai išties
stebimi paukščiai, ir su skliaustais, kai paukščiai tėra
priedanga stebėjimui), tikėtina, kad čia slypi gili mintis,
tačiau perteklinių ženklų vartojimas trikdo knygos visumos nuoseklumą. Kiekvienas eilėraštis yra įdomus, nors
kai kurie tekstai kelia abejonių, ar jie tikrai verti poetės
plunksnos (pavyzdžiui, apie paukštukus), tačiau autorė,
kaip ir lyrinė veikėja, sugebėtų išsisukti, kad taip gavosi netyčia, juk ji rašiusi visai ne eilėraščius („o! Kaip tai
panašu į eilėraštį, ką / ten aukščiau / surašiau“, p. 24).
Vis dėlto stipresni tie tekstai, kai žiūrint į paukštukus,
pastebimi visai kiti objektai, pavyzdžiui, žilutėlė senutė,
stovinti prieš vestuvinių suknelių vitriną (p. 33).
Poetės stiprioji vieta yra šmaikštumas, vaizdinys sukuriamas kaip komiksas, o eilėraščio mintis yra naiviai
paprasta ir šviesi, propaguojanti klasikinę grožio estetiką. Galiniame knygos viršelyje autorė klausia, ar galima rašyti eilėraščius esant ne sumaišties, o laimingos
būsenos, juk „įkvėpimo apsčiai duoda Šventoji Dvasia“.
Lyg ir bandoma įteigti, kad eilėraščiai yra palaimingai
šviesūs, tačiau reziumavus jų tematiką atsiskleidžia,
kad dažno jų potekstė byloja apie būties tragizmą. Tad
toji ramybė nėra tokia jau paprasta, o egzistenciškai
įjautrinta: „Viešpatie, šitam žmonių tirštime / Išgirsk
mano šlamėjimą“ (p. 21).
!

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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Maironio tyrėjų
devynbalsė
Roma Bončkutė

2019 m. vasarą Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išleido Manfredo Žvirgždo sudarytą, Maironio
kūrybą ir veiklą nagrinėjančią didelės apimties (776 p.)
kolektyvinę monografiją Maironio balsai: Kūryba, veik
la, atmintis. Įvadą ir baigiamąsias pastabas parašė sudarytojas; pirmąjį skyrių „Maironio Pavasario balsai:
lyrikos rinkinys“ – Brigita Speičytė, antrąjį „Maironio
poemų istorija“ – Ramunė Bleizgienė, trečiąjį „Maironio
dramos: žanro klausimas“ – Aušra Martišiūtė-Linartienė, ketvirtąjį „Maironio istoriko fenomenas“ – Aurelijus
Gieda, penktąjį „Maironio istoriosofija Lietuvos istorijoje“ – Eugenijus Žmuida, šeštąjį „Maironio literatūros istoriografija“ – Ramutė Dragenytė, septintąjį „Maironio
moralinės teologijos apmatai“ – Gediminas Mikelaitis,
aštuntąjį „Maironis ir muzikinio bei teatrinio sąjūdžio
reikšmės (XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė)“ – Vida
Bakutytė, devintąjį „Maironis ir politika: poetas, įsipa
reigojęs visuomenei“ – Manfredas Žvirgždas, dešimtąjį
„Maironio kanonizacija Lietuvos Respublikoje (1918–
1940)“ – Viktorija Šeina. Teminė skyrių įvairovė motyvuota reikme pateikti panoraminį Maironio kūrybos
vaizdą. Siekiami monografijos tikslai: „naujai apibrėžti svarbiausius Maironio grožinės ir dalykinės kūrybos
žanrus“, apibūdinti jos poveikį kultūros ir politikos procesams, ištirti literatūrinės poeto kanonizacijos įtaką
tautinei savivertei (p. 14).
Maironio balsai:
Kūryba, veikla, atmintis:
Kolektyvinė monografija,
sudarė Manfredas Žvirgždas,
Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas,
2019, 776 p., [300] egz.
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Pirmojo kolektyvinės monografijos skyriaus autorė
Speičytė, atlikusi didelės atidos ir kruopštumo reikalaujantį darbą, skaitytojui pateikia išsamią, net dvidešimt
penkis metus trukusią (1895–1920) lyrikos rinkinio
redagavimo istoriją; parodo, kaip kiekviename naujai
sukomponuotame rinkinyje „mezgasi tarptekstiniai
ryšiai ir ryškėja lyrinis subjekto išgyvenimų siužetas“
(p. 40). Tyrėja nustatė, kad Maironis į naujai leidžiamą
rinkinį sudėdavo ne visus anksčiau publikuotus eilėraščius. Tai svarbus argumentas, paremiantis Speičytės koncepciją, kad poetas, formuodamas naują rinkinį,
„kūrė jo individualų kontekstą, leidžiantį atskirą tekstą perskaityti kaip įtrauktą į ‘teksto tekste’ struktūrą“
(p. 47). Autorė tik suklysta Maironio eilėraštį „Trakei“,
išspausdintą 1892 m. Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje
(Nr. 5, p. 35), nurodydama pavadinimu „Trakių pilis“
(p. 44). Prie skyriaus pridėta rinkinio redagavimą vizualizuojanti lentelė skaitytojui padeda geriau suvokti
autoriaus lyrikos rinkinio redagavimo istoriją.
Sudarytojas, įvertinęs Speičytės tyrimo kokybę, juo
pradeda monografiją, tačiau taip atmeta vieną iš galimų struktūros atramų – chronologiją. Pasirinktas tekstų komponavimo kriterijus – poeto kūrybos estetinė
vertė – pakiša koją. Po Pavasario balsų analizės, knygoje patalpinama poemų, po to dramų istorija, o po to –
istoriografiniai, teologiniai tyrimai, vėl grįžtama prie
draminių kūrinių, galiausiai pats sudarytojas, atrodo,
iš didelio kuklumo beveik pabaigoje įdėjo savo puikų,
plačius kontekstus apimantį, skyrių, kuriame skaitytojas gražinamas į poeto jaunystę, atskleidžiamos jo
pasaulėžiūros formavimosi ištakos, laikysena revoliucijos, tautinio sąjūdžio, karo ir tarpukario laikotarpiu.
Žvirgždo tekstą organiškai papildo ir pratęsia Šeinos
pateiktas įdomus, archyvine medžiaga praturtintas literatūrinės Maironio kanonizacijos tyrimas.
Bleizgienės tekstas „Maironio poemų istorija“ po įvado pradedamas poeto rankraštyje užsilikusios poemos
Lietuva aptarimu (p. 160–178), nes tradiciškai rankraštį
ji datuoja 1888 m. Tyrėja nekelia klausimo, kodėl pats
autorius nelaikė šios poemos pirmąja; kaip gali būti,
kad jis 1888 m. rankraštį galėjo dedikuoti „Jo mylistai
Szviesiausiam Vyskupui Antanui Baranauskui“? Juk į
vyskupus Baranauskas buvo įšventintas tik 1897 m., o
tituluoti sufraganą (vyskupo padėjėją) vyskupu būtų didelis prasižengimas – kunigų seminarijos absolventas
turėjo tai žinoti. Pirmieji Maironio rankraščio faksimilinio leidimo Lietuva (Kl. J. Maculevičius, Lietuva: Maironio rankraščio faksimilinis leidimas, Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2018) rengėjai – Inga Liepaitė ir
Paulius V. Subačius – skubėdami padaryti jį kuo greičiau prieinamą plačiam skaitytojų ratui, dedikacijos
problemą paliko būsimiems tyrimams. Tačiau Bleizgienės tekste apie ją neužsimenama, nors Speičytės ir pats
jos atliekamas tyrimas akivaizdžiai rodo, kad poetas
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mėgo grįžti prie senų tekstų. Lietuvos eilutė „Czia traukia Varpą brolei daugiese“ (p. 65) verčia abejoti 1888 m.
data. Vis dėlto džiaugiamės, kad Bleizgienės tyrimas
ne tik pateikia daug naujo, bet iškelia naujų klausimų.
Trečiajame skyriuje „Maironio dramos: žanro klausimas“ aptariamos dramos, kurias pats autorius vadino
libretais. Martišiūtė-Linartienė dėmesį sutelkia į žanro
klausimo istoriją ir bando ją koreguoti; pateikia argumentuotą nuomonę apie Maironio draminių kūrinių neįprastos formos ir turinio sąsają su tradicija, su religine
Vakarų drama, bet tuo pat metu pabrėžia, kad autorius
kūrinį užpildė nauju turiniu ir „[a]tskleidė savojo laiko
pasaulio žmogaus jaučiamą būtinybę praplėsti sąmoningumo ribas sprendžiant problemas, kurias kelia ne
tik XIX a. pabaigoje iškilusi filosofinė pozityvizmo ir metafizikos priešprieša, bet ir amžinas žmogaus gyvenimo
prasmės klausimas“ (p. 291). Libretų klausimą aštuntame monografijos skyriuje nagrinėja ir Bakutytė. Sutampantis autorių tyrimo objektas ir panašūs tikslai lėmė ne
tik tekstų panašumus, bet ir skirtumus, kurie specialistą
kiek suerzins, o mažiau patyrusį suglumins. Pavyzdžiui,
Martišiūtė-Linartienė rašo: „Pirmąją dramą „Kame išganymas“ Maironis sukūrė tuo metu, kai dramos kūrinius
rašė tik [...]“ (p. 274). O Bakutytė p. 525: „poeto pirmojo
libreto „Kame išganymas“ gimimui [...]“. Be to, Bakutytė
nenurodo, kad šioje monografijoje yra ir kita nuomonė.
Panašaus teksto pasikartojimo šioje knygoje pasitaiko ir daugiau. Antai Mikelaitis aptaria straipsnį „Krikščioniškasis socialinės tvarkos mokslas pagal
Leono XIII enciklikų“ (p. 514), o Žvirgždas nurodo:
„Maironis savo paskaitoje nuosekliai referavo Leono
XIII krikščioniškosios demokratijos strategiją“ (p. 585)
ir pateikia šaltinį – Jurgio Matulaičio laišką Aleksand
rui Dambrauskui-Jakštui. Abiejų autorių tekstai perpasakojant Maironį rodo, kad kalbama apie tą patį, bet
skaitytojui lieka neaišku, kodėl toje pačioje knygoje jis
turi skaityti apie tą patį du kartus.
Gieda skyriuje „Maironio istoriko fenomenas“ tiria,
kodėl istorija Apsakymai apie Lietuvos praeigą (1891,
toliau – ALP) yra išskirtinė. Nekeliamas Maironio istorijos originalumo klausimas ir nelyginama su Simono
Daukanto darbais. Jis apibendrintai rašo apie Daukanto Lietuvos istoriją nesiekdamas nustatyti, kuriais pirmtako tekstais Maironis rėmėsi. Gieda mano, kad Maironio darbų populiarumas buvo lemtas šių priežasčių:
Pirmiausia Maironis savo darbui suteikė visai kitokią (populiaraus leidinio) formą nei Daukantas.
Jis nerašė tūkstantį puslapių siekiančio veikalo,
o atvirkščiai – siekdamas populiarios ir paprastos išraiškos, trumpino, schematizavo, praleido ilgus (nes
jie jam buvo ne tokie aktualūs) ir painius Lietuvos
istorijos epizodus. Jau vien todėl (pagal pradinį sumanymą) Maironio darbas, kuriuo taikytasi į plates-
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nius sluoksnius ir populiarų formatą, galėjo sukelti
kur kas didesnį visuomeninį rezonansą, vaidinti kur
kas svarbesnį vaidmenį tautiškai suprastos istorinės
kultūros klostymosi procesuose. (p. 405).
Tačiau primintina, kad rašydamas ALP Maironis beveik ištisai trumpindamas perrašė Kauno kunigų seminarijos bibliotekoje saugotus Daukanto Pasakojimas
apej Wejkalus Letuviû tautos senowie (1850/1854) ir
BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû (1845,
toliau – Būdas), bet neturėjo galimybės susipažinti su
Istorija žemaitiška (1834), kuri iki 1887 m. buvo saugoma Kivyliuose, kol ją tenai surado Eduardas Volteris ir
pradėjo 1891 m. skelbti laikraštyje Vienybe Lietuvninku. O Būdo formatas atitiko ALP formatą – in octavo,
ir apimtis abiejų – apie 200 puslapių. Be to, Daukantas
Būde nemažai remiasi savojo laikmečio, XVIII a. duomenimis, ir tai lėmė Maironio apsisprendimą Lietuvos
istoriją užbaigti Stanislovo Augusto Poniatovskio valdymo metais (1764–1795).
Žmuidos „Maironio istoriosofija Lietuvos istorijoje“
iš kitų autorių tekstų išsiskiria dideliu savosios temos
sureikšminimu, trukdančiu išlaikyti akademiniam diskursui būtiną nešališkumą. Tyrėjas, neatlikęs empirinio tyrimo, remdamasis ankstesnių tyrėjų tekstais, pateikia klaidingų teiginių. Kyla klausimas, ar autorius
nors kelis Maironio istorijos puslapius yra lyginęs su
Daukanto darbais. Jei būtų atlikęs šaltinių analizę,
būtų supratęs, kodėl Vincas Mykolaitis-Putinas Maironio nelaikė istoriku, o Vanda Zaborskaitė poeto istoriją
pavadino „kompiliacija“.
Dragenytė skyriuje „Maironio literatūros istoriografija“ aptaria „du literatūros istoriografijai svarb[ius]
tekst[us] Trumpa lietuvių rašliavos apžvalga (1906) ir
Trumpa visuotinės literatūros istorija (1926)“. Autorė
pateikia plačius poeto vadovėlių kontekstus, supažindina su literatūros istorijos rašymo klausimais. Jos svarstymas apie vadovėlio Trumpa visuotinės literatūros
istorija originalumą grindžiamas netvirtais argumentais, pavyzdžiui, kad Maironis nepateikė literatūros sąrašo: „Maironio istorijoje jokių šaltinių nepateikta, netgi juodraščiuose nesama jokių istoriografinių nuorodų,
todėl galima daryti prielaidą, kad istoriją rašė iš asmeninės patirties“ (p. 498). Tačiau jis nenurodė ir to fakto,
kad jo ALP yra sutrumpinti Daukanto tekstai, besiskiriantys nuo originalo tik kalba, pataisyta pagal to meto
periodinių leidinių rašomosios kalbos tendencijas.
Sunku, beveik neįmanoma sujungti į vieną darnią kolektyvinės monografijos visumą minėtų skirtingų Maironio kūrybos ir veiklos tyrimų rezultatų. Todėl tūlas
skaitytojas gali pasigesti struktūrinės teksto darnos.
Tačiau, parafrazuodami Aristotelį, galime pasakyti,
kad išprusęs skaitytojas kiekvienoje mokslo srityje reikalaus tiek darnos, kiek jos leidžia dalyko prigimtis. !
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Nacionalistinis karų
dešimtmečio smurtas
Titas Krutulys

Patriotinių Lietuvos šimtmečiui skirtų knygų lentynoje aptinkame ir tokį ne visai įprastą veikalą – Lemtingi
metai: Lietuva 1914–1923 m. Karas, revoliucija ir tautos gimimas. Nors pavadinimas lyg ir visai standartinis, paminimas ir nacionalistinį patosą galintis sukelti
žodžių junginys „tautos gimimas“, o ir pats valstybės
sukūrimas susiejamas su lemtimi, tarytum kažkas iš
aukščiau būtų taręs savo žodį dėl Lietuvos. Tačiau iš
tiesų viskas kiek sudėtingiau.
Antroji istoriko Tomo Balkelio monografija yra šiokia
tokia balta varna šimtmečio istorinių knygų kontekste.
Pirma, kaip ir pirmoji autoriaus knyga Moderniosios
Lietuvos kūrimas (2012), ji iš pradžių publikuota anglų
kalba Oxford University Press leidykloje ir labiausiai
pritaikyta užsienio auditorijai, todėl vyrauja iš pažiūros susvetimėjęs su lietuvybe ir lietuviškumu žvilgsnis,
besistengiantis lietuvį pamatyti ne kaip kažką, o tarp
kitų. Antra, išleista ji anaiptol ne akademinėmis pub
likacijomis garsėjančios leidyklos Tyto alba, kurios dė
ka puslapiai pūsti, šriftas toks, kad knygą perskaitytų ir ankstyvos stadijos toliaregis, kiekvienas knygos
skyrius užbaigiamas informatyviu išvadų skyreliu, o ir
apskritai monografija pernelyg sklandi, suprantama,
puslapiai verčiasi it kokio bulvarinio skaitalo. Taigi
nusižengiama humanitarų tradicijai rašyti kaip įmanoma mažesnei auditorijai ir kuo painesniu stiliumi.

Tomas Balkelis,
Lemtingi metai: Lietuva
1914–1923 m. Karas,
revoliucija ir tautos
gimimas: Monografija,
Vilnius: Tyto alba,
2019, 352 p., 2000 egz.

Dailininkė Asta Puikienė
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Ir visa tai yra tik smulkmenos, palyginus su svarbiausiu knygos netikėtumu – tai socialinė karo ir visų pirma smurto istorija, besistengianti įrodyti, kad Lietuvos
valstybės sukūrimas nebuvo tik taikus Lietuvos tarybos sprendimo išreiškimas, vėliau įtvirtintas iš esmės
gynybiniu Nepriklausomybės karu. Būtent smurtinių
veiksmų virtinė, agresija, iš pradžių nuleista iš viršaus,
paskui kylanti iš apačios, o dar vėliau įtraukta į valstybinį smurtą, nušlavė anksčiau egzistavusią visuomenę
ir buvo esminis Lietuvos atsiradimo veiksnys.
Taigi Balkelis kiek koreguoja nacionalizmo teoretiko
Miroslavo Hrocho mintį, kad lietuvių nacionalizmas pasiekė mases po 1905 m. ir šią epochą, kai prie tautos sukūrimo prisijungė ne tik rašytojai ir mokslininkai, bet
ir dažnas kaimo provincijos žmogus, pradeda nuo Pirmojo pasaulinio karo: „nepriklausomos Lietuvos idėja
iš esmės atsirado karo metais [...] iki Didžiojo karo šis
[tautinis] judėjimas buvo daugiausia tautiškai susivokusios inteligentijos reikalas“ (p. 14–15). Šia prasme
knyga daro kažkodėl Lietuvos visuomenei dažniausiai
neįmanomą žingsnį ir sujungia Pirmąjį pasaulinį karą
su Lietuvos valstybingumu. Kaip matėme praėjusiais
metais, valstybės šimtmečio šventimas buvo griežtai
atskirtas nuo karo pabaigos minėjimo ir galimybė pamatyti vieną įvykį kitame buvo išstumta aiškiai nacionalistinio pasakojimo.
Toks sprendimas sujungti europinį ir tautinį įvykius, žinoma, paneigia tą „nepriklausomybės paskelbimo stebuklą“, bet įpina Lietuvą į dažniausiai visai
ignoruojamą kontekstą. Ne diplomatinį kontekstą ar
priminimą, kad štai Spalio revoliucija buvo vienas iš
veiksnių, keistai palankių Lietuvai, bet daugiakultūrės
šalies kontekstą – kur veikia ne tik lietuviai, bet ir žydai, baltarusiai, lenkai, vokiečiai. Būtent šitas knygos
užmojis, orientuojantis į paskirų visuomenės grupių ir
išgyvenimų faktus, o ne tik elitų ir valdžios struktūrų
analizę, visa tai derinant su anglakalbe prievartos ir
smurto istorijos teorija, ko gero, ir yra stipriausia monografijos vieta. Tai leidžia autoriui ir gana įtikinamai
interpretuoti iš pažiūros atsitiktinius nutikimus, pavyzdžiui, lietuvio karininko mirtį nuo vokiečių kareivio
rankos, aprašomą knygos pradžioje, ir itin plačiai traktuoti karų laikotarpį, apibrėžiant epochą nuo 1914 iki
1923 m., kartu paneigiant istoriografijoje įkaltą visuomenės požiūriu kiek klaidingą teiginį, jog karas baigėsi
1918 m., o po jo prasidėjusios kovos traktuotinos kaip
tarpukario dalis. Apskritai istorijos teorija knygoje pristatoma išties plačiai, jau bibliografijoje į akis krinta
stebėtinai gausus ypač anglakalbių Pirmojo pasaulinio
karo istorijos teoretikų darbų skaičius, o dalis skyrelių
ir pradedama nuo diskusijų su šiais autoriais, bandant
į lietuvišką kontekstą integruoti Vokietijos ar Anglijos
karo istorijai taikytas sąvokas. Kadangi tokios diskusijos saikingos ir informatyvios, jos yra išties vertingos.
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Pagirtini Lemtingi metai ir dėl ypatingo dėmesio tokioms menkiau žinomoms temoms kaip, pavyzdžiui,
gyventojų išvarymai iš Lietuvos prieš Vokietijos okupaciją, išryškinant ir tai, kaip jie paveikė vėliau prasidėjusį valstybingumo kūrimą, ir apskritai to meto
Lietuvos visuomenę, netekusią aktyviausio intelektua
linio elito. Įdomu, kad autorius skiria dėmesio ir Rusijoje leistai pabėgėlių periodinei spaudai bei glaustai
pristato svarbesnes politines grupes ir jų idėjas. Aktua
lu ir tai, kad itin kritiškai vertinamas Lenkijos ir Lietuvos konfliktas pavadinamas „Purvinu karu“. Knygos
kontekste gana svarbu, kad vienodai detaliai aprašoma
tiek lenkų, tiek lietuvių agresija ir nepalaikoma nė viena pusė. Bene daugiausia vietos knygoje skiriama karinėms grupuotėms ir vadinamajam užnugario frontui.
Kaip tik šie skyriai labiausiai priartina prie smulkių
regionų ir smurtaujančių gaujų istorijos. Tokia istorinių veikėjų gausa suproblemina tarytum aiškiai atrodžiusį nepriklausomybės karų horizontą.
Vis dėlto akademikams ši knyga, ko gero, užkliūtų.
Labai jau ji neilga ir fragmentiška. Antai, jei tekstą
publikuotume įprastiniu smulkesniu šriftu ir išimtume nuotraukas bei nuo naujų puslapių pradedamus
skirsnių pavadinimus, ji, ko gero, sutilptų į 200 puslapių. Negi tokiame trumpame pasakojime, dar, beje, prikrautame įvairių citatų ir smulkmenų, galima sukurti
visai naują dešimtmetį trunkančią istoriją, įvertinančią
visų Lietuvoje egzistavusių tautinių, politinių grupių
ir karo pabėgėlių patirtį? Balkelis tik maždaug septyniasdešimt knygos puslapių skiria Pirmojo pasaulinio
karo metų įvykiams, iš jų tik septyniolikoje aprašomas
laikotarpis nuo karo pradžios iki Vokietijos okupacijos
Lietuvoje. Šia prasme knyga vis dėlto yra apie tautokūrą ir karo kontekstas greičiau suvokiamas kaip masių
veiksmo priežastis. Jis nėra reikšmingas pats savaime.
Pati tautokūra atskleista iš visuomenės perspektyvos
kaip socialinė istorija. Vis dėlto neišvengta gausybės
enciklopedinės kontekstinės informacijos. Tad knygo-
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je itin daug vietos skiriama ir pažįstamai valstybinei,
oficialiai laikotarpio istorijai perteikti, todėl tos paprastų žmonių istorijos perteikiamos keliais štrichais, lakoniškai ir piešiant dažnai tik patį bendriausią vaizdą.
Be to, sklandus knygos stilius kartais net supaprastina situacijas, o datų, įtraukiant ir konkrečias dienas,
gausa primena ne visiems patrauklią istorinę kroniką.
Šie sprendimai aiškūs – Vakarų auditorijai enciklopedinė informacija yra būtina, stengiantis geriau pažinti
regioną. Tačiau Lietuvoje tai jau daug kartų aprašytų
faktų kartojimas. Ir naudojamų šaltinių prasme monografiją sunku pavadinti labai originalia, didesnė dalis
faktų besidominčiam epocha bus žinomi, o naujesni tik
rai nenustebins, nes iš esmės bendro vaizdo ryškiai nepakeis.
Kadangi stipriausia monografijos dalis yra idėjinė ir
teorinė, tai ypatingo dėmesio reikalauja ir knygos epilogas, pateikiantis tarpukario Lietuvos interpretaciją.
Šios epochos visuomenės situacija lyginama su ilgalaike krize, kurią ir nulėmė ilgametė militarizacija. Karo
padėtis, ypatingas kariuomenės vertinimas, karinis
perversmas, demobilizuoti kariai, besijungiantys į radikalios dešinės grupuotes, o kartu ir itin gausi Šaulių organizacija – visa tai pateikiama kaip ankstesnės
epochos palikimas, neleidęs Lietuvoje įsitvirtinti tikrai
demokratijai ir išsivaduoti iš paramilitarinės kultūros
įtakos.
Knygos populiarumas ir prieinamumas džiugina
jau vien dėl jos nešamos žinutės, rekomenduojančios
iš naujo įvertinti idealizuotą nepriklausomybės karų
laikotarpį, ir primena, kad tai vis dėlto buvo smurto
ir prievartos istorijos, apėmusios beveik visą tuometinę Europą, dalis. Ir nors galima į Lemtingus metus
žiūrėti kaip į epochos tyrimų sintezę, įspraustą į smurto istorijos paradigmą, tačiau šiuo atveju vis dar gana
provincialiai lietuviškai istoriografijai socialinės istorijos madų importas tikrai nepamaišys.
!
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Mitų dekonstrukcija
ir tikrovės paieškos
Lituanicos istorijoje
Leonas Nekrašas

Kartą vaikystėje Darius ir Girėnas mane labai netikėtai pradžiugino. Tąkart išvydau jų rimtus, stoiškus
žvilgsnius, žvelgiančius į mane iš kiemo balos, – ištraukiau iš vandens, padėjau išdžiūti, po to smagiai
išleidau. Žinoma, kalbu apie dešimties litų banknotą
su garsiųjų lietuvių lakūnų atvaizdais. Turbūt nė vienas vaikas iš mano aplinkos anuomet nebūtų pasakęs,
kas per „dėdė“ pavaizduotas ant penkių litų banknoto
(kiti banknotų „dėdės“ taip pat buvo daugiau ar mažiau
mįslingi), tačiau mes visi nuo mažų mažens žinojome,
kas tokie Darius ir Girėnas, daug kartų buvome girdėję
apie jų narsą, atliktą žygdarbį, tragišką lemtį. 1933 m.
iš JAV į Lietuvą lėktuvu Lituanica skridę lakūnai, įveikę Atlanto vandenyną, bet pražuvę Vokietijoje nepasiekę tikslo, yra tapę legenda, idealizuojamais – pačias
tauriausias vertybes įkūnijančiais – tautos herojais.
Atrodo, kad žinome apie Darių ir Girėną bei jų skrydį,
bet ką tikro mes žinome? Ar Lituanica krito nuo vokiečių kulkų? Jei ne, tada iš kur atsirado tokie gajūs vaizdiniai? Apskritai kas tikra ir kas ne?
Šie klausimai pasirodė opūs talentingai žurnalistei,
istorikei Gražinai Sviderskytei. Šiemet išleistoje knygoje Lituanica: Nematoma pusė (parengtoje 2016 m.

Gražina Sviderskytė,
Lituanica:
Nematoma pusė,
Vilnius: Aukso žuvys,
2019, 456 p., 3000 egz.

Dizaineris Zigmantas Butautis
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Vilniaus universiteto Istorijos fakultete apgintos daktaro disertacijos pagrindu) autorė dekonstruoja susiformavusius ir sąmoningai suformuotus mitus, kurie lig
šiol dominavo visuomenės suvokime apie Darių ir Girėną, ir įspūdį darančia šaltinių analize bei išradingų metodų taikymu grindžiamu tyrimu bando priartėti (kiek
įmanoma, kiek leidžia šaltiniai) prie tikrovės. Knygos
pavadinime įvardyta Lituanicos „nematoma puse“ istorikė apibrėžia pačią istoriją (p. 16), kurios – „dokumentalaus istorinio pasakojimo“ (p. 9), kritinės analizės –
lig šiol stigo. Susipažinus su visa eile nuo pat XX a.
ketvirto dešimtmečio pasirodžiusių leidinių apie Darių
ir Girėną, su autore sunku nesutikti. Trumpai tariant,
daugumą jų tiksliau būtų apibūdinti ne istoriografijos, o hagiografijos terminu – skaitydamas juos niekada nesudvejosi, kad skaitai apie herojus. Tai akivaizdu
vien iš pompastiškų epitetų, kuriais lakūnai charakterizuoti: „sparnuoti lietuviai“, „erdvės nugalėtojai“ (!?!),
„Atlanto nugalėtojai“, „Lietuvos sakalai“, „du sparnuoti
galiūnai“ ir t. t. Sviderskytė tiria istoriją atskirdama ją
nuo mitų ir idealizavimo – tuo šis tyrimas svarbus ir iš
esmės naujas. Ir tai jokia „šventvagystė“ didvyrių atžvilgiu. Tai mokslas.
Knyga turi du tematinius branduolius – tai mitų formavimasis bei jų daryba ir faktinės Lituanicos istorijos
(skrydžio priešistorės, lakūnų pasiruošimo, paties skrydžio ir katastrofos bei įvykio atomazgos – trijų valstybių: Lietuvos, JAV ir Vokietijos, reakcijų ir veiksmų)
rekonstrukcija. Tarp šių dviejų polių autorės tekstas ir
„nardo“ – puslapis po puslapio griaudamas skaitytojo
turėtas miskoncepcijas. Autorė iškelia, atrodytų, elementarius klausimus, apie kuriuos lig šiol bent man
(neabejoju, kad ne tik man) neteko susimąstyti, pavyzdžiui, kodėl Lituanicos liekanas Vokietija perdavė Lietuvai, o ne JAV (juk lakūnai buvo JAV piliečiai), arba
kodėl lakūnai buvo palaidoti kartu? Šios knygos skaitymas paskatina reflektuoti ir savo santykį su turimais
vaizdiniais bei tariamu žinojimu.
Sviderskytė surado, ištyrė ir panaudojo daug naujų
dokumentinių šaltinių – duomenys rinkti bent dvidešimtyje saugyklų JAV, Vokietijoje ir Lietuvoje. Tyrinėjimą turtina ne tik istorikės darbštumas, bet ir išradingumas – pasitelktas (istorikams nebūdingas)
meteorologinės reanalizės metodas, kuriuo rekonstruoti orai Dariaus ir Girėno skrydžio metu, prieita prie išvadų, koreguojančių dar vieną vaizdinį (p. 208–215).
Atmosferos reanalize sumenkinta ir klaidingų Lituanicos aukštimačio rodmenų (kintantis slėgis daro jiems
įtaką) tikimybė (p. 297) – turbūt retas istorikas net susimąstytų, kad tai vienaip ar kitaip įmanoma patikrinti.
Aktualus tyrimo aspektas – „vokiečių pašovimo“ mito
genezės, vystymosi (prielaidų jam vystytis), ideologinio
panaudojimo ir įtvirtinimo sovietmečiu analizė. Cituojamas 1958 m. LKP CK biuro nutarimas (p. 337), grin-
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džiantis politinius-ideologinius skrydžio paminėjimo
motyvus, nurodymai „iš viršaus“ režisieriui Raimondui
Vabalui kuriant filmą Skrydis per Atlantą (p. 363), kurį
kine pažiūrėjo rekordinis skaičius Lietuvos žiūrovų bei
išvydo ir audros žaibus, ir hitlerininkų kulkas. Pastebėtina, kad lėktuvų katastrofos apskritai turi tendenciją „apaugti“ sąmokslo teorijomis (kurias savo tikslams
dargi eskaluoja suinteresuotos stovyklos). Turbūt kiek
vienas žinome ne vieną pavyzdį. Pažintis su šia knyga
paskatina refleksiją, suvokimą, kad kartais (o aviacijos
bumo, rekordų manijos etapu – netgi dažnai) lėktuvai
tiesiog dūžta, tiksliau, dūžta be piktadarystės, be sąmokslo, be piktos valios. Knyga išaiškina sąmokslo teo
rijos kelią nuo gandų lygmens iki virsmo kone dogma
ir, mano požiūriu, yra naudinga siekiant pažinti visuomenių stimulus, joms reaguojant į tokio tipo įvykius.
Sviderskytės knyga turtinga gausa autentiškų citatų
su netaisyta tarpukario Lietuvos ir JAV lietuvių kalba,
kuri skaitytoją tarsi priartina prie pasakojimo veikėjų,
jų jausenų. Pavyzdžiui, žmogiškųjų Dariaus ir Girėno
asmenybių bei jų tarpusavio įtampų analizė tikrai nebūtų tokia įtaigi be (1933 m. birželio) įrašo iš Dariaus
dienoraščio citatos: „Girėno smegenės kaip paprastai
labai mažai gyvumo parodo“ (p. 58). Tokios citatos skaitymą ir pažinimą daro malonius.
Knygos autorei galima išreikšti ir keletą subjektyvių pastabų. Istorikai savo tyrimuose paprastai nerašo
apie tai, ką jautė ieškodami šaltinių, apie savo interakcijas su vienos ar kitos institucijos darbuotojais ar apie
tai, kaip ir su kuo po sėkmingo atradimo ėjo „pakramsnoti burgerių“ (p. 105). Vis dėlto tokių intarpų knygoje
nėra daug, be to, jie netgi dera prie savito, ne visai formalaus rašymo stiliaus. Knyga parašyta laisvu, vaizdingu stiliumi. Istorikams puristams tikrai galėtų kliūti tam tikros autorės išraiškos („Tad – būti ar nebūti?!“
(p. 92), „Bet ir apžnekęs mitas – kaip pilis: tebestovi
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dar vis“ (!?!) (p. 104) ir t. t.), tačiau čia juk ne disertacija, istorikės neriboja jokie rėmai ar nusistovėjusios
normos, be to, istoriniam – moksliniam – pasakojimui
tai netrukdo. Tokie sakiniai kartais įgrysta tik dėl to,
kad istorikės narpliojama istorija tokia įdomi, jog nekantraujama greičiau su ja susipažinti. Sviderskytės
pasirinkimas „šokinėti“ tarp skirtingų laikotarpių, nuo
mitų darybos ir jų darytojų prie Dariaus ir Girėno, jų
skrydžio ir žūties, bei „atgal“ irgi diskutuotinas, bet numanu, kad toks tyrimo išdėstymas buvo labai gerai apgalvotas.
Gražiai išleistą knygą turtina virš šimto spalvotų (asmenybių, dokumentų, žemėlapių ir t. t.) nuotraukų, ši
vaizdinė medžiaga – puikus pasakojimo palydovas. Vis
dėlto buvo labai nemalonu išvysti apirusius Dariaus ir
Girėno palaikus ar keliasdešimt metų dūlėjusius lakūnų kūnus čiupinėjančių tyrinėtojų nuotraukas. Bet tai
ne priekaištas knygai, tai dar vienas akstinas savirefleksijai, savo santykio su mitu ir tautos herojais pažinimui. Ties čia, matyt, ir suveikia mitas, nuo mažens
idealizavimo veikti jausmai – paprastai tariant, tiesiog
nesinori matyti žmonių, vaizduotų ant savos nacionalinės valiutos, suirusių kūnų (palyginimui – žvilgsnis į
Egipto faraonų liekanas emocijų nekelia). Moksliniame
tyrime tokia medžiaga dera.
Gražinos Sviderskytės knyga įrodo autorės darbštumą ir išradingumą, sėkmingu rezultatu vainikuoja
jos pasitikėjimą savimi ir ambiciją. Atliktas mokslinis
tyrimas (ir mitų dekonstrukcija) tikrai niekam nesutrukdys ir ateityje būti įkvėptiems Dariaus ir Girėno
žygio. Tai svarbus, aktualus ir labai įdomus darbas, rekomenduotinas toli gražu ne tik istorikams. Be to, knyga turi ilgalaikį poskonį – teikia paspirties apsvarstyti
savo santykį su turimais istoriniais vaizdiniais, istorijos herojais, aukomis, piktadariais, pasvarstyti apie šių
vaizdinių kilmę ir reikšmę.
!
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Mūsų chaotiškų laikų
koučeris
Laurynas Peluritis

Italija. Vėlyvą popietę televizorius svetainėje rodo teleparduotuvę. Iš televizoriaus garsiakalbių įtaigiu žemu
balsu kažką labai aistringai aiškina pusamžis vyriškis
baltu chalatu (daktaras?). Autoritetingos išvaizdos pilietis pardavinėja garpuodžius, kurie jau šiandien gali
pakeisti mano gyvenimą „iš esmės“, juose ruošiamas
maistas – tai ne šiaip kalorijos kūnui, stebuklingo terminio apdorojimo proceso metu neva išsaugomi visi vitaminai, mineralai, fotonai, protonai ir moronai, reikalingi žmogaus kūnui, o turbūt ir sielai. Kaip aš iki
šiol galėjau gyventi be šito garpuodžio?! Bet kažkokiu
būdu, nepaisant geriausių kai kurių žmonių ketinimų,
vis dar esu gyvas. Problema turbūt yra ne tiek garpuodis, ir ne tiek jį parduoti bandantis „daktaras“ Vittorio.
Apie ką aš čia? Ogi apie Jordaną Petersoną ir jo bestselerį 12 gyvenimo taisyklių: Chaoso priešnuodis.
Petersonas yra toks reiškinys, apie kurį kalbant iš
karto reikia paaiškinti savo autorinę poziciją. Kodėl?
Nes problema yra jo auditorija, taip pat kaip pats Petersonas save pozicionuoja viešumoje bei galiausiai ką
jis pats teigia ir galvoja. Taigi yra mažiausiai trys ar
net keturi Petersonai. Viešumoje šis Toronto universiteto psichologijos profesorius neabejotinai kalba apie
pačius įvairiausius dalykus, kurie yra tiek šiapus, tiek
anapus jo mokslinės kompetencijos ir mokslo apskritai ribų. Kaip ir visada tokiais atvejais, problemos atJordan B. Peterson,
12 GYVENIMO TAISYKLIŲ:
CHAOSO PRIEŠNUODIS,
iš anglų kalbos vertė Daiva
Vilkelytė,
Vilnius: Tyto alba,
2019, 454, p., 4000 egz.

Dailininkė Ilona Kukenytė
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siranda tada, kai „baltas chalatas“ auditorijos akyse
teisingumo vertę suteikia viskam, kas sakoma, pradėdamas nuo samprotavimų apie mitybą, baigdamas
klimato kaitos, XX a. istorijos ar politinių ideologijų
vingrybėmis. Dera pastebėti, kad ir Petersonas labai
mėgsta atkreipti dėmesį į save, savo patirtį klinikinėje
psichologijoje, moksliniuose tyrimuose ir išsilavinimą,
tad jo viešas išminčiaus įvaizdis tam tikroje auditorijoje yra ne be jo atsakomybės, o sąmoningai konstruojamas ir formuojamas. Tiek savo tekstuose, tiek viešuose pasisakymuose jis labai pabrėžtinai demonstruoja
aukštą savivertę, nuolatos primindamas, kokius gilius
ir fundamentalius klausimus jis apmąsto ar ką veik
Descartes‘o maniera prisapnuoja (puikus pavyzdys yra
knygos įvade – p. 34).
Vis dėlto didžioji intelektualinė šlovė Petersoną aplankė tikrai ne už jo mokslinius tyrimus, net ne jo Youtube įrašus ar netgi kol kas publikuotas dvi knygas.
Profesoriaus didžiausias viešas žinomumas prasidėjo
nuo Kanadoje ganėtinai plačiai nuskambėjusios politinės diskusijos dėl privalomo lyčių požiūriu neutralių
įvardžių (ang. gender neutral pronouns) vartojimo ir
Petersono įvairių viešų pasisakymų prieš tokį kalbos
reguliavimą. Vėliau jo žinomumas dar labiau padidėjo
po įvairių jo interviu ir polemikos su nelabai protingais
kairiaisiais žurnalistais ir viešais aktyvistais, kuriuose Petersonas per savo oponentus gan nesunkiai pervažiavo intelektualiniu plentvoliu (daugiausia dėl to buvo
kalti patys oponentai). Populiarumą ypač dešinėje jam
suteikė gausūs pasisakymai prieš politinį korektiškumą, postmodernizmą ir (neo)marksizmą universitetuose Šiaurės Amerikoje, dabartinės jaunos kartos ištižimą
ir pasimetimą. Žinoma, šis atsidūrimas įvairių medijų
dėmesio centre pritraukė naują ir skaitlingą auditoriją
tam, ką Petersonas kalba, o internetinės ir intelektualinės šlovės pikas kaip tik sutapo su 12 taisyklių pasirodymu 2018 m. Taip Petersonas tapo savotišku dešiniuoju
Yuval Noah Harrari ar Slavojum Žižeku, tik be anekdotų apie socialistinę Jugoslaviją. Nors save jis pristato
kaip klasikinį liberalą su konservatyviais palinkimais,
daug ir gausiai kritikuoja XX a. totalitarinius režimus,
Petersonas kaip tik turi daugiau gerbėjų iš simpatizuojančių tradicionalizmui ar kraštutinės dešinės ideologijoms tarpo. Dėl savo įsitraukimo į Šiaurės Amerikos
kultūrinius karus tarp kairės ir dešinės, šis autorius
viešumoje susirado ir nemažai nemėgėjų. Petersono
pasisakymai apie šiuolaikinės kultūros, akademijos ir
visuomenės marginalizuotus jaunus vyrus tikrai pataiko į labai aiškų nelaimingų žmonių segmentą. Bet
palikime visą šią prekybą garpuodžiais ir su gera valia suprasti pasižiūrėkime, ką vis dėlto teigia pati knyga, o ne įvairus viešas triukšmas apie ją ir jos autorių.
Trumpai ir vienareikšmiškai pasakyti, apie ką ši
knyga, nėra lengva. Nors knygos pavadinimas ir auto-
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riaus įvadas tarsi teigia knygą esant įvairiais eseistiniais pasvarstymais apie žmogiškąją būtį ir tai, kas dar
senovės filosofų buvo vadinama klausimais apie gerą
gyvenimą, jau pirmuosiuose puslapiuose pradeda imti
įtarimas, kad knyga yra ir politinis manifestas. Knygos įvade Petersonas svarsto apie tai, kaip reikia rasti
išeitį tarp dviejų kraštutinumų (per didelio chaoso ir
per griežtos tvarkos, per didelio individualizmo ir kolektyvizmo ir t. t.), apie Vakarų kultūros dekadansą,
postmodernizmo kuriamą reliatyvizmą ir nihilizmą,
šių sąlygotą prasmės ir krypties stoką paprastų žmonių gyvenime.
Knygą, akivaizdu, sudaro dvylika taisyklių, kurias
iliustruoja netolygios kompozicija ir minties struktūra esė. Taisyklės svyruoja nuo labai tiesmukų („Savimi rūpinkitės taip pat kaip savo globotiniais“, „Sakykite teisybę ar bent jau nemeluokite“ ir pan.) iki tarsi
šmaikščiai suformuluotų („Paglostykite gatvėje sutiktą
katę“), bet iš tiesų esmė yra ne pačios taisyklės, o jas
lydintys ir aiškinantys tekstai. Pirmoji taisyklė – „Stovėkite tiesiai, atlošę pečius“ (p. 41–71) – yra palydima
esė, kurioje per selektyviai ir patogiai pasirinktus pavyzdžius apie omarus ir musinukes Petersonas teigia
vieną paprastą dalyką apie gyvenimą – gyvenimas yra
kova. Tai kova dėl erdvės, išteklių, galios, prestižo, sekso ir t. t. Ši tezė žmonijos istorijoje anaiptol ne originali
ir nauja. Įdomiau yra tai, kaip ji pristatoma. Ir čia galbūt labiausiai matyti Petersono knygos politinis krūvis, mat pirmasis knygos skyrius pradeda nuo to, kas
moderniojoje politikos filosofijoje vadinta prigimtine
būkle. Tik jeigu XVI–XVIII a. filosofai, pradedant Thomasu Hobbesu ir baigiant Jeanu-Jacques’u Rousseau,
kalbėjo apie daugiau ar mažiau įsivaizduojamą, fikcinę
žmonijos būklę, iki politinių ar net socialinių darinių,
tai Petersonas kalba apie, jo manymu, visus gyvūnus
(nuo omarų iki žmonių) nuolatos lydinčią prigimtinę
būklę, iš kurios mūsų negali išvaduoti joks socialinis
kontraktas, joks civilizavimas ar įkultūrinimas. Kova
dėl statuso ir šios suformuotos galios hierarchijos yra
prigimtinės ir gerokai senesnės už kultūrą. Kaip rašo
Petersonas: „Dominavimo hierarchija yra senesnė už
medžius“ (p. 56).
Vis dėlto skaitant knygą dažnai nelabai aišku, ką daryti su šiais prigimties ir gamtos „faktais“ ir koks jų
santykis su kultūra. Skaitant kartais atrodo, kad auto
rius apskritai bando aptrinti skirtumą tarp kultūros ir
natūros, o kartais atrodo, kad sekdamas Rousseau pėdomis Petersonas mano, jog su žmogaus prigimtimi viskas daugiau ar mažiau yra tvarkoje (išskyrus jo polinkį
ir pajėgumą daryti blogus dalykus, kam knygoje skiriami galbūt įdomiausi jos pasažai), kad gamta diktuoja iš
esmės teisingus socialinius ir etinius principus, o prob
lemos yra su ją neteisingai iškraipančiu blogu kultūriniu antstatu (kairiaisiais postmodernistais). Tiesą
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pasakius, suprasti autoriaus intenciją kartais sunku.
Kultūros funkcijos ir progreso tema Petersonas ironizuoja šiuolaikinės kairės adresu: „Žinoma, kultūra yra
prievartos struktūra. Ji visada tokia buvo. Tokia yra
pamatinė egzistencinė realybė. [...] Kultūra viena ranka atima, bet kita ranka kai kuriose sėkmingose vietose duoda daug daugiau. Galvoti apie kultūrą vien kaip
apie jungą yra nemokšiška ir nedėkinga, o ir pavojinga.
Visai nenoriu pasakyti (kaip, tikiuosi, šios knygos turinys jau akivaizdžiai paaiškino), kad kultūros negalima
kritikuoti“ (p. 365–366). Jo manymu, šiuolaikinę Vakarų kultūrą reikia vertinti ir su optimizmu, o ne vien
kaip patriarchalinį jungą, kadangi ji sudarė sąlygas
daugeliui vyrų ir moterų išsivaduoti iš nepritekliaus
ir skurdo, technologinis ir medicinos progresas sukūrė naujas reprodukcines ir apskritai sveikatos sąlygas.
Šią kairės mitų kritiką jis tęsia ilgai ir įvairiose knygos vietose.
Knygoje taip pat nuolatos persipina įvairūs faktai ir
fakteliai iš gyvūnų fiziologijos ir psichologijos tyrimų,
labai savotiškos (ir dažnai paviršutiniškos) įvairių religijų vaizdinių ir idėjų interpretacijos, kasdienė autoriaus patirtis, istorija ir literatūra. Petersono kalbėjime
taip pat labai neaiškiai ir greitai pereinama nuo tezių
apie tai, „kaip yra“, iki to, „kaip privalo būti“. Vis dėlto tai, kas knygoje yra teisinga, neretai tiesiog pribloškia savo akivaizdumu ir banalumu. Ką ir sakyti apie
neįkainojamus patarimus ar paaiškinimus, kaip reikia
susitvarkyti savo miegą ar mitybą gydantis depresiją.
Kiek makabriškiau atrodo XX a. pradžios spekuliatyvinę kultūrinę antropologiją primenantys pasvarstymai
apie tai, kad protas tradiciškai siejamas su vyriškumu, o chaosas su moteriškumu. O kur dar Petersono iš
esmės pagal gyvūnijos pasaulį ekstrapoliuotas modelis apie vyrų ir moterų socialinius vaidmenis: „Jei esate numeris vienas, aukščiausios padėties lygyje, jums
neapsakomai sekasi. Jei esate vyras, galite pasirinkti
geriausias vietas gyventi ir geriausios kokybės maistą. Žmonės varžosi, kad galėtų jums padaryti kokią
paslaugą. Turite neribotų galimybių romantiškiems
ir lytiniams ryšiams užmegzti. Jūs esate sėkmingas
omaras ir geidžiamiausios moterys išsirikiavusios tarpusavyje varžosi dėl jūsų dėmesio“ (p. 57). Tokias eilutes skaitant gali nebent suprunkšti prisiminęs alfa
patinus iš savo mokyklos, kurie dabar Anglijoje maišo
betoną arba sėkmingai sėdi kalėjime. Sunku pasakyti,
kiek autorius tokiais atvejais kalba rimtai (o rimtumą
jis mėgsta), kiek su lengva ironija.
Pastabas, kritiką ir įvairias impresijas būtų galima
tęsti be galo. Vis dėlto dera pripažinti, kad tekstas parašytas įtaigiu tonu, neblogu stiliumi, o ir pats autorius
garsėja kaip charizmatiškas kalbėtojas, mokantis parinkti pavyzdžius, kurie pataiko į vidutinio išsilavinimo piliečio vaizduotę. Tačiau kokios yra šio įvairiausių
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sferų ir sričių pynimo prielaidos? Petersonas pats savo
viešose paskaitose ir interviu neslepia, kad jo didžiausios intelektualinės įtakos yra Carlas Jungas, Friedrichas Nietzsche, amerikiečių pragmatizmas ir darvinistinis evoliucinės psichologijos supratimas. Nors jis
taip pat dažnai mini Aleksandrą Solženyciną ir Fiodorą Dostojevskį, tačiau vargu ar šie autoriai paliko kokį
nors struktūrinį pėdsaką Petersono mąstyme.
Sekdamas Jungu Petersonas suteikia didžiulę reikšmę tam, kas vadinama mitais, archetipais, didžiaisiais
pasakojimais. Jo supratimu, tai yra pagrindinis žmogiškosios prasmės šaltinis, o šių didžiųjų mitologinių
ir religinių pasakojimų interpretavimas mums atveria
tiek gilesnį supratimą apie žmogaus prigimtį, tiek duoda užuominas, kaip dera veikti, gyventi. Čia, žinoma,
esama ir romantinio ilgesio apie didvyrių laikus, noras
vėl šiuos pasakojimus išgyventi ir patirti (ne šiaip sau
Petersonas yra nemažas Josepho Campbello gerbėjas).
Tik prasmė čia yra nei transcendentiška, nei imanentiška gyvenimui – ji yra funkcija, pasakojimas, padedantis individui veikti, judėti ir jaustis gerai. Pridėjus
prie to tezę, kad gyvenimas yra kova, nenuostabu, kodėl nemažai Petersono kritikų jį sieja net su kultūriniu
fašizmu.
Taigi pagrindinės problemos atsiranda, kai į sudėtingus filosofinius, konceptualinius ar mokslinius klausimus bandoma atsakyti iš labai siauros ir ekstremaliai
supaprastintos perspektyvos. Petersono įvairiapusiškam evoliucinės psichologijos ir jungiško mitų bei archetipų pynimui akivaizdžiai trūksta vieno dalyko – filosofinio išsilavinimo (ką ypač gerai parodo dar įvade
pasirodanti išnaša apie Heideggerį – p. 34). Arba kitaip tariant: mąstymo apie pačias savo mąstymo prielaidas, kas yra visai kas kita negu papasakojimas apie
tai, kurias smegenų dalis mes gavome kuriame evoliucijos etape ir gan spekuliatyvūs pasvarstymai, kodėl
būtent tada (tą patį būtų galima pasakyti ir apie kitą
šios naujosios gamtos dialektikos guru – Harrarį, kurį
nuo Petersono skiria ne tiek mokslas, kiek ideologinės
nuostatos).
Kaip daug metų iki išgarsėjimo praktikavęs psichoterapeutas, Petersonas į visas problemas žiūri praktiškai. Jam klausimai apie tiesą yra klausimai apie tai,
kas padeda geriausiai individui prisitaikyti pasaulyje,
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ar tai, iš ko galima papasakoti įtaigią istoriją. Visus sudėtingus filosofinius klausimus jis tendencingai suredukuoja į „praktines individo prisitaikymo problemas“.
Net savo paskaitose gavęs abstrakčius teorinius klausimus, jis į juos atsakinėja iš labai pragmatinės perspektyvos. Dar didesnės problemos yra tada, kai tai, kas sakoma, teigiama tiesiog kaip faktas, o ne ant tam tikrų
prielaidų sukonstruota pozicija. Ironiška, bet būtent
Karlas Marxas yra rašęs apie tai, kad tiesos klausimas
yra praktinė, o ne teorinė problema.
Žinoma, vertinant Petersoną nereikia padaryti dar
vienos klaidos. Petersono knygos trūkumai automatiškai nedaro teisiais jo oponentų, kurie gina tapatybės
politiką (lygiai tarp kairės ir dešinės radikalų), perdėtą
politinį korektiškumą ar mano šį kartą tikrai sukursiantys tikrą socializmą. Petersono knygos nemėgimas
nedaro tavęs leftistu, o pritarimas jo kairės kritikai –
konservatoriumi.
Tiesa, norint pradėti suprasti šią knygą ir jos autorių, teko skaityti knygą originalo kalba, kadangi lietuviškas vertimas turi ne tik nemažai smulkių klaidų,
tačiau kartais net ištisų sakinių prasmė pamesta ar
apversta. Taip pat erzina nepadoriai didelis šriftas ir
netaupus maketas.
Vėlyvuoju sovietmečiu dažnas „dvasingas“ jaunuolis
skaitė Senekos laiškus ir Marką Aurelijų. Šie stoikų
tekstai propagavo vidinę ramybę, tvirtumą ir savotišką
gyvenimo džiaugsmą, nepaisant išorinių aplinkybių.
Tada, matyt, visa tai kažkaip pataikė į laiko dvasią ir
atliepė kažką svarbaus. Taip jau nutinka, kad knygos
kartais kažką pasako ne mums, o apie mus. Petersono
koučingas taip pat pasako daugiau ne apie gyvenimą,
o apie savo skaitytojus ir jų poreikius. Jis neabejotinai
kuriam laikui atsistojo ir į tam tikrą viešumos nišą,
skirtą viešam intelektualui-filosofui nekonformistui.
Bet Petersonas – ne filosofas.
Praktinių patarimų lygmeniu tai yra knyga, raginanti prisiimti asmeninę atsakomybę, susitvarkyti, pasitempti, sakyti tiesą, stengtis. Tai, žinoma, knyga pasimetusiems žmonėms, kuriuos trikdo sudėtingas ir ne
per daug draugiškas dabartinis pasaulis, kuriems galbūt reikalingas protingas vyresnis dėdė, žinantis visus
atsakymus. Bet jei reikia taisyklių gyvenimui – galbūt
geriau yra dekalogas.
!
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Aurelijus Augustinas, Išpažinimai, iš lotynų kalbos vertė Eugenija
Ulčinaitė, Vaidilė Stalioraitytė, Vilnius: Hubris, 2019, 452 p., 500 egz.
Iš esmės bibliografine eilute šią anotaciją galima būtų ir baigti – žinia, kad
knyga, kurios ilgai niekur nebebuvo
galima rasti ir įsigyti, yra naujai išleista – perduota. Išpažinimai – vieno
skaidriausių žmonijos protų brandos
istorija. Tai kelionė kreivais keliais,
kupina vidinės įtampos: „suteik man
tyrumo ir susilaikymo, bet ne tuojau
pat“, – meldžia Dievo jaunas Augustinas. Šventasis, kurį šiandien žinome
ne tik kaip vieną ryškiausių Bažnyčios
figūrų, bet ir kaip vieną skvarbiausių
filosofų istorijoje, sako: „aš, didžiai apgailėtinas jaunuolis, apgailėtinas nuo
pat jaunystės pradžios“. Viena vertus,
tekstas kviečia mąstyti kartu, kita vertus – tai asmeninis Augustino nuodėmių ir tikėjimo išpažinimas, nukreiptas
Dievop. Kartu tai ir intriguojanti autobiografija, skaitytojui leidžianti pamatyti save kartu su Augustinu vagiant
kriaušes, ir filosofinis veikalas, nuolat
stebinantis savo įžvalgų gelme ir pasibaigiantis fundamentaliu laiko fenomeno ir Pradžios knygos apmąstymu.
Knyga, kurią galima skaityti vis naujai. Šį kartą ją lydi ir puikaus Bažnyčios istoriko Henry Chadwicko įvadas.
Mantas Tamošaitis
Bubnys, Arūnas, Vokiečių saugumo policija ir SD Vilniaus ypatingasis
būrys 1941–1944 m., Vilnius: Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2019, 82 p., 500 egz.
Mažos apimties gausiai iliustruota
knygelė pateikia glaustus, apibendrintus duomenis apie SD Vilniaus ypatingojo būrio susiformavimą, dalyvavimą
masinėse žudynėse Paneriuose ir jų
eigą, būrio narių kasdienybę ir likimus
pasibaigus nacių okupacijai Lietuvoje.
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Būtent pastarąjį aspektą geriausiai
ir iliustruoja knygoje pateikiamas vokiečių saugumo policijos ir Ypatingojo būrio narių, atsakingų už masines
žydų žudynes Paneriuose, sąrašas su
trumpomis biografijomis. Aptariamas
tyrimas galėtų būti puiki pagalbinė
priemonė visiems, kas nori daugiau
sužinoti apie Panerius ir lietuvių dalyvavimą Holokauste nacių okupacijos metais. Antra vertus, žinant, kad
Paneriai, kaip didžiausia masinių žudynių vieta Lietuvoje, susilaukia vis
daugiau vietos ir užsienio tyrėjų dėmesio, o pačiame Panerių memoriale jau
keletą metų vyksta neinvaziniai geo
fizikiniai tyrimai, galima teigti, kad
knygoje nagrinėti klausimai netolimoje ateityje gali susilaukti dar ne vienos
platesnės publikacijos ar studijos.
Stanislovas Stasiulis
Dalevskytė-Sierakauskienė, Apo
lonija, Atsiminimai, parengė Tamara
Bairašauskaitė, Jolanta Sikorska-Kulesza, iš lenkų kalbos vertė Tamara
Bairašauskaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2019, 306 p.
Šis leidinys yra bandymas tikslinti
1863–1864 m. sukilimo istoriją, tačiau
nors autorė ir naudoja iki šių dienų neišlikusius šaltinius, ypač brolių ir vyro
laiškus, atsiminimai neturėtų atstoti
sukilimo istorijos veikalo. Dominuojantis teksto motyvas – sergėti savo
šeimos, pirmiausia dešimties brolių
ir seserų, bei sukilimui vadovavusio
vyro atminimą, parodyti jų herojiškumą, nesavanaudiškumą, atsidavimą ir
kitus mirties už tėvynę motyvus. Tai
monumentalus Lietuvos kankinių ir
Sibiro seserų portretas. Už pasiaukojimo, šeimos praeities, neatsiejamos
nuo Lietuvos ir Lenkijos likimo, slypi
ir trečia tomą juosianti gija – visa tai
ištvėrusių, o vėliau sukilimo atmintį
saugojusių moterų paveikslas. Iš šių
gijų suverti vientisą tekstą, toli gražu,

nebuvo paprasta, bet tai pavyko daug
geriau nei prieš dešimtmetį pasirodžiusioje lenkiškoje versijoje.
Juozapas Paškauskas
Gombrowicz, Witold, Dienoraštis
I (1953–1958), iš lenkų kalbos vertė
Irena Aleksaitė, Vilnius: Odilė, 2019,
624 p., 1000 egz.
Antras lenkų rašytojo dienoraščių
leidimas verčia klausti, kuo šie tekstai
žavi lietuvių skaitytojus. Pirma mintis – tuo, kad autorius moka neįtikėtinai snobiškai niekinti snobizmą ir su
provincialo kompleksu peikti tautiečių provincialumą. Kartais jo kritinis
patosas pradeda priminti Nietzsche‘s
kritiką Europos fin de siècle civilizacijai, kartais panašėja į kabareto
šmaikštavimą. Daugeliui lietuvių tokia saviplaka itin artima, juo labiau
kad ji atstoja atsakingą kultūrinę
savirefleksiją. Tiesa, lietuviai puikiai
moka provincialiai graudintis dėl savo
provincializmo, tik smagu, kad jautiesi
ne vienišas. Tai, ko lietuviai tikrai nemoka ir artimiausiu metu neišmoks –
tos unikalios kalbėsenos, kurią lenkai
vadina gawęda. To plaukiančio, sklandaus porinimo, pasakojimo atsipalaidavus, su šypsena ar pasigraudinimu,
perdaug nesirūpinant tikslumu, bet
visad norint, kad klausytojas jaustųsi
jaukiai, o ir nepamestų istorijos gijos.
Pro akis skaitytojams prasprūdo Waleriano Meysztowicziaus Pašnekesiai
apie laikus ir žmones, bet, norisi tikėti,
dėl to liko pamiltas Gombrowiczius.
Jonas Naujokas
Kunčius, Herkus, Geležinė Stalino pirštinė: Romanas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019,
408 p., 1000 egz.
Protojerėjus Nikita Chruščiovas
tampa Nikolajų Ježovą tvirkinančiu
mokytoju – ši detalė turbūt geriausiai
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iliustruoja, kokio lygio absurdas kuriamas romane. Pasitelkiant liūdno likimo NKVD vado biografiją, konstruojama alternatyvi ir itin vulgari Sovietų
Sąjungos istorijos linija, kurioje Leninas tampa piešiniu... Ježovo išangėje.
Pats didžiųjų valymų organizatorius ir
vykdytojas – visų stumdoma, artimųjų skriaudžiama socialinio pakraščio
figūra, kuri tarytum netyčia atsiduria
vykstančio teroro smaigalyje. Tai –
autoriaus kerštas už visus sovietinio
„rojaus“ metus. Juodo humoro, vulgarumo, ironijos perpildytas romanas –
lyg lietuviška Vladimiro Sorokino
Opričniko dienos versija, bandanti savaip užpildyti ar papildyti brutalumu
garsėjusio „kruvinojo budelio iš Lietuvos“ biografijos skyles.
Tomas Vaitelė
Milerytė-Japertienė, Giedrė, Kai
Kaunas buvo Kaunas: Pasivaikščiojimai po miestą 1938 m., Vilnius: Tyto
alba, 2019, 199 p., 3000 egz.
Ar kada bandėte įsivaizduoti, ką
būtų galima pamatyti, jeigu vaikščiotumėte po 1938 m. Kauną? O ką išgirsti, paragauti, sutikti? Ši knyga siūlo
būtent tokią galimybę – kviečia į ekskursiją po Kauno erdves ir istorijas.
Unikaliai pasakojamas tekstas – vieno
to meto veikėjo lūpomis – skaitytoją
pakiliai vedžioja po modernų, šviesų,
kultūros ir judėjimo pilną miestą. Tiesa, tai šiek tiek romantizuotas vaizdinys, labiau atspindintis autorės tyrinėjimus tarpukario temomis, negu
konkretaus tuomet galėjusio gyventi
žmogaus pažiūras į save ir aplinką. Vis
dėlto knyga kviečia pažinti ir iš arti
patirti daug itin skirtingų kasdienybės
detalių, miesto pasakojimų, legendų,
garsių ir paprastų žmonių gyvenimų,
ieškoti laiko dvasios ir bandyti Kauną
pajusti autorės siūlomomis trajektorijomis – tiek įsivaizduotais 1938 m.,
tiek 2019 m.
Monika Šipelytė
Sokolov, Saša, Durnių mokykla, iš
rusų kalbos vertė Goda Grigolytė-Lu-
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čiūnienė, Vilnius: Vaga, 2019, 256 p.,
1000 egz.
Pirmąjį romaną Durnių mokykla
Saša Sokolovas užbaigė 1973 m.: Sovietų Sąjungoje jis dar plito samizdatu, JAV oficialiai pasirodė 1976 m.,
o lietuviškai sulaukėme tik dabar.
Diplomato šeimoje Kanadoje gimęs
Sokolovas nepritapo sovietinėje sistemoje, kaip ir jo romano pagrindinis
veikėjas – „mokinys toks ir toks“. Daugiasluoksnę Durnių mokyklą galima
skaityti kaip nutikimų specialių poreikių turinčių vaikų mokykloje kroniką,
kaip profesoriaus-idealo meilės dukteriai istoriją ir kaip disfunkcinės sovietinės visuomenės kritiką. Pasakotojo
sąmonės srautas į paviršių iškelia vis
kitas temas, o siužetą galima atsekti
nebent įdėmiai sekant netvarkingą
mozaiką sudarančius erdvės ir laiko
riboženklius. Vis dėlto atsitraukus
nuo šių atskirų fragmentų, matyti šio
kūrinio dailumas – ne tik pagrindinio
herojaus polemika su kitu savo „aš“,
bet ir gebėjimas be „racionalumo“ filt
ro patirti pasaulį, ištrinant ribą tarp
svajonės ir tikrovės.
Skirmantas Knieža
Vincė, Laima, Mūsų nepalaužė:
Partizanų, ryšininkų, tremtinių, Holokausto aukų ir jų šeimų likimai, Vilnius:
Alma littera, 2019, 359 p., 3000 egz.
Tai angliškos, dar 2012 m. išleistos knygos, lietuviškas vertimas. Čia
pasakojama apie Lietuvos gyventojų
patirtis abiejų totalitarizmų gniaužtuose – pradedama nuo mitologizuoto
mokytojų pasipriešinimo sovietams
1940 m., tęsiama pasakojant Juozo
Lukšos ir jo žmonos meilės istoriją,
taip pat išgyvenusiųjų Holokaustą,
Lietuvos vokiečių, Lietuvos partizanų
ir ryšininkų istorijas. Pridedama ir
savęs – autorė, lietuvių kilmės amerikietė, vietomis pasakoja ir savo istoriją
bei įspūdžius, patirtus keliaujant Lietuvoje. Nors viską bandoma sujungti,
tai primena lietuvišką mišrainę – lyg
ir įdomu (skanu), bet kažkaip nusibodę. Akivaizdu, kad knyga buvo rašy-

ta ne Lietuvos skaitytojui: kai kurios
istorijos Lietuvoje gerai žinomos, net
nuvalkiotos (Lukšos ir Nijolės Bražėnaitės), nemažai ir faktinių klaidų
bei beletristikos, o įdomesnių, iki tol
neužrašytų ar menkai žinotų istorijų
vos kelios.
Marius Ėmužis
Žirgulys, Aleksandras, Dominykas Urbas, Laiškų dialogas: Šaltinio
publikacija, sudarytoja ir rengėja Ilona
Čiužauskaitė, Vilnius: Slinktys, 2019,
128 p., 500 egz.
Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutui 2018 m. leidžiant Aleksandro
Žirgulio laiškų viešiesiems asmenims
rinktinę buvo tikslingai neįtraukta
korespondencija su Dominyku Urbu,
tikintis ją atskirai paskelbti abipusę.
Leidinys išėjo kuklus, kokie ir buvo
tiedu didieji filologai – dėmesingi kitų
(ypač literatūros klasikų) raiškai, vis
pasitardami, kaip autentiškumą išlaikyti, patys žodžiais nesitaškė. Iš dažno
laiško gali imti jų asmeninio pavyzdžio
pamoką, kad redaktoriams, vertėjams
kalbos duomenis bei istorinius faktus
reikia tikrinti ir pertikrinti, žinovų
klausti ir perklausti. Šiaip santūrus
Žirgulys kartą kitą prasitaria: „tie avinai iš Maironio muziejaus nieko nežino“. Deja, dalykiniai leidimo komentarai liudija rengėją nebuvus stropiausia
mokine: paaiškinta daugybė gerai žinomų ar po ranka randamų dalykų
(net kas toks Vincas Mykolaitis-Putinas), tačiau dėl sunkiau suprantamų
realijų nepasivarginta. Todėl filosofas,
visuomenės veikėjas Valentinas Speranskis (1877–1957) tapo Sperauskiu
su išnaša „sunkiai įskaitoma pavardė“. Tai toli gražu ne vienintelis atvejis, kai nenustatyti minimi asmenys,
net Valstybinės grožinės literatūros
leidyklos bendradarbiai. Taip ir lieka
tųdviejų susirašinėtojų įdirbis nepasiekiamu tekstologinio kruopštumo
etalonu.
Paulius Subačius
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Pomponai
Eligijus Raila

Teogoninė sriuba

Leaves of Grass

Kai Žilviną užkapojo piktieji Eglės
broliai, tai Eglė surinko į dubenį mylimo vyro skiautelius, pridėjo trintų
Uosio šaknų, įmaišė sumaltos Beržo
tošies, įbėrė džiovintų Drebulės lapų
ir viską užpylė ataušusiu Ąžuolo gilių
nuoviru. Taip atsirado senovės lietuvių teogoninė sriuba – žaltibarščiai.

Waltas Whitmanas vaikystėje labai
mėgo lankytis pas kaimynystėje apsistojusią indėnų arapahų gentį. Ten
jis išmoko rūkyti žolę. Jau paaugęs
Whitmanas perėjo prie lapų. Kai indėnai arapahai prasigėrė ir visi darniai
išmirė, tai iš liūdesio jis ėmė žolę sukti
į lapus ir toliau rūkė suktines, šnekučiuodamas su mirusiais savo bičiuliais.
Dar vėliau jis savo pašnekesius sudėjo
į knygą.

Dilgėlių šilkas
Kai karalius, norėdamas pasipuikuoti savo naujais drabužiais, pasirodė
dvariškiams, tai vienas vaikas, išvydęs
Jo Didenybės nuogumą, garsiai ištarė:
„O juk karalius nuogas!“ Tačiau ši istorija turėjo tęsinį. Karalius, baisiai susigėdęs, puolė slėptis nuo svetimų akių
ir pataikė tiesiai į dilgėlyną. Taip atsirado posakis „Pulti nuogam į dilgėles“.
Ding an sich
Kartą Immanuelis Kantas, norėdamas atsakyti į klausimą „Kas yra Apšvieta?“, gūdžią naktį paliko šiltą patalą, įsilipo į didžiulę prūsišką skrynią ir
aklinai užsivožė dangtį manydamas,
kad tamsos karalystėje jam pavyks
apmąstyti šviesos sąvoką. Kai tarnas
Mikelis, apykvailis lietuvininkas nuo
Ragainės, ryte atnešęs savo šeimininkui karštos arbatos su medumi nerado
filosofo lovoje, baisiai persigando ir ėmė
visu balsu šaukti: „Dingo! Dingo!“
Didysis Karaliaučiaus mąstytojas,
nesuprasdamas lietuvininkų kalbos,
bet aiškiai girdėdamas persigandusio
tarno riksmą, tuo metu pagalvojo apie
panašiai skambantį, bet visai kitokį
dalyką. Taip atsirado daiktas ir jo
vaizdinys.
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Patriarcho sapnas
Vieną šiltą 1912 m. balandžio pavakarę Jonas Basanavičius prisėdo ant
suolelio Bernardinų sode ir netrukus
kietai įmigo. Susapnavo jis, kad ant
Gedimino kalno staugia dvidešimt geležinių vilkų. Nubudęs Basanavičius
įtemptai galvojo, kaip šį sapną reikėtų
aiškinti. Galop daktaras nusprendė,
kad vilkų staugimas reiškia lietuvių
protestą prieš Vilniaus miesto dūmos
sprendimą Gedimino kalne įrengti
vandens rezervuarą.
Nesuprato tuomet patriarchas, kad
dvidešimt geležinių vilkų – tai dvidešimt sukilėlių, užkastų Gedimino kalne generalgubernatoriaus
Muravjovo paliepimu.
Kartais siela staugia geležiniu vilku.
Trys plius vienas
Gyveno kartą keturi broliai
Vileišiai. Vienas iš jų tiltus
statė, kitas žmones gydė, trečias signataru tapo, o ketvirtas buvo ūkininkas Anupras.

Užtat jam vietos prie istorijos stalo ir
neliko.
Gudaičio-Guzevičiaus teisybė
Istorikams ištyrus Aleksandro Gudaičio-Guzevičiaus „rudąjį sąsiuvinį“,
kur jis buvo surašęs slapčiausius savo
gyvenimo nutikimus, paaiškėjo, kad Vilniaus katedroje guli ne karalienės Barboros Radvilaitės, o Marytės Melnikaitės palaikai. Barboros palaikus 1939 m.
išsivežė speciali lenkų komisija, o į jų
vietą 1945 m. vasarą LSSR saugumo
liaudies komisaro Gudaičio-Guzevičiaus
įsakymu buvo perkelti ir slapčiomis
sudėti raudonosios partizanės kaulai.
Komisaras rašytojas niekam nežinant
dažnai aplankydavo Melnikaitės griaučius, prie kurių ilgai rymodavo galvodamas apie savo naujo romano siužetą.
Kerštas
Petras Cvirka, mokydamasis Kauno
meno mokykloje, labai mėgo visokius
šposus krėsti, ypač ką nors išgąsdinti.
Kartą jis įlindo į studijoje stovėjusį grabą, paruoštą piešimo pamokai, patogiai
ten įsitaisė ir pradėjo lakštingala čiulbėti. Draugai dailininkai labai užpyko dėl
tokio trukdymo, užkalė grabą
ir paliko nakčiai. Iš pradžių
Cvirka dar smagiai suokė,
vėliau jį niūri nyka apėmė,
o paryčiui iš baimės ėmė superfosfatą leisti. Išlaisvino jį
mokyklos ūkvedys Krukelis,
kantriai ieškojęs smarvės
šaltinio. O Cvirkos kerštingo
berno būta. Kai atėjo 1940-ieji, tai jis visiems savo skriaudikams už viską atseikėjo. !
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Gėris, grožis ir tiesa
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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
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