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Miela Redaktore,

Laišką pradėti noriu sveikinimu Naujajam Židiniui-Aidams. Su pergale! Jūsų 
žurnalas įrodė, kad kryptingos, nuoseklios ir nuolatinės pastangos gali pakeisti 
visuomenės požiūrį į praeitį, net kai tai daro ne itin didelė, bet pasišventusi ir savo 
teisumu tikinti grupė. Kalbu apie požiūrį į sovietmetį – juk visuomenėje įsigalėjo 
būtent židinietiškas sovietmečio vaizdinys. Žinoma, ši pergalė – ne vien žurnalo 
nuopelnas, bet jo įnašas – neabejotinas. Sovietmečio kaip didžiojo blogio Lietuvos 
istorijoje, iškraipiusio lietuviškumą, demoralizavusio žmones ir esančio dauge-
lio, jei ne daugumos dabarties blogybių priežastimi vaizdinys, suformuotas apie 
Naująjį Židinį-Aidus susitelkusių tyrinėtojų ir mąstytojų – tiesiog tobulas ginklas 
podonbasinei Lietuvos propagandai, kurioje sovietmečio kritika kažkodėl laikoma 
labai svarbiu patriotizmo formavimo elementu.

Taigi sveikinu dar kartą, bet priduriu: væ victoribus! Vis tik židiniečių tyrimai ir 
tekstai – dažniausiai moksliškai rafinuoti, keliantys intelektualinį iššūkį, siūlan-
tys ir išreiškiantys aiškią moralinę poziciją. Tiesa, kartais juose išlenda požiūrio 
beapeliaciškumas, toks atvirkščios Tiesos prieskonis. Nobiscum Deus mąstymo 
būdas mane visada gąsdindavo slegiančiu savo teisumo pajautimu ir... panašumu 
į bolševikinę mąstyseną. Itin ryškiai ir nemaloniai tai pasijautė 2003 m. Marcin-
kevičiaus fenomeno straipsniuose, kur blogai buvo tiesiog viskas, ką darė ir kūrė 
rašytojas, juos skaitant atrodo, kad Marcinkevičius kaltas jau vien tuo, kad tiesiog 
buvo. Bet sakykime, kad tai paauglystės aistros.

Mūsų visuomenė labai sunkiai mokosi diskutuoti, o ne kovoti, dažnai atrodo, kad 
viešoji erdvė tiesiog degraduoja, todėl nieko keisto, kad židinietiškų sėklų vaisiai 
išdygo kartūs, sakyčiau – nevalgomi: epigonai propagandistai tą pačią sovietme-
čio kaip blogio žinutę grūda primityviai ir be jokių bandymų įsigilinti ir suprasti. 
Revoliucija ir vėl ruošiasi ryti savo vaikus, kurie dabar jau pradeda atrodyti per-
nelyg intelektualūs, daug svarstantys, ieškantys niuansų, o mokslinis nuosaiku-
mas – kenkiantis propagandiniam vaizdiniui. Na, ką čia daug rašyti – vėjo sėjos 
rezultatai jau Biblijoje aprašyti.

Bet ne piktdžiugaudamas tai rašau. Klaidingai suprastos propagandos ir pri-
mityvaus istorijos supratimo įsigalėjimas Lietuvos viešojoje erdvėje kelia grėsmę 
visų pažiūrų istorikams, bent jau tiems, kurie nori būti mokslininkais: gali ateiti 
laikas, kai bandymas suprasti „priešą“ prilygs išdavystei. Apskritai vis stiprėja 
klausimas, ar Lietuvai išvis reikia istorikų, ypač kai kalbama apie nepriklauso-
mybės sutemas, karo ir okupacijų metus. Kai meras žino, kas ką ir kodėl „įdavė“ 
saugumui, kas buvo kolaborantas, o kas – ne, kai politikai įstatymais nuolat kei-
čia praeitį (tai, žinia, lengviau, nei kurti ateitį), kam bereikalingi istorikai, kurie 
dar ir amžinai išlygose ir neužtikrintume paskendę? Greičiau jau jie žalingi, nes 
abejoja politiniais praeities perrašymais. Pavyzdžiui, man kelia didelių abejonių 
Seimo sprendimas pripažinti Adolfą Ramanauską-Vanagą buvus valstybės vado-
vu nuo 1954 m. pabaigos iki jo nužudymo: jei nuo 1952 m. jis neturėjo jokių ryšių 
su partizanų vadovybe ir slapstėsi su šeima, jei jo valstybės vadovu nelaikė nė 

Laiškas RedaktoRei

Valdemaras Klumbys
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vienas Lietuvos gyventojas (net jis pats), kaip jį galima tokiu vadinti? Kuriant tokią alternatyvią 
istoriją, neturinčią nieko bendro su praeities realybe, istorikai tik trukdo.

Ryškiausias tarp mokslo ir politikos plėšomos institucijos pavyzdys – Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centras – būtent jis turi tirti beveik visus skausmingiausius ir 
prieštaringiausius XX a. istorijos klausimus, dėl kurių vertinimo visuomenė iki šiol niekaip ne-
gali susitarti. Ne veltui šios institucijos tikslai prieštaringi, misija neaiški ne tik darbuotojams, 
bet, atrodo, ir vadovybei, o veikla (ypač pastaruosius porą metų) dažnokai kėlė nuostabą ir sun-
kiai atsakomus klausimus. Neseniai pasikeitusi vadovybė ieško ir niekaip negali rasti tinkamo 
santykio su prieštaringa praeitimi, taip tarsi atspindėdama visuomenės pasimetimą. Viena 
vertus, siekiama dalį centro paversti moksliniu institutu, direktorius Adas Jakubauskas nuolat 
pabrėžia akademinės mokslinių tyrimų laisvės būtinybę, siekį mažinti politikų kišimąsi į Centro 
veiklą, stiprinti mokslinį potencialą ir dabar ne itin aukštą autoritetą. Akivaizdžios naujosios 
vadovybės pastangos išsiaiškinti silpnąsias Centro veiklos puses, sužinoti darbuotojų nuomonę 
apie problemas institucijoje. Tai teikia vilčių, kad pavyks nusikratyti apėmusio letargo.

Tačiau didelį darbuotojų istorikų nerimą sukėlė tai, kad naujojo Centro direktoriaus patarė-
ju pradėjo dirbti Vidmantas Valiušaitis, kuris mėgsta kritikuoti istorikus (net knygą skambiu 
pavadinimu Istorikai nenaudoja dalies šaltinių išleido), kai pats nekritiškai ir tendencingai 
interpretuoja šaltinius (kad ir tiesiog kartodamas ne itin patikimus Kazio Škirpos atsiminimus 
apie bendradarbiavimą su naciais). Susitikime su darbuotojais naujoji direkcija pabrėžė, kad 
Centras turi formuoti valstybės atminties politiką ir dalyvauti informaciniame kare. O Valiu-
šaičio pasisakyme labai ryškiai pasijautė ir didelis noras nurodyti istorikams, kaip reikia rašyti, 
į ką atkreipti dėmesį ir kaip interpretuoti. Buvo pasakyta, kad darbuotojai ne savo malonumui 
dirba, todėl privalo tirti ne ką nori, o ko reikia valstybei. Situacijoje, kai iš daugmaž 150 dir-
bančiųjų Centre tik 12 yra istorikų su daktaro laipsniais, ir nemaža jų dalis – antraeilininkai, 
dirbantys puse ar ketvirčiu etato, tokie reikalavimai gali tik dar labiau sumažinti jų skaičių, 
net ir be to, kad darbuotojų algos – apverktinos. Kažin ar tai pakeltų institucijos autoritetą, 
greičiau atvirkščiai. Bandymas dar labiau įtraukti Centrą į informacinį karą reikštų didėjantį 
politizavimą ir kartu nykstantį moksliškumą. Gal naujoji vadovybė tikisi, kad Centrą pavertus 
Lenkijos Tautos atminties instituto analogu, panašus taps ir jo finansavimas? Institutui ski-
riama gerokai daugiau pinigų, nei bet kuriai panašiai Lenkijos mokslinei institucijai. Ir aišku, 
kodėl – ji yra savotiška „atminties ministerija“, diegianti martirologišką, nacionalistinį, dažnai 
ksenofobišką istorijos vaizdinį. Mūsuose labai panašus yra „kovų ir kančių“ naratyvas, kuriame 
lietuviai – tik didvyriai ir aukos, o kitų tautybių Lietuvos gyventojai tiesiog užmirštami, jei ne 
priešais laikomi. Jis jau lyg ir buvo pradėjęs silpti, tačiau podonbasiniu laikotarpiu vėl sustip-
rėjo siekiant pasitelkti istoriją kaip informacinio karo įrankį. Taip iš esmės sekame Lenkijos, 
Vengrijos ir... Rusijos pavyzdžiu.

Mūsų visuomenė neišvengiamai turės apsispręsti, kurį kelią rinktis: rytietišką, kur istorija 
aptarnauja valstybę ir politiką (žinoma, siekiant pačių pačiausių tikslų – ugdyti patriotizmą, 
tėvynės meilę ir pan.), pateikia atsakymus ir kuria mes–jie, geri–blogi priešpriešas; ar vakarie-
tišką, kur valstybės ir politikų kišimasis – minimalus, nėra patriotinių tabu temų, o praeities 
tyrimai atlieka lyg ir visuomenės sąžinės balso funkciją, padeda susitaikyti su praeitimi, leisti 
suprasti, kas ir kodėl vyko. Kaip dabar matome, ir ten didėja mokslo ideologizacija, tačiau tai 
nesulyginama su rytietišku valstybinio aparato poveikiu. Užtenka palyginti, kaip prieštarin-
giausi XX a. vidurio istorijos klausimai vertinami Rusijoje ir Vakarų Europoje. Jei Lietuvoje 
vietoj Didžiojo Tėvynės karo bus panašiai garbinama didvyriška partizanų kova, mūsų nuo 
Rytų tai nenutolins nė per milimetrą. Bus antirusiški Rytai, tokie pat nepakantūs, agresyvūs 
ir slopinantys „netinkamas“ atmintis. Tiesą sakant, jau ir yra – užtenka prisiminti visų Rūtos 
Vanagaitės knygų cenzūravimą (o kaip kitaip tai pavadinti?) vien dėl netinkamos autorės nuo-
monės. Jokiu būdu nepritariu jos nuomonei apie Vanagą, tačiau reakcija į ją – tipiškai rytietiš-
ka. Na, jei nepatinka lyginimas su Rusija, galima prisiminti knygų deginimus nacių Vokietijoje. 
Nelabai toli link Voltaire‘o nuėjome nuo išsituštinimo prie Juozo Baltušio buto durų prieš tris- 
dešimt metų.
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Reikėtų vieną kartą aiškiai įvardyti visuomenei ir politikams, kad mokslinis ir propagandinis 
keliai ne tik nesuderinami, bet tiesiog priešingi dalykai. Negalima tirti tik iš dalies, tik garbin-
gą praeitį ir represijas prieš mūsiškius, užmirštant mūsiškių nusikaltimus ir apeinant tai, kas 
netelpa į didvyriškos praeities kanoną. Man atrodo, kad toks pasirinkimas yra nepaprastai 
svarbus, net esminis – santykis su praeitimi skiria tikras demokratijas nuo jomis apsimetančių: 
tik demokratinėje visuomenėje egzistuoja galimybė kelti pačius įvairiausius klausimus apie pra-
eitį, tirti labiausiai nemalonias temas neatsižvelgiant į visuomenės nuomonę ir jau tuo labiau 
nepataikaujant politikų norams. Net giliausias demokratines šaknis turinčiose šalyse kartais 
tai nebūna paprasta – prisiminkime kad ir reakciją į Hannah Arendt Eichmaną Jeruzalėje, 
kai ji susilaukė net draugų pasmerkimo – jos nuomonė atrodė įžeidžianti Holokausto aukas. 
Tik demok ratija leidžia ugdyti dialogo kultūrą, kylančią iš bandymo suprasti įvairias atmintis 
ir patirtis. Ir kartu be jos demokratija neįmanoma.

Taigi Centras turės pasirinkti. Bandymas sėdėti ant dviejų kėdžių ilgesnį laiką neįmanomas, 
jis ir lėmė ligšiolinę situaciją: politikai per juokingą finansavimą rodė savo nepasitenkinimą, 
o mokslinį autoritetą smukdė politizacija. Tuo tarpu XX a. vidurio ir antros pusės praeitis kelia 
vis daugiau, o ne mažiau problemų. Visuomenė (ne istorikai!) vengia aštrių klausimų, o iškilęs 
eilinis skandalas „gesinamas“ radikaliai priešingomis nuomonėmis ir keistomis pažymomis, 
kurios neįtikina nė vieno. Problemos tai nesprendžia ir po kiek laiko viskas vėl įsiplieskia iš 
naujo ir dar stipriau. Ir taip tęsis tol, kol neišdrįsime atvirai aiškintis to, kas skauda. Ar nepa-
lengvėjo po Mūsiškių, kai ilgą laiką kamavęs ir slėptas pūlinys galų gale skausmingai trūko? 
Ar Atminties maršai nėra tas taip reikalingas susitaikymas su savo praeitimi, kad buvo ir ne-
gražioji jos pusė?

Renkantis kelią labai svarbus požiūris į istoriko interpretacinę laisvę. Ar jis gali teigti, kad 
šeimą išžudė partizanai, jei visi netiesioginiai įrodymai – tik iš sovietinių dokumentų? Teko 
išgirsti nuomonę, kad sovietiniai šaltiniai, ypač saugumo struktūrų, visiškai nepatikimi. Ta-
čiau ką daryti, jei apie Holokaustą ir partizaninį pasipriešinimą iš esmės tik iš jų ir tegalima 
sužinoti? Būti istoriku nereiškia tiesiog naudoti pirminius šaltinius, kaip dažnai atrodo neisto-
rikams. Vanagaitė naudojo būtent juos, bandydama sukelti skandalą apie Vanagą, bet kaip tik 
kvalifikacijos stoka neleido jai pateikti patikimos interpretacijos. Profesionalaus istoriko žinios 
apie šaltinių kritiką, kontekstą, įgūdžiai dirbant su šaltiniais ir naudojant istoriografiją leidžia 
jam pateikti pagrįstą interpretaciją. Tai nereiškia, kad ji yra vienintelė ir neginčijama – tam 
egzistuoja istorikų bendruomenė, kurioje vyksta mokslinės diskusijos, tik ji ir tegali spręsti 
apie interpretacijos patikimumą. Ir tik kai egzistuoja mokslinė autonomija, galimi moksliniai 
tyrimai. Visuomenėje pilna geriau už istorikus žinančių, kaip iš tiesų buvo, jie Centrą tiesiog 
atakuoja norėdami tik jiems priimtinų atsakymų. Jei jų spaudimui nebus atsispirta, ir toliau 
tęsis pastarųjų poros metų „tradicija“, kai Centro „rezonansines“ pažymas (apie Petrą Cvirką, 
Noreiką ir pan.), dėl kurių galima tik raudonuoti, nes faktai jose pritempinėti, nutylėti ar dras-
tiškai interpretuoti, rašė ne istorikai.

Jei Centras pasirinks praeitį tirti, suprasti ir informuoti, o ne naudoti ją propagandai, sustip-
rinęs savo intelektualinį ir mokslinį potencialą jis galėtų imtis bandymų kelti problemas ir 
moksliškai analizuoti skaudžiuosius praeities klausimus kartu šviesdamas visuomenę. Iki šiol 
Centro bėda buvo ta, kad jis tik reaguodavo, o ne inicijuodavo. O klausimų – begalės. Noreikos 
skandalas tik rodo, kokia apleista Birželio sukilėlių ir apskritai lietuvių bendradarbiavimo su 
nacių okupantais tema viešojoje erdvėje. Ir reikalas ne tik Holokauste. Visuomenės sąmonėje 
iki šiol nacių okupacija akivaizdžiai vertinama daug palankiau nei sovietinė. Bet jei Noreikos 
ar Škirpos bendradarbiavimas su naciais matomas kaip darbas tautos labui, kodėl tai nega-
lioja bendradarbiavusiems su sovietais? Tai, kad jie tautos ateitį įsivaizdavo kitaip, nereiškia, 
kad jie buvo nusiteikę antilietuviškai. Kaip sovietai buvo matomi visuomenėje 1940–1941 m., 
ypač iki birželio trėmimų; kodėl visi, pradedant Bažnyčios hierarchais, baigiant tarnautojais ir 
kaimiečiais siekė bendradarbiauti su okupantais; kada suprasta, koks yra sovietinis režimas – 
plačiausias ir mažai artas tyrimų laukas. Neaiškus atsakymas netgi į tokį „ūkinį“ klausimą: ar 
galima įrašyti į partizanų sąrašus Holokausto vykdytojus? Iki šiol nesutarta, kas laikytinas Ho-
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lokausto vykdytoju: tik tas, kuris šaudė, ar ir tas, kuris konvojavo, pats nedalyvavo, bet surašė 
įsakymą, buvo nuovados, kurios policininkai šaudė, viršininkas, apskrities viršininkas... Ir nėra 
taip lengva nustatyti, kur ta riba. Noreikos istorija tik pavyzdys – net jei jis tikrai gelbėjo žydus, 
jo pasirašytų geto kūrimo įsakymų tai nepanaikina.

O ką daryti su partizanų represijomis prieš taikius gyventojus? Labiausiai nuo pasipriešini-
mo kentėjo ne Vilniuje sėdėjęs Antanas Sniečkus ar net ne enkavėdistai, o eiliniai kaimiečiai, 
į kuriuos iš abiejų kovojančių pusių buvo nukreipti ginklai. Ir, deja, „dieną vieni, o naktį – kiti“ 
nėra sovietinis išmislas, tai atspindėjo daugelio, jei ne daugumos gyventojų nuotaikas, tą liudija 
ir tuolaikiniai antisovietiški šaltiniai. Tai netelpa į patriotinius naratyvus, bet problemos dėl to 
neišnyksta. O kur dar niekaip neišsprendžiama kolaboravimo supratimo problema – šį terminą 
į įvairias puses tampo visi, kas tik netingi, ir juo mažiau supranta, juo drąsiau vartoja, juo labiau 
istorikai trukdo. Ar ne Centras turėtų inicijuoti diskusijas apie kolaboravimo sampratą ir taiky-
mo ribas? Iš dalies būtent dėl Centro neveiklumo švietimo bare visuomenė iki šiol įsielektrina 
išgirdusi, kad vienas ar kitas žmogus buvo KGB agentas. Kas, jei ne Centras turėtų nuolat aiš-
kinti, kad KGB agentas – ne demonas, kartais – ir ne išdavikas, o dažnai – palaužtas žmogaus. 
Tai didintų supratimą ir leistų kovoti su įsivyravusiais stereotipais. Žinoma, taip negali elgtis 
institucija, kurios tikslas – ieškoti priešų ir kurti didvyrių mitologiją. Deja, tai, kad su istorikais 
nepasitarus iš interneto išimtas KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas, 
tik sustiprino agento kaip absoliutaus blogio stereotipą.

Čia paminėjau tik kelis į galvą šovusius klausimus. Yra daug daugiau pūlinių ir skaudulių, 
kurių neišgydysi nutylėjimais. Jų kėlimas, aiškinimasis, diskusijos apie tai būtų labai svarus 
indėlis formuojant mūsų valstybės atminties politiką, ugdančią giluminę visuomenės demokra-
tiją. Kartu tai parodytų ir visuomenės brendimą, kurio siekia ir židiniečiai, tiek autoriai, tiek 
skaitytojai, ir aš, šį laišką, nelabai man patogų (juk dirbu Centre), rašantis. Brandos visiems 
mums ir palinkėsiu.

Vilnius, 2020 m. spalio 30 d., naktis
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Kiekvienas naujai išrinktas prezidentas žada pakeisti 
ar pakoreguoti Lietuvos užsienio politiką. Vienas žada 
mažiau, kitas daugiau. Bet, nepaisant ketinimų, reikš-
mingesnių pokyčių beveik nebūta, ypač svarbiausiose 
srityse. Antai per savo rinkimų kampaniją Dalia Gry-
bauskaitė griežtai kritikavo Valdo Adamkaus užsienio 
politiką. Esą Lietuva pavirtusi „vieno klausimo“ šalimi, 
pastoviai priekaištaujanti Rusijai, vykdanti vienašališ-
ką politiką draugaudama su vienais, nepaisydama kitų. 
Pasak Grybauskaitės, Lietuva pasirašinėja draugystės 
susitarimus su „ubagais“ (ji turėjo omenyje Gruziją, 
nors vėliau išsižadėjo šių žodžių), perdėm palaiko, gal 
net pataikauja JAV. Būta pokyčių pirmaisiais jos ka-
dencijos metais, ji susitiko su Vladimiru Putinu, nuke-
liavo į Baltarusiją, atmetė prezidento Baracko Obamos 
kvietimą susitikti Prahoje, nedviprasmiškai atsiribojo 
nuo Adamkaus globojamo Gruzijos prezidento Michailo 
Saakašvilio. Naujoviškos politikos etapas greitai baigė-
si. Grybauskaitė tapo griežčiausia Putino kritike, pava-
dino Rusiją teroristine valstybe, Lietuva liovėsi laikytis 
bendros ES politikos ir ėmė siųsti ginklų Ukrainai (savo 
„ubagui“), tvirtai rėmė JAV, stengėsi įsiteikti preziden-
tui Donaldui Trumpui, kai jis smerkė NATO šalis, ku-
rios neskyrė 2% nuo BVP gynybai.

Gitano Nausėdos ketinimai buvo kuklesni: jis neža-
dėjo keisti pagrindinių Lietuvos užsienio politikos prio-
ritetų, bet davė suprasti, kad šį tą koreguos. Esą laikas 
atsisakyti „stručio“ politikos Astravo ir Baltarusijos at-
žvilgiu, reikia gerinti ryšius su Minsku, skatinant jį ne-
pasiduoti Rusijos spaudimui. Praėjus vos mėnesiui po 
jo prisaikdinimo jis nukeliavo į Vokietiją, prieš 
tai dar lankėsi Lenkijoje ir Latvijoje. Nausė-
da mokėsi Vokietijoje, laisvai kalba vokiškai, 
vadina šią šalį savo antrąja tėvyne, tad buvo 
galima manyti, kad jis sieks su ja praplėsti ir 
gilinti santykius. Nepraėjus nė pusantrų metų 
nuo inauguracijos atrodo, jog naujos politikos 
paieškos išsenka, kad prezidentas darys, ką 
darė ir jo pirmtakai: smerks Rusiją, stipriai 
palaikys savo „ubagą“ – baltrusių protestuo-
tojus, bus jų šauklys ir pagrindinis rėmėjas, 

kaip Adamkus buvo Gruzijos, o Grybauskaitė – Ukrai-
nos. Tikėtina, kad jis stos Vašingtono pusėn, kilus ne-
sutarimams tarp JAV ir ES bei Vokietijos. 

Šios užsienio politikos magistralės nėra iš piršto lauž-
tos, diplomatų ir politikų išmislas, jas smarkiai veikia 
Lietuvos geopolitinė padėtis bei įvykiai kaimyninėse 
šalyse. Bet šitokie išoriniai veiksniai nelemia visko, lie-
ka ir veikimo laisvės. Estijos ir Latvijos geopolitinė pa-
dėtis labai panaši į Lietuvos, bet jų politika skiriasi. Jų 
požiūris į Rusiją ir jos keliamas grėsmes mažai kuo ki-
toks, bet jos laikosi santūriau, nejaučia poreikio, a lá Li-
nas Linkevičius, kas savaitę pakartotinai pakritikuoti 
Kremliaus ar dabar – Aliaksandro Lukašenkos. Jų de-
mografinė padėtis, didelis rusų ir rusakalbių procentas 
turi poveikį, bet, manyčiau, kad mažą, ypač Estijai. Abi 
šalys rodo didesnį lankstumą, kai kuriais atžvilgiais – 
ir iniciatyvą. Suplanuotas Lukašenkos vizitas į Latvi-
ją balandį buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos. 
Bet Latvijos prezidento Egilio Levito spaudos tarnybos 
pranešė, kad per „ilgą pokalbį“ abu prezidentai disku-
tavo apie draugiškus tarpusavio ryšius ir 2021 m. Pa-
saulio ledo ritulio čempionatą, kurį turėtų kartu reng-
ti Minskas ir Ryga. Pernai balandį Estijos prezidentė 
Kersti Kaljulaid su darbiniu vizitu viešėjo Maskvoje, 
susitiko su Rusijos vadovu Putinu. Kai kurie Estijos 
politikai kritikavo vizitą, bet juo ji nei sukėlė grėsmių 
Estijos saugumui, nei paniekino šalies vertybes, nei pa-
žeidė kokius nors svarbius principus. Estijos preziden-
tei atvykus į Vilnių, Nausėda teigė suprantąs Kaljulaid 
sprendimo logiką, būtent, „kodėl mes leidžiame kitoms 

valstybėms spręsti apie Europos su Rusija 
santykius, o ne mums. Juk mes irgi ES dalis, 
tai jeigu gali kalbėti kiti, mes galime kalbėtis 
ir patys“. Bet Lietuva toliau laikysis nuos-
tatos, kad su Rusija nėra apie ką kalbėtis. 

Nutarimai yra priimami vakuume, o rea-
guojama į įvykius. Lietuva pradėjo „globoti“ 
Gruziją per ir po jos karo su Rusija 2008 m. 
Reikėjo Gruziją palaikyti, bet reikėjo tai da-
ryti atviromis akimis, pripažįstant, jog Gru-
zija, nors gal ir išprovokuota, pirmoji puolė ir 

aR Lietuvos užsienio poLitikai 
nuLemta nesikeisti?

Kęstutis K. Girnius

Paieškos
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okupavo Pietų Osetijos sostinę Cchinvalį. Ir kad Rusijos 
nutarimas pripažinti Pietų Osetijos ir Abchazijos nepri-
klausomybę nesiskyrė nuo Lietuvos ir daugelio Vakarų 
Europos šalių nutarimo pripažinti iš Serbijos per karą 
atplėšto Kosovo nepriklausomybę. Maidano protestai, 
Rusijos įvykdyta Krymo okupacija ir aneksija bei Rytų 
Ukrainos separatistų palaikymas buvo paskata Lietu-
vai besąlygiškai remti naująją Kijevo valdžią. 

Įvykiai kartojasi. Grybauskaitė nutraukė savo pastan-
gas gerinti santykius su Baltarusija po to, kai 2010 m. 
Lukašenka suklastojo prezidento rinkimų rezultatus ir 
nuožmiai numalšino demonstrantus. Ji net draudė už-
sienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui susitikti su 
savo kolega iš Minsko. Šį rudenį Baltarusijos valdžia 
pakartojo 2010 m. rinkimų klastojimo ir smurto sce-
narijų, tik šį kartą piliečiai sukilo ir jau tris mėnesius 
rengia masines demonstracijas įvairiuose Baltarusijos 
miestuose. Nausėda reagavo griežtai, tapo pagrindiniu 
protestuotojų rėmėju, ragino kitas šalis nepripažinti 
rinkimų rezultatų ir reikalauti naujų bei ėmėsi įvairių 
priemonių palaikyti ir šelpti demokratijos šalininkus. 
Pirminė reakcija yra pagirtina, ir neabejoju, kad Bal-
tarusija taps specialiu Nausėdos užsienio politikos pro-
jektu. Dabar sunku suklupti, kai viskas balta ir juoda, 
kai aišku, kas palaiko demokratiją, kas ją slopina. Bet 
juk toks aiškumas nėra amžinas? Kaip reikės elgtis po 
pusmečio ar kelerių metų, ar bus minimalių pastangų 
kalbėtis su valdžia, jeigu Lukašenka nepasitrauktų ar 
nebūtų nuverstas, kas darytina, jei kiti opozicijos šulai, 
kaip antai Koordinacinės tarybos prezidiumo nario Pa-
velo Latuškos įsteigta Nacionalinė antikrizinė valdyba, 
priešintųsi prezidente pasiskelbusios Sviatlanos Cicha-
nouskajos pretenzijoms vadovauti visai opozicijai? 

Lietuvos užsienio politika nepasižymi subtilumu, niu-
ansuotais sprendimais ir veikla. Priešai kategoriškai 
smerkiami, draugai, net tokie avantiūristai kaip Saa-
kašvilis, keliami ant pjedestalo. Baltai juodame pasau-
lyje nereikia kelrodžių, nes kelias tiesus. Bet ne visada 
taip buvo. Jelcinui prezidentaujant santykiai su Rusija 
buvo tokie geri, kad 2000 m. žinomas Rusijos politolo-
gas Dmitrijus Treninas savo straipsnį „Rusijos–Lietu-
vos santykiai: ar sėkmės istorija tęsis“ baigė tvirtinimu, 
jog „esamų ir ateinančių problemų nustatymas ir konst-
ruktyvus jų sprendimas yra geriausias būdas užtikrin-
ti, kad santykinė Rusijos ir Lietuvos santykių sėkmė 
galėtų būti įtvirtinta ir paversta žydinčiais ir abipusiai 
tenkinančiais santykiais būsimoje platesnėje Europoje“. 

Santykiai pablogėjo dėl agresyvios Rusijos politikos, 
bet poveikio turėjo ir kai kurie Lietuvos sprendimai. 
Antai 2004 m. Lietuva pasiskelbė siekianti tapti regio-
no lydere. Buvo aiškinama, jog Lietuva turėtų vykdyti 
aktyvią užsienio politiką, telkti savo kaimynes, būti al-
ternatyva Estijai, esą pasirinkusiai tapti auksine pro-
vincija, teikiančia pirmenybę savo gyventojų gerovės 

užtikrinimui. Nė viena regiono šalis nepripažino Lie-
tuvos lyderystės, o siekdama atsiriboti nuo Estijos, Lie-
tuva, tegul ir pasąmoningai, pripažino išskirtinius jos 
pasiekimus. Manau, Lietuva tebepuoselėja šią svajonę, 
ir, kilus krizei Rusijos kaimynystėje, užima griežčiausią 
poziciją ir palaikydama opoziciją, ir smerkdama val-
džią. Ši taktika ir nuostata turi privalumų. Gruzinai, 
ukrainiečiai ir dabar baltrusiai greit neužmirš Lietuvos 
palaikymo bei draugystės, paramos sunkiomis dieno-
mis, o tai reikšmingas laimėjimas, kuriuo Lietuva gali 
didžiuotis. Antra vertus, savo kategoriška pozicija ir 
retorika Lietuva taip susitapatina su viena puse, kad 
retai kviečiama dalyvauti problemų sprendimuose. Bus 
įdomu matyti, koks teks vaidmuo Lietuvai, jei užsimegs 
tarptautinės derybos Baltarusijos krizei sureguliuoti.

Negalima nepritarti Lietuvos teikiamai paramai kai-
mynams jų bėdos ir išbandymų metais. Lietuvos politi-
ka Rusijos atžvilgiu – kitas reikalas. Nusistovėjusios iš-
ankstinės nuostatos, vaizduotės bei Rusijos specialistų 
stygius užkerta kelią lankstesnei politikai, skatina nuo-
latinę kritiką ir retorinius ekscesus, keliamų grėsmių 
pervertinimą bei nenorą arba negebėjimą kritiškai įver-
tinti, kas daroma, klausti, ar nėra veiksmingesnių alter-
natyvų įsisenėjusiam kursui. Gal jų ir nėra, bet tai turė-
tų būti tyrimų ir apmąstymų rezultatas, o ne pradžios 
taškas. Lietuvos politikos išskirtinumą netiesiogiai 
patvirtino Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus 
Lavrovas, 2016 m. gegužę pareikšdamas, kad Lietu-
va tapo pačia rusofobiškiausia NATO valstybe. Lin-
kevičius suskubo jį pataisyti, kad lietuviai gerbia rusų 
kultūrą, tad esame „kremliofobai“, o ne rusofobai. Lin-
kevičius tiksliau negu Lavrovas apibrėžė Lietuvos nuos-
tatą, bet fobija lieka fobija, būtent intensyvi baimė kaž-
ko, kas tikrovėje kelia mažai ar visai nekelia pavojaus. 

Nemažai Lietuvos politikų ir politologų yra linkę save 
laikyti Rusijos žinovais. Toks vaizdavimasis gal glosto 
jų savimeilę, bet nėra pagrįstas. Gebėjimas suprasti 
Rusijos vidaus ir užsienio politiką nėra susijęs nei su 
pažintimis, nei su praeitimi, mažai ką reiškia tai, kad 
Rusija yra Lietuvos kaimynė, ją ilgą laiką buvo okupa-
vusi, kad (ne)proporcingai daug lietuvių kalba rusiškai, 
turi rusų pažįstamų, gali žiūrėti Rusijos televizijos pro-
gramas. Vietoj detalios analizės šalies, besigrumian-
čios su įvairiomis imperijos pabaigos politinėmis ir so-
cialinėmis-kultūrinėmis traumomis, kartojami šablonai 
apie mafijos valstybę, naująjį carizmą, peršamas Rusi-
jos kaip amžino agresoriaus vaizdinys. Siekiant veiks-
mingai neutralizuoti Rusijos keliamas grėsmes, reikia 
tinkamai jas suprasti, kuo tiksliau nustatyti Rusijos 
ketinimus ir jų įgyvendinimo galimybes, o ne tik many-
ti, kad Maskva užprogramuota elgtis taip, kaip įsivaiz-
duojamai elgtųsi paradigminė blogio imperija. Reikia 
kruopštaus stebėjimo, sukauptų žinių ir analitinių įž-
valgų. Bet Lietuva neturi nė vieno pirmo rango sovieto-
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logo ar dabarties Rusijos žinovo, neturime pirmaujančio 
tyrimų centro, nors tokiu dar gali tapti Rytų Europos 
studijų centras, jei daugiau lėšų būtų skiriama Rusi-
jos analizei. Nesidomėjimas Rusija, taigi ir menkas jos 
supratimo lygis, yra neišvengiama mūsų „kremliofobi-
jos“ išdava. 

Tikrų Rusijos specialistų neturime ir juos vangiai 
ugdome. Mano ir kolegos apskaičiavimu, iš 60 daktaro 
disertacijų, tarptautinių santykių tematika apgintų VU 
TSPMI, tik 8 buvo apie Rusiją, nors Rusija yra didžiau-
sias Lietuvos užsienio politikos iššūkis. Paprastai kurią 
nors šalį tyrinėjantys doktorantai joje gyvena metus ar 
dvejus, renka medžiagą, bendrauja su vietos mokslinin-
kais, su kuriais vėliau palaiko ryšius, pasidalija įžval-
gomis, prašo patarimų. Nežinau, kiek lietuvių politolo-
gų šiame šimtmetyje stažavo Rusijoje, bet spėčiau, jog 
mažai. Ne daug dažniau Rusijoje lankosi ir dirba mūsų 
specialistai. Kontrastas su kai kuriais kitų šalių specia-
listais – akivaizdus. Antai daugelio knygų apie Rusiją 
autorius ir itin produktyvus apžvalgininkas Markas 
Galeotti dažnai vieši Rusijoje, kartais ilgiau negu mėne-
sį, nuomoja butą eiliniame Maskvos kvartale, bendrau-
ja su vietos gyventojais. Jis pažymi, kad Maskva yra 
patrauklus, įdomus, gana vakarietiškas miestas, kad 
rusai nėra visiškai pasyvūs ir valdžios įbauginti, kad 
egzistuoja pilietinė visuomenė, esama politinio pliura-
lizmo, o drąsūs reporteriai užsiima tiriamąja žurnalis-
tika. Rusija nėra J. R. R. Tolkieno Mordoro atitikmuo, 
kaip ją linkusi vaizduoti Lietuvos žiniasklaida. Ir nea-
bejoju, kad lietuvis, kuris panašiai rašytų, būtų laiko-
mas Maskvai naudingu idiotu, jei ne jos agentu. Rusija 
lieka savita terra incognita.

Ambasadoriais į Rusiją yra skiriami kompetentingi, 
bet ne pirmo rango diplomatai. Užsibuvę Maskvoje, jie 
grįžta ir tyli, ne taip, kaip buvę JAV ir Jungtinės Kara-
lystės ambasadoriai, kurie plačiai komentuoja ir vertina 
Rusijos politiką. Susidaro įspūdis, kad jauni perspekty-
vūs diplomatai nėra siunčiami dirbti Maskvoje, kur tu-
riningai praleistų penkerius ar šešerius metus, praplės-
dami savo žinias. Jaunimas ir jų viršininkai žvalgosi į 
Vakarus, varžosi dėl paskyrimo į ambasadas ES sosti-
nėse, kur gyvenimas malonesnis ir įgyta patirtis gali 
atverti kelią į gerai mokamą darbą ES biurokratijoje. 
Michailo Gorbačiovo ir Boriso Jelcino metais Vytautas 
Landsbergis, Česlovas Stankevičius ir kiti susitikdavo 
ir derėdavosi su Rusijos diplomatais, kas leido jiems 
geriau pajusti Rusijos politikos ir gyvenimo pulsą. Da-
barties politikai nebeturi ryšių su savo kolegomis Rusi-
joje, o prieš du dešimtmečius įgytos įžvalgos neįgalina 
geriau suprasti Putino ir jo silovikų, kurie kitaip elgiasi 
ir žiūri į pasaulį, negu jų pirmtakai, neleidžia numatyti 
Kremliaus veiksmų. Per paskutinį Lietuvos ir Rusijos 
vadovų aukščiausio lygio susitikimą Helsinkyje vasarį 
2010 m., taigi po Rusijos ir Gruzijos karo, Grybauskaitė 

sakė seniai tvirtinusi, jog reikia konstruktyvaus aukšto 
lygio dialogo su Rusija, nors ir atmetė Putino siūlymą 
dalyvauti elektrinės Kaliningrade statyboje. To dialogo 
nebūta, ir Kremlius veikiausiai atsisakytų susitikti, pri-
minęs, jog prezidentė pavadino Rusiją teroristine vals-
tybe. Bet Nausėda klysta teigdamas, kad su Rusija nėra 
daug apie ką kalbėtis. Yra svarių klausimų, dėl kurių 
reikėtų tartis, ne mažiau nei 2010 m., nors tesama itin 
mažos tikimybės, jog diskusijos būtų vaisingos ir būtų 
pasiekta susitarimų. Konkrečių rezultatų neduodantys 
vadovų susitikimai yra naudingi, nes suteikia progą ge-
riau suprasti ir priešiškai nusiteikusį pašnekovą.

Jei Nausėda norėtų susitikti su Putinu, vargu ar jis 
galėtų tai padaryti, nemokėdamas itin didelės politinės 
kainos. Jis būtų vadinamas geranoriu naivuoliu, išda-
viku, gal net sulauktų piktesnių epitetų. Lietuva gyve-
na informacijos burbule, kuriame Rusija vaizduojama 
tik neigiamai. Praėjus šešeriems metams po Krymo 
okupacijos, nepaprastai daug dėmesio skiriama gali-
miems Rusijos invazijos scenarijams, vadinamojo Su-
valkų koridoriaus keliamoms grėsmėms, Karaliaučiaus 
srities militarizacijai, kitiems agresyviems Maskvos 
veiksmams. Negalima nutylėti tokių barbariškų Rusi-
jos veiksmų kaip Aleksejaus Navalno nuodijimo, reikia 
jai taikyti sankcijas. Bet, vykstant karui, juo svarbiau 
suprasti, su kuo kovojama, nesitenkinti banaliais tra-
faretais. Kai kurie žurnalistai didžiuojasi savo šališ-
kumu, esą jie negali būti neutralūs vykstant tiesos ir 
netiesos kovai, kai negalioja tradiciniai žurnalistikos 
objektyvumo principai. Apskritai teikiama tik viena-
šališka informacija. Dažnai verčiami ir perspausdina-
mi kitataučių Rusijos kritikų straipsniai. Antai BNS 
kas savaitę publikuoja Edwardo Lucaso komentarus, 
kuriuos perspausdina kiti interneto portalai. Kitokią 
nuomonę reiškiantys tekstai beveik niekada neišvys-
ta dienos šviesos. Kiek užsienio politika besidomintys 
lietuviai yra skaitę neseniai mirusio Stepheno Coheno, 
Richardo Sakwa‘os, Otavos universiteto profesoriaus 
Paulio Robinsono, Merlenne Laruelle straipsnius, net 
ir Galeotti tekstus, kurie dažniausiai kritikuoja Krem-
liaus politiką, bet kitu kampu? Kiek žino jų pavardes, 
kiek didžiuojasi savo nežinojimu? JAV, kaip ir Lietuvos, 
žiniasklaida persistengia, vaizduodama Rusiją itin tam-
siomis spalvomis, kaltindama ją tikrais ir menamais 
nusikaltimais. Priekaištų ir kaltinimų sutirštinimas 
būna kontraproduktyvus paaiškėjus, kad prasižengi-
mai tik fantazijos vaisius, nes tada kyla abejonių ir 
dėl neginčytinų faktų. Minėti ir kiti veiksniai sukuria 
aplinką, kurioje rimtesni pokyčiai ne tik nesvarstomi, 
bet nė neįsivaizduojami. Kaip jau minėjau, neatmes-
tina galimybė, kad Lietuvos politika Rusijos atžvilgiu 
yra racionali ir teisinga, bet tai būtų tik atsitiktinumas, 
pritarimo išankstinėms nuostatoms vaisius, o ne rimtos 
analizės išvada.

paieškos
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Santykiai su Vakarų partneriais yra kertinis užsienio 
politikos akmuo, saugumo ir ūkio gerovės garantas. Bet 
Vakarai nėra monolitas, esama nesutarimų tarp ES ir 
JAV, ir tarp atskirų ES šalių, pavyzdžiui, tarp Vokie-
tijos ir Graikijos ar Italijos dėl ūkio politikos. Nesuta-
rimai neišvengiami, kaip ir kiekvienos šalies vidaus 
politikoje. Lietuva yra ES narė. Bet su mažomis išim-
timis Lietuva stoja JAV pusėn jos ginčuose su ES. Tai 
buvo lyg ir suprantama Adamkui prezidentaujant, juk 
jis buvo JAV pilietis ir ten gyveno pusę amžiaus. Išsky-
rus pirmuosius kadencijos metus, kai stengėsi pabrėžti 
savo išskirtinumą ir nenuspėjamumą, Grybauskaitė 
dažniausiai irgi stodavo JAV pusėn, nors kaip Euro-
pos ekskomisarė ji buvo įtakinga Briuselio insaiderė ir 
sprendimų priėmėja. Nausėda, kaip minėta, save laiko 
germanofilu, ir ne be pagrindo. Bet vargu ar jis pasi-
ryžęs stoti Vokietijos pusėn ir priešintis sankcijoms, 
kurias JAV taiko dujotiekio Nord Stream 2 dalyviams. 
Vokietija ne kartą nurodė, kad tokios ekstrateritorinės 
sankcijos esančios nepriimtinos, nedera su tarptautine 
praktika. JAV nepaisė šių protestų, spalio pabaigoje iš-
plėtė ir sugriežtino sankcijas. Nežinia, ar nesutarimai 
eskaluos. Esama nepatvirtintų vokiečių spaudos prane-
šimų, kad rugpjūtį 24 iš 27 ES šalių pasirašė notą JAV 
valstybės departamentui, protestuodamos prieš JAV 
kišimąsi, pabrėždamos, kaip jau darė ES diplomatijos 
vadovas Josepas Borrellis, kad apie „Europos politiką 
turi spręsti Europa, o ne trečiosios šalys“. Nežinia, ku-
rios trys šalys nepasirašė notos, bet rugsėjo 24 d. Sei-
mas priėmė rezoliuciją, kurioje tvirtinama, jog būtina 
stabdyti dujotiekio tiesimą.

Absoliuti Lietuvos politikų dauguma priešinasi dujo-
tiekiui Nord Stream 2, mano nuomone, be tvirto pag-
rindo. Taip, tai kontroversiškas projektas. Vieni nuo-
gąstauja, kad jis pakenks Baltijos jūros ekosistemai, 
kiti, kad jau laikas išvis atsisakyti iškastinio kuro. Bet 
pagrindinis lietuvių priekaištas – esą dujotiekis pada-
rys ES priklausomesnę nuo Rusijos dujų. Svarbu įsisą-
moninti, jog jis taip pat padarys Rusiją priklausomes-
nę nuo savo klientų Vakarų Europoje. Milijardus eurų 
kainavęs dujotiekis taptų bevertis, jei Rusija nutartų 
nutraukti dujų tiekimą. Be to, sąmoningas dujų netieki-
mas ar mėginimas šantažuoti užtikrintų, kad ES šalys 
trumpiausiu įmanomu laiku visiems laikams atsisaky-
tų rusiškų dujų. Tad nemanau, kad Rusija laiko dujotie-
kį slaptu ginklu, kuriuo ketinama parklupdyti Europą, 
ji pirmiausia suinteresuota išvengti brangių tranzito 
mokesčių nedraugiškoms šalims, kaip Ukraina ir Len-
kija, ir kurios krizės metu galėtų nusavinti dalį dujų.

Lietuva nenori užrūstinti Vašingtono ir neskubės 
skelbti, jog nepritaria JAV siekiams. Reikia vengti vie-
šinti nesutarimus, ypač su galingu partneriu, jei tai 

įmanoma. Antra vertus, Lietuvos ryšiai su ES yra glau-
desni ir intymesni negu su JAV. Pristatydamas savo 
gerovės valstybės koncepciją Nausėda teigė, kad gero-
vės Lietuva „turi būti stipri, teisinga, žalia ir inovatyvi 
Europos Sąjungos valstybė“ (išskirta mano, – K. G.). 
ES smarkiai prisidėjo ir prisideda prie Lietuvos ūkio su-
klestėjimo, Lietuva tikisi solidarumo iš savo partnerių, 
tad turi solidarizuotis su jais, kartais ir tais atvejais, 
kai tai suerzins JAV. Manytina, kad JAV apgailestauja, 
bet supranta, kad kai kuriais klausimais nuoširdžiau-
si partneriai gali galvoti kitaip ir kad reikia gerbti tokį 
savarankiškumą. Demokratinės ankstesnių JAV admi-
nistracijų nuostatos buvo viena svarbiausių priežasčių, 
dėl kurių Europos šalys susitaikė su JAV hegemonija 
po Antrojo pasaulinio karo. Būtų gaila, jei tos demok-
ratiškos nuostatos būtų atsisakoma dabar. Vis dėlto 
abejoju, ar Nausėda rizikuos galima Vašingtono rūsty-
be ir solidarizuosis su ES šalimis, ginant ES teisę į savo 
energetikos politiką. 

Bus ir kitų nesutarimų, tad dažnės atvejų, kai Lietu-
va turės spręsti, kurią pusę palaikyti. Joe Bideno išrin-
kimas JAV prezidentu įtampą sumažins ir pašalins kai 
kuriuos kivirčus. Bet nebus grįžtama į padėtį Obamos 
prezidentavimo metais. Lapkričio 5 d. Prancūzijos už-
sienio reikalų ministras Jeanas Yvesas Le Drianas pa-
reiškė, kad „nebus galima sugrįžti į ankstesnę situa ciją. 
[...] turėsime kurti naujus transatlantinius santykius, 
kurie bus nauja partnerystė“. ES esą bus suverenesnė 
„saugumo, gynybos ir strateginės autonomijos srityse“. 
Prancūzija viena nelemia ES politikos, ji labiau už dau-
gelį narių skatina didesnį savarankiškumą. Didėjant 
nesutarimams, Lietuva ir Nausėda turės nutarti, ar 
laikytis tradicinio JAV palaikančio kurso. 

Baigiant reikia paminėti Lietuvos politiką Lenkijos 
atžvilgiu. Tai aiškiausia išimtis teiginio, kad Lietuvos 
užsienio politika nesikeičia. Po nepriklausomybės at-
gavimo dvidešimt metų santykiai buvo šiltai draugiški. 
Bet įtampos kaupėsi, o 2010 m. vasarą įtakingas Len-
kijos dienraštis Rzecpospolita paminėjo, jog Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai yra blogi. „Kyla tik klausimas, kada 
tai atvirai pripažins abiejų šalių politikai. Ir ką jie darys 
siekdami tai pakeisti.“ Santykių blogėjimas buvo pripa-
žintas, bet nieko nebuvo daroma jiems pataisyti. Nebuvo 
jokių aukštesnio lygio susitikimų net 2014–2015 m., kai 
buvo rimtai nuogąstaujama dėl galimos Rusijos agresi-
jos, kas gal rodo, jog Lietuvos valdžios viršūnės, nepai-
sant sukuriamos regimybės, rimtai nemanė, jog tariama 
Rusijos grėsmė yra aktuali. Dabar tarpusavio santykiai 
yra šilti, gal net perdėm draugiški, ypač jei Lietuva be jo-
kių išlygų palaikytų Lenkiją jos ginčuose su ES dėl teisi-
nės viršenybės ir teismų nepriklausomumo. Vieno kraš-
tutinumo pakeitimas kitu nėra pažangos ženklas.

paieškos
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Viruso sukurta situacija, iš kurios mes niekaip negali-
me emigruoti ar kitaip pasprukti, meta daug iššūkių, 
kurie paliečia žmogaus orumo išsaugojimą. Jau dabar 
matome, kad jis skatina nepaisyti žmogaus teisių, socia-
linių poreikių, veda į nepasitikėjimą demokratija ir su-
daro sąlygas diktatūriniams sprendimams ir kliovimusi 
autoritarinėmis priemonėmis.

Pasakose netrūksta motyvų, kai piktam burtininkui 
ar burtininkei neįtikę žmonės ar gyvūnai yra sustingdo-
mi ar paverčiami akmenimis. Jie tarsi atsiduria anapus 
laiko, kur ir toliau vyksta „normalus“ gyvenimas. Vėliau 
kuris nors herojus tuos akmenimis paverstus herojus at-
gaivina. Taip pasakos ir baigiasi. Tačiau kaip gyvenasi 
vėliau toms akmenimis pabuvusioms būtybėms? Ar jos 
apskritai begeba dalyvauti įprastame gyvenime? Ar bur-
tininko Covido padaryta įtaka nepakeičia jų taip, kad lig-
tolinis gyvenimas jiems tampa nebepasiekiamas?

Šiandien kalbantis ir guodžiantis tarpusavyje apie sun-
kumus, pasigirsta vertinimų, kad „vis dėlto tai nėra ka-
ras“. Virusas nėra toks baisus, kad jį galėtume prilyginti 
karui. Karas gniuždo žmones dvasiškai, atneša daug aukų. 
Tada pasireiškia žmonių nežmoniškumas kitų atžvilgiu. 

Mirštamumas nuo viruso niekaip nepalyginamas su to-
kiomis baisiomis ligomis kaip maras ar raupai. Nesunkiai 
galime įsivaizduoti, kad jei toks virusas būtų apėmęs pa-
saulį prieš kokius tris šimtus metų, jam paskirų šalių val-
dytojai turbūt nebūtų skyrę daug dėmesio. Jei ne karas 
ir ne maras, tai, sakytume, anokia čia bėda, išgyvensime.

Vaikų nuotolinis mokymasis ir buvimas namie, 
užsidarę verslai, sumažėjęs valstybės biudžetas 
nėra tokio masto blogybės ir nepatogumai, kurie 
ištiktų, jei vyktų karas. Žmonės vieni kitų nežudo, 
negriaunami pastatai, neterorizuojami civiliai gy-
ventojai. Artimieji neina į frontą ir ten nežūsta.

Vis dėlto virusas yra išbandymas daugeliui 
mūsų gyvenimo aspektų ir net to, ką mes laikė-
me vertinga, patvarumui. Jis sukuria laiką, kai 
neišvengiamai imi sverti, kas gyvenime labiau ar 
mažiau svarbu. Dalis žmonių gyvenimo sustoja. 
Dėl valstybės mastu priimtų sprendimų gyveni-
mas ir laikas tampa skurdesni. Tik pusiau veikia 
bibliotekos, nevyksta renginiai, neveikia muziejai, 
dingsta nerūpestingi sėdinėtojai lauko kavinėse, 

kurių Vilniuje netrūkdavo net ir atvėsus orams. Susiau-
rėja net ir galimybės susigalvoti pramogų. Valstybė, vi-
suomenė, šeimos ir žmonės persijungia į „išgyvenimo“ ir 
būtinų dalykų režimą. 

Dar pavasarį galėjo tvyroti iliuzija, kad iš gyvenimo 
išnykus įvairiems dalykams, prie kurių buvom prisirišę, 
rasis vietos ir laiko „esminiams“. Kad dingus spalvotai 
gyvenimo paviršiaus amalgamai, rasis laiko ir vietos 
savos egzistencijos esmei ir prasmei. Panašiai kaip ir 
homo sovieticus, vartydamas vakarietiškus žurnalus, 
guodėsi savo dvasiniais turtais. Gyvenantys materia-
linėje gerovėje vakariečiai esantys dvasiniai skurdžiai, 
nes apsieina be gilios literatūros ir filosofijos. Kol kas 
dva sinio suklestėjimo požymių nėra.

Daiktų ir produktų nesumažėjo, kaip ir prieinamumo. 
Priešingai, sėdėdamas namie prie nuotolinių sesijų, pro-
jektų ir dedlainų, labai nesunkiai per pertraukėles gali 
persijungti prie bene viso pasaulio neišsenkančių ir neap-
rėpiamų materialinės gerovės išteklių. Gali atsisiųsti bui-
tinės technikos, drabužių, batų, linksmų lipdukų ir šiaip 
kokių nors nuotaiką keliančių niekniekių iš viso pasaulio. 
Bent kol kas, vyriausybėms rengiantis spausdinti pinigus 
ir jais užkišinėti vartojimo skyles, turėtų užtekti ir lėšų. 

Virusas atskleidė, kad gerovė laisvame ir demokra-
tiniame pasaulyje yra ne vien materialinė. O virusui 
ištikus, dalį tos gerovės ir praradome. Vakarietiška ge-
rovė tiesiogiai susijusi su socialinio ir politinio gyvenimo 
turtingumu ir įvairove. 

Ne vienas, pamąstęs apie dabartinius savo 
veiksmus ir mintis, veikiausiai aptikome, kad 
juose sumažėjo spontanikos, netgi norų. Pastan-
gos siekti kūrybiškumo, atrasti ką nors nauja ir 
nepatirta gyvenime atrodo kaip beveik buvusio 
pasaulio realybė. Naujumo, naujų taisyklių ir 
iššūkių gyvenime ir taip netrūksta. Ar kurti vis 
dar įmanoma, kai gyvenimas nelabai stabilus? 
Ar poetai vis dar rašo poeziją, išskyrus tą melan-
cholišką apie rudenį? Ar romanų kūrėjai vis dar 
vysto įmantrius siužetus? Kažin ar kam norisi 
imtis įmantrių kulinarinių eksperimentų? Gal-
būt gyvename laiką, kai obuolių pyragas atro-
do kaip didžiausia kulinarinė prašmatnybė? Ar 
vis dar galvojame apie kokį išskirtinį drabužį? 

kai nėRa geRų žinių

Tomas Daugirdas
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mažėja. Priešingai, jos darosi aštresnės ir didina vidines 
prieštaras visuomenėse.

Visos šios problemos neišvengiamai paliečia ir Lietuvą. 
Pavasarį ir dabar priimami sprendimai buvo ypač men-
kai paaiškinti visuomenei, nebuvo atsakoma į opozicijos 
klausimus. Ir šiandien teigiama, kad nauji apribojimai 
priimti remiantis „specialistų“ patarimais. Tuo ir pabai-
giant visus aiškinimus ir diskusijas dėl galimų alterna-
tyvų. Vyriausybė sprendimais, kurie net gal ir neišven-
giami, kišasi į verslo ir privataus gyvenimo sferas, taip 
siaurindami laisves ir net ribodami žmogaus teises. De-
mokratija ima veikti vis menkiau, vien kaip piliečių teisė 
balsuoti. Ėmus valdyti naujoms politinėms jėgoms prak-
tinės demokratijos nebūtinai atsiras daugiau. Mat jau 
yra susiformavęs politinio veikimo kontekstas, kuriame 
žmonės iš orių ir laisvų būtybių labai lengvai gali būti pa-
versti mažai laisvių turinčiais individais. Dar ir tokiais, 
kuriems nepripažįstama teisė abejoti neva geriausiais ir 
efektyviausiais sprendimais apribojant virusą.

Sunku nuspėti, kas įvyks, jei virusas išliks gyvybin-
gas ilgai. Jei lapkričio 9-ąją ištrimituotoji vakcina ne-
duos laukiamo efekto kitų metų pirmoje pusėje, šaly-
se neišvengiamai paaštrės socialinės įtampos, atsiras 
daug nusivylusiųjų mokslu ir demokratija. Gali net būti 
imta rimtai ieškoti „tikrųjų“ kaltininkų dėl viruso pa-
tvarumo. Įvairiausi jau dabar besiskleidžiantys gandai 
gali būti papildyti išmaniomis sąmokslo teorijomis, su-
priešinančiomis visuomenes. Istorija mums parodė, kad 
baisios diktatūros radosi kaip atsakas į žmonių nusivy-
limą, negebėjimą atrasti atramų savigarbai ir orumui, 
prarastas ateities perspektyvas.

Lietuvoje esame pergyvenę ne vieną krizę. Vidurio 
Europa, žvelgiant vakariečių akimis, apskritai gyvena 
nuolatinės krizės sąlygomis. Tačiau krizės kildavo greit, 
gana greit iš jų ir išsikapanodavome. Nesame pasirengę 
ilgalaikei krizei. Tokio „karo“ dar nesame kariavę, ir jam 
neturime tinkamų ginklų. Demokratija mūsų gana silp-
na. Akivaizdūs jau iki šiol vykę teisių ir laisvių suvaržy-
mai nesulaukė ne tik protestų, bet ir aštresnių diskusijų. 
Visuomenė buvo „susitelkusi ir drausminga“, drauge ir 
ramiai susitaikiusi su vis naujais apribojimais.

Esame įpratę veikti, bet dar nesame gyvenę laiko-
tarpio, kai reikia išlaukti. Ir net patys nežinome, ar tai 
mūsų nenuves į kraštutinę agresiją ir depresiją, ar suge-
bėsime kurti ir formuoti visuomenę kaip visumą palai-
kančius socialinius ryšius. Pagrindinis ir svarbiausias 
iššūkis šioje situacijoje – išsaugoti demokratijos pagrin-
dus ir visuomenės solidarumą. Negali sumažėti dėmesys 
socialinei nelygybei, kitoms socialinėms ir kasdienybės 
problemoms. Turime stengtis, kad priimami sprendimai 
remtųsi politiniu svarstymu, o ne technokratiniu specia-
listų išmanymu, ir kad nebūtų išnaikintos erdvės, kurio-
se bent nedideliu mastu galėtų megztis ir būti palaikomi 
socialiniai ryšiai. 	

O galbūt mintys tesiekia vilnones kojines ir šiltą megz-
tinį, tinkantį prie kompiuterio ir pasivaikščiojimams. 
Šuniui nesvarbu, kuo apsivilkęs jo šeimininkas, svarbu, 
kad išvestų pasivaikščioti. Gyvenimas labai greitai tapo 
paprastesnis, ėmė suktis aplink kasdienes būtinybes. 
Sumažėjo fantazijos ir polėkio. Virusas atskleidė, kad 
kūrybiškumas ir spontanika, visa tai, kas sudaro nema-
žai gyvenimo grožio ir gyvybės, yra socialinis dalykas. Jis 
randasi ir skleidžiasi ten, kur esama dinamiškų ir glau-
džių socialinių ryšių. Virusas juos smarkiai apribojo.

Politinė gerovė susijusi su gebėjimu spręsti sudėtin-
gas situacijas. Dabartinė gi atskleidė, kad demokratija 
nėra vien valdymo būdas, tam tikra procedūra. Paaiš-
kėjo, kad demokratija yra veikimo ir politinio sprendi-
mo būdas, tiesiogiai susijęs su žmogaus orumu, jauti-
musi visaverčiu žmogumi. Demokratija taip pat yra ir 
pripažinimas, kad kiekvienas žmogus yra svarbus. De-
mokratijos vartotojas yra jei ne dvasingesnis, tai bent 
oresnis žmogus nei tas, kuris gyvena totalitarinėje tvar-
koje. Virusas vyriausybes, taip pat ir Lietuvoje, skatina 
vienašališkai priimti sprendimus. Dažnai nepaisant 
bent dalies žmonių argumentų ir nesitariant. Toks po-
kytis žeidžia žmogaus orumą. Politinio veikimo nuskur-
dinimas gali atnešti didesnes ir skaudesnes pasekmes 
mūsų gyvenimui nei šiandien galėtume numanyti.

Politikoje ir visuomenės gyvenime taip pat, atrodytų, 
neesminiai dalykai ir klausimai traukiasi, ir pagaliau su-
sitelkiame prie svarbiausių. Žvelgdami į Lietuvos ar net 
JAV rinkimus net galėtume spekuliuoti, kad populizmas 
pasislinko iš politinio gyvenimo centro, o nacionalizmas 
visuomenei nėra patrauklus. Vis dėlto tai nereiškia, kad 
nacionalizmas ir populizmas tapo neaktualūs. Sunku 
nuspėti, kokia nauja banga jie gali sugrįžti virusui pa-
sitraukus. Gali sugrįžti ir anksčiau, kai visuomenė pa-
vargs ir nusivils valdžioje esančių politikų gebėjimais 
valdyti situaciją.

Neseniai pasirodęs Freedom House raportas apie de-
mokratijos būklę, kaip ir ankstesni raportai, nurodo, 
kad plečiantis virusui demokratijos valstybėse mažė-
ja. Prisidengdamos virusu kai kurios politinės valdžios 
užgniaužia oponentus ir apriboja laisvą spaudą. Kai 
kuriose šalyse imamasi priemonių dar labiau margi-
nalizuoti tautines mažumas ir jų poreikius. Pasitaikė 
ir kaltinimų vienai ar kitai tautinei mažumai, kad bū-
tent ji labiau skleidžianti virusą nei kitos visuomenės 
grupės. Esama ir faktų, kai patys valdantieji, siekdami 
politinių tikslų, skleidžia melagingą informaciją apie 
virusą ir pakerta visuomenės pasitikėjimą informacija. 
Demokratijos silpnėjimas matomas ir tokiuose reiški-
niuose, kai naudodamiesi išskirtinės padėties privilegi-
ja, valdantieji ima nepaisyti žmogaus teisių ir ignoruoja 
savo pačių atskaitomybę už priimamus sprendimus. To-
kiomis sąlygomis socialinės problemos nustumiamos į 
politinio dėmesio paraštes. Tačiau tai nereiškia, kad jos 
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apie meiLĘ viLniuje (net pandemijos metu)

Julius Sasnauskas

Vilniaus miesto garbės piliečio Vardas 2020

Nieko čia nauja nei ypatinga įsimylėti Vilnių. Ar bet 
kokį kitą miestą ir miestelį. Tarkime, Kauną ar Klaipė-
dą, Ukmergę (kaip, pavyzdžiui, poetas Vladas Šlaitas, 
buvo neseniai jo gimimo šimtmetis). Niujorką ar Zapyš-
kį. Ir nebūtinai reikia gimti ir užaugti tame mieste. Ma-
rija Znamierovska, parašiusi nuostabią karo nusiaubto 
Vilniaus kroniką Vilnius, miestas arčiausia širdies, gi-
musi Kybartuose. Ir daug tokių pavyzdžių. Kodėl Vil-
nius įsimylimas, nepaaiškinsi vien barokiniais debesi-
mis ar trisdešimt septyniomis miesto bažnyčiomis (yra 
taip pavadintas vokiškas atvirukas). Józefas Piłsudskis 
ir generolas Lucjanas Żeligowskis, abu taip pat ne vil-
niečiai, mylėjo šį miestą ne mažiau už Czesławą Miłos-
zą, dar vieną ne vilnietį, susargdintą Vilniaus. Ir tie, 
kurie ant Išganytojo kalvos prie Misionierių bažnyčios 
dabar stato šiltnamius, turbūt irgi sakytų mylį Vilnių.

Bet tai dar ne viskas. Vasarą perskaičiau Eliaso Ca-
netti prisiminimų trilogijos pirmąją dalį Išgelbėtas lie-
žuvis. Rašytojas gimė Rusčiuko mieste Bulgarijoje prie 
Dunojaus, Turkijos ir Rumunijos pasienyje, paribiuo-
se, kaip dabar sakoma, ten irgi kaip Vilniuje maišėsi 
kalbos, kultūros ir religijos. Man knygoje labai patiko 
keli epizodai. Vienas jų tiesiai mini meilę savo miestui. 
Jei tu ir myli jį, dar būtinai reikia, kad ir jis tave mylėtų.

Niekada nebuvau apie tai pagalvojęs. Bet juk viskas 
normalu, taip ir turi būti. Meilė nėra vienos krypties 
gatvė ar kilpinis eismas. Evangelijoje Kristus net sako 
savo mokiniams: „Pamilau jus pirmas“. Ar Vilnius mus 
pirmasis pamilo? Ar apskritai jis mus šiandien myli? 
Ar galėtų nemylėti?

Pranašų literatūra Biblijoje kalba apie Jeruzalės, 
mylimos mergelės, Dievo sužadėtinės apleistumą, siel-
vartą, raudas, pagalbos šauksmą, priekaištus Dievui. 
Kažin kas visa tai matė ir girdėjo, surašė. Viskas iš 
meilės ir dėl meilės. Gimtojo Vilniaus ašaras dėl savo 
kenčiančių ir žudomų vaikų jaučia penkiolikmetis Ic-
chakas Rudaševskis, garsaus geto dienoraščio autorius. 
Lenkų bendruomenei, Stalino įsakymu tremiamai iš 
Vilniaus krašto pirmaisiais pokario metais, atrodė, kad 
dvibokštės Vilniaus bažnyčios yra lyg dvi iškeltos ran-
kos, atsisveikinančios visiems laikams. Taip ir buvo 
dažniausiai.

Čia tragiški meilės puslapiai. O jeigu paprastai, kas-

dieniškai, be skausmo ir verksmo? Ar miestas atsako 
mums meile į meilę?

Kad būtų galima jį papirkti savo dovanomis ir diti-
rambais, sunku tikėtis. Jis ne tuščiagarbis pamaiva. 
Būna tokių auksinių miestų, išdygusių per dešimtmetį 
tam, kad smagintų savo statytojus ir trimituotų jų šlo-
vę. Vilnius ne toks.

Jeigu mėgintum sužinoti, ar esi jo mylimas, vargu ar 
sulauktum jo prisipažinimo, kuždesių mėnesienoje. Ba-

rokiniuose debesyse nebus užrašyta: „Vilnius plius tu ar 
tu lygu meilė“. Kad jis pamilęs mus, gal net pirmiau nei 
mes jį, visada sužinosi vingiais, per aplinkui, gal iš pa-
salų. Štai per šventųjų arkangelų šventę, rugsėjo 29-ąją, 
gimė Juozapas, mūsų parapijiečių sūnus. Jis turės du 
brolius ir sesutę. Dar kitados esu gavęs nakčia telefono 
žinutę, kad gimė mergaitė. Prieš tai jos jaunutė mama 
sakė nenorinti gyventi. Ją buvo palikęs draugas, sužino-
jęs, kad ji laukiasi. Mudu ilgai gėrėme kavą Pilies gatvė-
je. Jos mama ir močiutė, visi artimieji irgi stojosi mūru 
už ją. Kūdikio krikštynos buvo kažkokios nenugalimos 
meilės ir malonės manifestacija. Kiti papasakotų daug 
daugiau, kaip gražiai, o kitąsyk – nepaisant nieko, prieš 
visas sroves ir vėjus, net prieš visas teisingas šeimos kon-
cepcijas, ateina į pasaulį Vilniaus vaikai. Panašiai ir pats 
esu atėjęs, Pirmojoje tarybinėje ligoninėje. Daktarai sa-
kydavo: Pierwsza bolszewicka. Tik jos jau seniai nebėra.

akimirka iš kunigo juliaus sasnausko kalbos renginio umiastovskių 
rūmuose metu. iš vilnius.lt. sauliaus žiūros nuotrauka 
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Julius sasnauskas

Dar Vilnius mėgsta mus mylėti per visokias draugys-
čių istorijas. Kartą pildau zakristijoje santuokos anke-
tą. Ten yra klausimas, kiek laiko vienas kitą pažįstate 
ir kiek laiko draugaujate. Tai jaunavedžiai dažniausiai 
ir pasako skaičius: pažįstami keturis metus, o drau-
gaujame tris su puse. Arba būna kitaip: ir pažįstami, 
ir draugaujame mėnesį. Viskas iš karto. Bet ana jau-
na graži porelė pradeda pasakoti: „Susipažinome prie 
Vilnelės, palei baltą cerkvę, ten, kur metalinė tvora. 
Aš stovėjau prie medžio ir mačiau vandenį. Jis ėjo pro 
šalį ir kažko paklausė. Taip ir likome kartu“. Bažnyčia 
mėgsta skaičius, tikslumą, todėl ir klausiu: „O kelintas 
tai medis, skaičiuojant nuo Malūnų tilto? Ar prisimena-
te jį?“ „Aišku, kad prisimename. Einame ten pasvajoti. 
Galima bus paskaičiuoti, kelintas iš eilės.“ Tikrai pa-
skaičiuoja ir praneša. Einu patikrinti. Randu tą medį 
ir prisimenu, kad pats ten vieną vakarą esu stovėjęs. 
Buvo kartu šventa mergaitė iš Bernardinų. Kalbėjomės 
žiūrėdami į tamsų vandenį. Prisakiau jai dalykų, nuo 
kurių reikėtų bėgti neatsigręžiant. O ji nebėga ir sako: 
„Viskas bus gerai“. Mergaitė dabar toli. Bet nuo to laiko, 
kai einu tuo takeliu į Bernardinus, vis kartoju, kad bus 
gerai. Pernai rudenį ant tvoros stulpo ten buvo užkabin-
ta lentelė su rusišku užrašu Ulica golubych zviozd. Tai 
yra, mėlynų žvaigždžių gatvė. Ir net kelios žvaigždutės 
mėlynavo tarp geltonų lapų. Paskui tą lentelę kažkas 
nusviedė žemyn į krūmus.

Dar garsiosios Vilniaus tarpuvartės, kol netapo žiemos 
sodais ar viešbučių holais, buvo tokių intymių susitikimų 
ir viešai nesakomų žodžių padangtė. Bučinių ir glamonių 
vietos. „Mažosios studijos“ tarpuvartėje kartą klausiausi 
išpažinties ir daviau išrišimą, palaiminau. Žinoma, puiki 
vieta ir privačiam pokyliui. Paauglystės metais „Gintaro 
krantas“, toks lengvas rūgštus vynelis, kainavo tik 92 ka-
peikas. Vilnius mylėdamas apie viską pagalvoja.

Šiandien šventė, ir nereikėtų liūdnų gaidų, bet meilė 
dažnai būna išvien ir su mirties angelais. Vilnius, kai 
myli, padaro taip, kad meilei nebūtų pabaigos, užmarš-
ties, beprasmybės. Galvoju apie Našlaičių kapines, iš 
kurių blykstelėjo tai, kas nemiršta. Arba Zigmanto Sie-
rakausko jungtuvių žiedas, sužiedavęs mus ne tik su 
sukilėlių likimais, su mūsų šventa istorija, bet su pačia 
laisve. Jau kalbama, kad ir tai, kas dabar vyksta Bal-
tarusijoje, prasidėjo nuo to stebuklingo žiedo, iškilusio 
iš po žemių Gedimino kalne. Ir kai karas, maras ir ba-
das čia išsijuosę šienaudavo tūkstančius, ar nekurstė 
Vilnius savo žmonių dar labiau, dar drąsiau ir akliau 
mylėti? Vienuoliai rokitai, vienintelė lietuviška, vilnie-
tiška, vienuolija, visi iki vieno buvo sukurstyti. Ir dabar, 
pandemijai vaipantis, ar nėra taip pat, ar nesusikursto-
ma pamilti ir eiti į ugnį dėl kitų?

Kad Vilnius labai myli savo žmones, pagalvojau ir 
šią vasarą, kai atšaukus karantiną, visas Senamiesčio 
gatves, aikštes ir skersgatvius užtvindė kavinių staliu-

kai. Ne ne, ne tai, kad ant staliukų buvo daug meilės, 
kad visi linksminosi ir gerai jautėsi. Priešingai. Erzino 
užgriozdintos gatvės ir šaligatviai, toks kliūčių ruožas, 
kurio neprašei ir nenori. Laviruok, stoviniuok, ieškok 
tarpelio tarp kėdžių, kad kaip nors prasmuktum. Ber-
nardinų gatvė kartą buvo aklinai užgriozdinta kavinės 
rakandų. Pykau, keikiausi mintyse, kol vieną dieną 
nušvito: juk lygiai taip šiame mieste, kiekviename jo 
plotelyje, visuose užkaboriuose tavo žingsnius nuolat 
pertraukia daugybė Vilniaus žmonių ir istorijų. Jos ne-
leidžia ramiai, laisvai, sklandžiai judėti. Užkliūvi, su-
stoji, dairaisi, metiesi į kitą pusę, prie kito veido ar var-
do, prisiminimo. Netenki kvapo.

Antai sankryžoje prie Tiškevičių rūmų ir Mindaugo 
tilto man visiems laikams užsikonservavęs pirmasis 
gyvenime melas. Trainiojomės su chebra paupiais iki 
vėlumos, reikia namo, o ten gausiu pylos. Pakeliui atsi-
randa istorija. Neprisimenu jos. Matyt, buvo įtikinama. 
Niekas namie nesibarė, gavau vakarienės. Bet melas 
graužia. Rytoj, sakau, prisipažinsiu mamai. Na, poryt 
tai tikrai. Vėliau praėjo.

Nors iš tiesų nepraėjo. Juo labiau kad perskaičiau, 
kaip ties ta sankryža buvo išgelbėta kito vaiko gyvybė. 
Kunigas Pranas Bieliauskas savo dienoraštyje kalba, 
kad 1920 m. vasarą ten vyko susišaudymas. Lenkų le-
gionieriai gynėsi nuo miestą puolančių bolševikų. Pats 
kunigas pateko į ugnį. Pripuola moteris su mergaite, 
vaikas klykia. Dienoraštyje yra kunigo žodžiai mer-
gaitei: „Eikš, mažyte, lįsk po mano pelerina, čia tavęs 
nepalies jokia kulipka“. O paskui dieviškiausias saki-
nys: „Ir ši prisidengė mano skvernu“. Nuotraukoje ant 
knygos viršelio autorius ir stovi su tuo neperšaunamu 
apsiaustu, buvo tokia kunigų mada.

Sakoma, teisumo darbai – ne tik čia ir dabar. Jie tę-
siasi, apima buvusius ir būsimus laikus. Ar nebūtų ga-
lėję po kunigo Bieliausko skvernu atsirasti vietos ir 
kitam išsigandusiam vaikui? Pagal atlaidų principą. 
Ir kad gailestingumas pridengia nuodėmių daugybę.

Čia Vilnius, ir viskas įmanoma.
Įmanoma, kad miesto veikėjai, seniai išmirę, išvežti, 

išvažiavę, turėję dingti suvisam, nė nemano trauktis 
iš čia. Lygiai ir anos tarpuvartės, kiemai, laiptinės su 
nuzulintais turėklais. Lygiai šventoji Išganytojo kalva, 
antai pilna ant jos užaugintų visų miesto pamestinukų, 
iš Kūdikėlio Jėzaus prieglaudos. Slaugytų ten ir numa-
rintų Napoleono gvardijos eilinių. Su palmių šakomis 
rankose – tarytum iš Apreiškimo knygos.

Negi dar abejotum, kad myli tave šis miestas? O tada 
lieka tai, nuo ko pradėjau. Atsakyti meile į meilę. Kas 
nežino, kaip persikeičia visi mylintieji. Ką jie paskui 
gali, o ko niekada nedarytų. Ir kaip nušvinta, išgražėja 
tie, kurie yra pamilti.

Pagal kalbą, sakytą 2020 m. spalio 2 d. suteikiant 
Vilniaus garbės piliečio vardą.
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poteRiada

Sustink.

Kažkas įmetė mano vardą į skausmo turnyro taurę.
Reikės nusileisti į apačią, nakties urvą, surinkti tamsos 

stalaktitus.
Reikės gelbėti savo savižudį brolį – plaukuose įsipynė 

lelijos.

Sustink.

Nešyklė nuneš – ten turime būti, niekas neklaus,
ar tėvas atidavė kaulą, ar genėjome mėsą nuo griaučių.
Niekas neklaus, ar išmokome visą magijos kursą,
Joks burtas neatgaivins mirusiųjų, mano brolio.

Sustink.

Kažkas iššaukė menką gynėją, jis toks silpnas, išvydęs,
kam teko tarnauti, tie ištraukė visą kvaitulį šito buvimo,
psichai – mes, o anie tik pamatė plyšius, per kuriuos 

ištekėjome.

Sustink.

Nealsuok šitaip tankiai, nes vis tiek neįveiksime blogio,
nudėvėtos lazdelės, bergždžiai nukauti slibinai, burtų
brolis amžinai pasiliks vandenyse, tad išeikim, kol dar 

galim išeit.

noRiu užaugint sėkmingą žmogų 
(neišsigąskit banaLybės)

Per antrą nėštumą norėčiau patirti tik triumfą.
Susirinkt visas vyšnias ant
ego pyrago. Norėčiau užauginti
karalių, kuris drąsiai išbandytų
naujus dalykus, nebijotų suklysti, bet dešimt kartų
matuotų, vienuoliktą kirptų. Norėčiau užauginti
sėkmingą žmogų (rašau ir pati juokiuos iš tokios
nesąmonės – kas yra sėkmingas žmogus?). O vis tiek

eiLėRaščiai

Lina Buividavičiūtė

Poezija 

prisispyrusi noriu užauginti vaiką, daugybę kartų
laimingesnį už mane. Matot, pirmą kartą, kai laukiaus,
pralaimėdavau begales kartų. Paslysdavau ant žievių
nuo Visatos banano, užlipdavau ant širdgėlos grėblio,
man trukdė vaikščioti moralinio stuburo ataugos.
Netekčių hormonais ir liūdesio pieno išmaitintas 

pirmas vaikas.
Dabar matau, kaip jam sunku pralaimėti,
kaip sunku man žiūrėti į jo pralaimėjimus,
kaip virpa sūnaus širdies pakraštėliai, susidūrę
su šio pasaulio kiaurymėmis – ir
nieko negaliu su savimi padaryti –
per antrą nėštumą norėčiau patirti tik triumfą.

tamsieji amžiai
Iš ciklo „Kelionės“

Šitiek grožio, užima amą, o aš
vakarais mintyse kalbu su savim,
kad nieko čia tokio nėra, kad viskas
išbūnama, nuplaunama sūriam vandeny,
kad įkopsiu į vieną kitą tvirtovę, išgersiu vieną
kitą taurę Sardinijos vyno, apiplauksiu
slaptingas grotas ir išeisiu į laisvę; pasibaigs
mano tamsieji amžiai, pasibaigs ir dorai neįsmarkavę,
šitaip kalbu naktimis iki pirmųjų flamingų giesmių,
šitaip pykstu, kai mano trimetis berniukas nemato
to grožio ir atslenka rūsties debesys – jis nori namo,
nori namo pas katinėlius, aš kylu kaip viesulas: kodėl
Tu nenori matyti šitiek pasaulio, kodėl Tau reikia tos
prakeiktos triados – saugumo-pastovumo-ramios mamos;
Ko reikia man? Ko neturiu? Visiems sakėm: keliaujam 

kartu,
norim vaikui parodyti pasaulį, koks Italijos vėjas, kalnai,
kokie būnam ten, išmesti iš rutinos kitybės krante.
Ne Tau norėjau parodyti tą pasaulį, o sau, kad 

praslinktų mano tamsieji amžiai,
liautųsi šitas kasdienis laiko obuolių bumsėjimas į 

gimtąją žemę;
nepabėgau, visu smarkumu – jei duodu Tau, iš savęs 

atimu.
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Lina buividavičiūtė

apie viLniaus potvynį
Iš ciklo „Kelionės“

Žiūriu į Tavo – patvinusio – nuotraukas: valčių 
sangrūdos,

plukdomos sielos, pasagos, prausiamos drumzlinam 
vandeny.

Nerie, ištirpinai šitiek ledo, į Tavo krantus įsigraužusio
Įšalo, jau trylika metų buvo praėję nuo Didžiojo karo, 

nuslinks
dar aštuoneri – – –

Nespalvotose fotografijose dosniai vietos fantazijai, 
dosniai spalvų –

Katedros aikštė apnikta erzulio, pragaišties, o kartu 
nuotykio dvasios –
Tai, kas suvienija, tai, apie ką kuždėsimės – sielininko 

švilpavimas
kukliam, bet didžiam luote.

Pažiūrėkit, kas dedasi, nuo Antakalnio iki Žvėryno, nuo 
geležinkelių

Iki Puškino sodų – ar gali būti už tai, kad kadaise 
išsižadėjom Upinio,

kad štai – renčiam trobesius, auginam miestus, 
galandam kalavijus,

bet pamiršom tą niekada neprijaukinamą svetimybę? 
– – –

O vis tik skęstančiųjų gelbėjimas ne visada buvo jų pačių
reikalas – lenkų berniuk, Mečislavai, tu pripildai mane 

ryžto –
gelbėjai Chackelį nuo Neries dievų pykčio, nuskendot abu,
kad savo atminuose kartočiau, kad per kitą potvynį 

ištiesčiau
broliui seseriai ranką.

Aštuoni metrai dvidešimt penki centimetrai – tiek 
netilpai,

putojai, metras šešiasdešimt keturi centimetrai – tiek 
patvinstu,

kai per visą mane plūsta vandenys, išskystu nuo šito 
pasaulio

aitrumo, nuplauni mane, kad irstyčiausi po save, ir 
nereiktų žibinto –

šviesos properšos tamsiame tamsiame laike.

stendaLio sindRomas

Kartais paskęstu tose istorijose, atrodo,
apčiuoptas kažkoks begalinis švelnumas,
įtikrovinimas to, ko niekas negalėtų nutuokti,
kas buvo paslėpta tame begaliniame rūme,
atsimenu, laukiausi, pirmi mėnesiai, mes
užstrigę Paryžiuj, bankas blokuoja kortelę,
mokam paskutinius pinigus, stovim ilgiausioj
eilėj, kad pamatytume Luvrą. Naivus tikėjimas,
kad kažkas gali paaiškinti rudens melancholiją,
skubrius žingsnius nuo to tamsos užpuoliko,
vis ilgėjančių šešėlių metais vaikštau metrais ir jambais,
nors ir plumpinu laiptais, visai be jėgų, bet tas laukinis
stebuklas, salėse žėrintys prasmės sietynai –
skenuoju akimis, regis, net nebepykina.

Kartais visai užsimirštu išlipti iš savo vaidmens, kai
visą vakarą žiūriu į gražią vandenin panirusią mirties
nuotaką.

Mano kūdikis miega, o aš rašau apie Keviną, sukrėsta,
Užėmusi amą, atradusi šiaurės salyną, rašau apie meilę
Be motinų, šitaip stipriai užkanda, prisirpusi naktų 

tamsa,
dienų grėslumas, atspindžiai luoto, kuriuo po save 

irstomės. !
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„pavasaRį Lietuva bus išvaduota  
iš boLševikų jungo“:  
1955 metų pavasaRis

Regina Laukaitytė

istorija

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui toli gražu ne-
buvo akivaizdu, kad jokių politinių permainų nebebus. 
Atrodytų, tarptautinė politinė padėtis buvo visiškai aiš-
ki – Sovietų Sąjungai pakako karinių pajėgų užimti 
pusę Europos ir politinės įtakos suformuoti bei įtvirtin-
ti satelitinius „liaudies demokratijos“ režimus. Tačiau 
į SSRS politiką Europoje Vakarų šalių lyderiams atsa-
kius Šaltojo karo veiksmais, formuojantis priešiškiems 
kariniams blokams, užgrobtų šalių gyventojai ilgai ne-
siliovė puoselėję vilčių atkurti savo valstybes. Atrodytų, 
kad politinių permainų labiausiai pagrįsta buvo laukti 
iš karto po karo, tačiau nieko taip ir nesulaukus, dar 
daugiau kaip dešimtmetį žmonės nerimo, girdėdami 
karingas užuominas apie būsimą konfliktą1.

Šiame straipsnyje norima plačiau išanalizuoti situa-
ciją Lietuvoje 1955 m., kai vasario-kovo mėn. kilo dar 
vienas ažiotažas dėl greitai prasidėsiančio karo. Šįkart 
valdžios organai nesitenkino antisovietinių gandų fiksa-
vimu. Reaguojant į akivaizdų jų populiarumą, tų metų 
kovo mėn. visų miestų ir rajonų KGB skyrių įgaliotiniai 
gavo savo vadovybės nurodymą per savaitę išsiaiškin-
ti, kas platina „priešiškus ir provokacinius“ gandus, 
ir užkirsti jiems kelią2. Į Vilnių suplaukė informacija 
iš visos Lietuvos. Gandų turinys fiksuotas remiantis 
agentūriniu keliu surinktais duomenimis, bet būta ir 
nederamomis kalbomis pasipiktinusių piliečių skundų, 

Kaune specialiai zonduota buvusių politikų, profesū-
ros nuomonė. Tad turime įdomų istorijos šaltinį3, kurį 
galima traktuoti kaip savotišką sociologinę apklausą, 
atspindinčią 1955 m. pavasario politines nuotaikas, 
jei ne vyraujančias, tai bent jau neabejotinai paplitu-
sias ir turėjusias socialinių padarinių (gandai didino 
prekių deficitą, kėlė įtampą visuomenėje). Visos šalies 
mastu atlikto tyrimo ataskaita neliko KGB „vidaus var-
tojimui“ – buvo pasiųsta LKP CK sekretoriui Antanui 
Sniečkui ir KGB vadovybei Maskvoje4, imtasi priemo-
nių situacijai suvaldyti.

KGB įgaliotinių surinkta informacija liudija, kad karą 
pranašaujantys gandai plito visoje Lietuvoje – jų neuž-
fiksuota tik 6 rajonuose iš 87. Įgaliotiniai pripažino, kad 
juos skleidė visų visuomenės sluoksnių atstovai, taip pat 
ir režimui „socialine kilme artimi žmonės“ (tarp jų būta 
apdovanotų asmenų, kolūkių vadovų, komunistų)5. Tra-
faretiškai atsakomybė dėl padėties versta priešiškiems 
Vakarams: svarbiausiu gandų šaltiniu bemaž kiekvie-
name rajone buvo įvardijama „šmeižikiška“ Amerikos 
balso ir kitų užsienio radijo stočių propaganda.

Taigi 1955 m. pradžioje Lietuvos SSR susiklostė kone 
paradoksali situacija, kai jau įsitvirtinusios sovietų val-
džios struktūros buvo priverstos susitelkti kovai su ne-
regimu priešu – gandais. Kokie visuomenės sujudimo 
ženklai iššaukė KGB poreikį reaguoti? Kas palaikė gan-

1 plačiau apie šį fenomeną žr. andrzej Zaćmiński, Emigracja polska 
w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 
1945–1954, bydgoszcz: Wydawnictwo akademii bydgoskiej im. ka-
zimierza Wielkiego, 2003; philip a. g. sabin, The Third World War 
Scare ir Britain, London: the macmillan press, 1986; Leo j. daugherty 
iii, „preparing for the Long War: the united states army and the ear-
ly Cold War period 1945–1950“, in: Journal of Slavic Military Studies, 
2010, nr. 23, p. 490–516; juozas banionis, Lietuvos laisvinimas Vaka-
ruose 1940–1975, vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras, 2010, p. 123, ir kt.

2 visiškai slaptas Lietuvos ssR kgb pirmininko kazimiero Liaudžio 
raštas visų miestų ir rajonų kgb skyriams, 1955-03-07, in: Lietuvos ypa-
tingasis archyvas (toliau – LYA), f. k-41, ap. 1, b. 498, l. 1.

3 LYA, f. k-41, ap. 1, b. 498. kgb vietos pareigūnai savo ataskaitas 
siuntė minėtam Liaudžiui ir kgb 4-osios valdybos viršininkui juozui 

obukauskui. dokumentų apyrašai straipsnyje trumpinami vietovės ir 
datų nurodymu, minėti adresatai praleidžiami, kaip ir korespondenci-
jos grifas „visiškai slaptai“.

4 visiškai slaptas einančio pareigas Lietuvos ssR kgb pirmininko 
Leonardo martavičiaus raštas Lkp Ck sekretoriui antanui sniečkui ir 
sssR kgb pirmininko pavaduotojui k. Liniovui, 1955-06-07, in: Ibid., 
b. 499, l. 51–55.

5 tauragės (1955-03-16), veisiejų (03-16), kupiškio (03-14), druski-
ninkų (03-15), salantų (03-15) rajonų kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., 
b. 498, l. 6, 46, 50, 78, 115. antai svėdasų vidurinėje mokykloje apie 
greit kilsiantį karą sužinota iš neseniai Lenino ordiną gavusios mokyto-
jos; vieno veisiejų rajono kolūkio pirmininkas apgailestavo tapęs kom-
partijos nariu ir prisipažino „stumiąs dienas“ iki pavasario, kol kolūkiai 
subyrėsią (anykščių (03-15) ir veisiejų (03-16) rajonų kgb įgaliotinių 
raštai, in: Ibid., l. 85, 46).
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dų apie greitą karą („už dviejų savaičių“, „šį pavasarį“, 
„balandį“, „per Velykas“, „birželio 15“, „liepos 10“) gyvy-
bingumą 1955 m.? Kaip įsivaizduota naujo karo eiga, 
pobūdis, Lietuvos ateitis? Kokių sankcijų imtasi prieš 
„priešiškus elementus“? – šiaip ar taip iš Maskvos dvel-
kė politinis „atšilimas“, nebeskatinęs naujos nelojaliųjų 
represavimo bangos. Atsakymų į šiuos klausimus paieš-
kai pasitelkiami archyvuose saugomi dokumentai, kiti 
šešto dešimtmečio istorijos šaltiniai.

„išsidaLinsim aRkLius iR diRbsim  
savo žemĘ“

1955 m. Lietuvos SSR besirengiant minėti 15-ąsias 
sovietų valdžios metines (jos atskaitos tašku visuomet 
laikyti 1940 m.), režimas vis dar susidurdavo su pasi-
priešinimu. Nuolat pasirodydavo antisovietinių lapelių, 
iškabintų trispalvių, pašaipių tautosakos kūrinių, tek-
davo tirti politinį atspalvį turinčias žmogžudystes. Be 
to, liaudyje nesiliovė sklandyti įvairiausiais samprota-
vimais, įrodymais grindžiamos pranašystės apie greitą 
bolševikų režimo galą. Tų metų pavasarį jos, matyt, 
pasiekė kritinį lygį, negalėjo būti nuleistos negirdomis. 
Antisovietinių kalbų populiarumas ne tik diskreditavo 
„liaudies valdžią“ – jas lydėjo kasdienio vartojimo pre-
kių „šlavimas“ nuo skurdžių prekystalių, be to, „priešiš-
ki elementai“ nestokojo išmonės taikydamiesi į silpniau-
sias režimo vietas ir pasitelkdami naujus informacijos 
skleidimo būdus (anoniminiais laiškais).

Skurdus gyvenimas kaime ir mieste, ilgos eilės par-
duotuvėse kasmet vis labiau trūkstant ne tik elemen-
tarių plataus vartojimo prekių, bet ir maisto produktų 
skatino galvoti, kad didelės atsargos kaupiamos san-
dėliuose karo atvejui6. Anot Gedimino Vaskelos, šešto 
dešimtmečio pradžioje Stalino agrarinė politika Pabal-
tijo žemės ūkį buvo visiškai nuvariusi, padėtį Lietuvoje 
istorikas įvardijo kaip katastrofišką7. Parduotuvės buvo 
tuščios, trūko duonos, miltų, žibalo, degtukų, audinių, 
nebuvo galima nusipirkti cukraus, muilo. Žmonės bai-

minosi, kad dėl visuotinio deficito vėl bus įvesta kortelių 
sistema, o karo atveju „gresia bado mirtis, nes niekur 
nieko negausi“8. Situacija Lietuvos SSR buvo tokia, kad 
deficitinių prekių iš Sibiro pradėjo siųsti represuoti ar-
timieji9. Nepasitenkinimas skurdu greičiausiai buvo 
viena priežasčių, kodėl netrukus režimas atvėrė sienas 
iš užsienio siunčiamiems siuntiniams.

Antra vertus, patys gyventojai kaupė atsargas, dide-
liais kiekiais išpirkdami būtiniausias prekes – antai 
Kulautuvoje per vieną dieną, vasario 25 d., buvo išpirk-
ta 600 kg druskos – bent penkis kartus daugiau nei 
įprasta10. Sklido kalbos, kad būtina apsirūpinti maisto 
produktais (masiškai pirkta ir džiovinta duona), šiltais 
drabužiais ir avalyne. Šiauliuose dėl kalbų apie karą pa-
gyvėjo spekuliacija auksu ir valiuta (viena moteris buvo 
pasiryžusi mokėti 150 rublių už dolerį11). Ir kitur buvo įsi-
tikinusių, kad reikia atsikratyti rusiškais pinigais, kurie 
greit taps beverčiai – „rubliais tuoj klijuosim sienas“12.

Kone desperatiškai permainų laukė didžiausia Lietu-
vos gyventojų dalis – kolūkiečiais paversti valstiečiai, 
praradę nuosavybę, priversti dirbti bemaž be atlygio. 
Neseniai sutverti kolūkiai vertėsi sunkiai: dienraštis 
Tiesa paviešino gėdos režimui, matyt, nedarančius re-
zultatus, kad Marijampolės rajone kolūkiečiai viduti-
niškai uždirbo po 2 kg grūdų ir 2,45 rub. už darbadie-
nį13; Biržų rajone teuždirbta po 800 g grūdų ir 2,60 rub., 
tačiau ir tokį menką atlygį išmokėti delsta14. Kolūkius 
atvirai vergove vadinę žmonės buvo įsitikinę, kad jų 
likvidavimo laukiama visoje SSRS. Kalbėta, kad kilus 
karui jie patys subyrės arba bus išvaikyti15. Atrodo, ne-
bepuoselėta vilčių dėl žemės nuosavybės restitucijos – 
įvairiose Lietuvos vietose panašiai manyta, kad bus 
dalijami 10 ha sklypai16. Kolūkių žlugimas atrodė taip 
arti, kad Linkuvos rajono „Tarybinio žodžio“ kolūkio ko-
lūkiečiai vasario mėn. tarėsi, kaip išsidalins gyvulius ir 
inventorių; Nemenčinėje irgi džiaugtasi, kad Amerikai 
tuoj sumušus SSRS valstiečiai gausią žemės, išsidalin-
sią kolūkio arklius ir gyvensią laisvai17.

Nepasitenkinimas kolūkiais buvo visuotinis ir bū-

Regina Laukaitytė

6 simno (1955-03-14), tauragės (03-16), vilijampolės rajonų (03-12), 
klaipėdos miesto (03-16), druskininkų (03-15), anykščių (03-15), šven-
čionių (03-16), daugų (03-21), kaišiadorių (03-18), skuodo (03-18), kė-
dainių (03-15) rajonų kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., l. 4–5, 6, 62–63, 
67, 77, 85, 91, 107, 118, 150, 194.

7 gediminas vaskela, „Lietuvos ūkis tsRs ir rytų pabaltijyje XX 
amžiaus 5–6 dešimtmečiais“, in: Stalininis režimas Lietuvoje 1944–
1953 m., sudarytoja Regina Laukaitytė, vilnius: Lietuvos istorijos insti-
tutas, 2014, p. 231.

8 trakų rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-18, in: LYA, f. k-41, 
ap. 1, b. 498, l. 133.

9 pranas bieliauskas, Dienoraštis, 1920–1957, vilnius: Homo liber, 
2012, p. 666; bronė Ratkevičienė, Jaunystė ant laisvės aukuro, kaunas: 
naujasis lankas, 2014, p. 172.

10 vilijampolės rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-12, in: LYA, 
f. k-41, ap. 1, b. 498, l. 63; taip pat žr. šakių (03-22), Linkuvos (03-14), 
vabalninko (03-19) rajonų kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., l. 19, 29, 191.

11 oficialus kursas tuo metu buvo 4 rubliai už dolerį, tačiau juodojoje 

rinkoje kainos siekdavo 25–40 rublių, priklausomai nuo kupiūros (dides-
nio nominalo – brangesnės). ši valiuta „kursavo“, nes daug šeimų turėjo 
artimuosius jav, ja spekuliavo jūreiviai (barbora armonienė, algirdas 
L. nasvytis, Palik ašaras Maskvoje, Cleveland: viltis, 1961, p. 229 ir t.).

12 šiaulių miesto kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-19, in: LYA, f. k-41, 
ap. 1, b. 498, l. 26; taip pat žr. simno rajono kgb įgaliotinio raštas, 
1955-03-14, in: Ibid., l. 3.

13 deputato p. dobrovolskio kalba [Lietuvos ssR at posėdyje], in: 
Tiesa, 1955-03-18, 63, p. 2. kalbėta apie 1954 m. uždarbį, kuris turėjo 
būti išmokėtas 1955 m. pradžioje suvedus kolūkių pajamų rezultatus.

14 biržų rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-16, in: LYA, f. k-41, 
ap. 1, b. 498, l. 139.

15 simno (1955-03-14) ir veisiejų (03-16) rajonų kgb įgaliotinių raš-
tai, in: Ibid., l. 2, 46.

16 šiaulių (1955-03-18), dotnuvos (03-14), varėnos (03-19) rajonų 
kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., l. 35, 97, 123.

17 Linkuvos (1955-03-14), nemenčinės (03-18) rajonų kgb įgaliotinių 
raštai, in: Ibid., l. 29, 113.
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tent jo kontekste gandai ypač dažnai persipindavo su 
piktdžiugiškais grasinimais. KGB stebėjo pasipriešini-
mo židinius, kai kolūkiečiai raginti sabotuoti darbus, 
pirmininkai, brigadininkai ir „aktyvistai“ skundėsi su-
laukiantys grasinimų: kalbėta, kad komunistai jau esą 
„suregistruoti“, artėjanti atsiskai-
tymo valanda ir šįkart pasigailėji-
mo nebūsią18.

Saugumui teko kovoti ir su to-
kiu neįprastu reiškiniu kaip ano-
niminiai karą pranašaujantys 
laiškai. Epistolikos tyrimuose 
tokie masiškai platinami laiškai 
klasifikuojami kaip grandininiai. 
Adresatai juos gaudavo paštu ar 
per rankas, siuntėjui įsakmiai rei-
kalaujant perrašinėti ir skubiai 
skleisti toliau. Gausybėje variantų 
mokslininkai išskiria informaci-
jos ir dezinformacijos grandininių 
laiškų grupę19, kuriai priskirtini 
ir plitę Lietuvoje 1955 m. Apie jų 
turinį galima spręsti iš KGB by-
loje išsaugoto vieno jų vertimo į 
rusų kalbą. Saugumiečių pava-
dintas „Šventuoju laišku“ (neilgas 
poros pastraipų tekstas buvo bai-
giamas trimis „Amen“), jis prasi-
dėjo 12-mečio berniuko regėjimu 
apie baltarūbį vyrą, įbridusį į Baltosios jūros vandenį, 
prieš kurį šimtąkart buvę užrašyta: „Viešpaties Dievo 
nepamirškit“. Toliau sekė reikalavimas laišką platinti 
kitiems ir grasinimas, kad laiško neskleidę bus nubaus-
ti. Reikalauta per 6 dienas paskleisti 3 laiškus, ant raip 
grėsė „vienos šeimos“, Dievo nubaustos liga, likimas. 
„Nepamirškit, kad greitai pusė žmonių žus. 1955 m. 
birželio 15 d. prasidės pasaulinis karas. Birželio 16 d. 
upes ir jūras užtvindys kraujas. Birželio 18 d. nustos 
šviesti saulė ir mėnulis, bus užtemimas. Žmonės žus“20, 
– rašyta laiške ir raginta be paliovos melstis. Išvengti 
„mirties per šį didelį karą“ esą galėjo tik platinantys ir 
išsaugantys laiškus. Skirtingose Lietuvos vietose būta 
įvairių laiško variantų: nieko nesulaukus birželio 15 d., 
koreguota data, rašyta, kad „pusė žmonijos užmigs am-
žinu miegu“ tų metų liepos 10 d., kitur rašyta apie 15-
metį berniuką, kuriam „gyvųjų teismą“ pranašavo vai-
vorykštėje regėtas vyras, kitur reikalauta išsiuntinėti 
ne 3, o 6 laiškus, ir t. t.21

Nežinia, kas buvo tokių grandininių laiškų iniciato-
riai, bet pagrįsta būtų juos sieti su kuria nors iš mar-
ginalių religinių bendruomenių, vis pranašaujančių 
konk rečią biblinio Paskutinio Teismo dieną. Tai rodytų 
ir laiškų sklidimas rusų kalba. Jų populiarumas, išpli-

timas po visą Lietuvą liudija antisovietinių lūkesčių ga-
jumą, o variantai bent dviem kalbomis – kelis židinius. 
Atrodo, tokiais laiškais labiausiai dalytasi mokyklose. 
KGB susidūrė su sunkiai suvaldomu politinio pobūdžio 
informacijos skleidimo potencialu, tačiau jį savaime pa-
kirto nepatikimas turinys.

„pRovokaCinių“ gandų pagyvėjimo 
1955 m. pRiežastys

SSRS vidaus politinė padėtis 1955 m. gerokai skyrėsi 
nuo ką tik pasibaigusio stalinizmo laikotarpio, kai vi-
suomenę kaustė represijų baimė. Nuo 1953 m. režimas 
švelnėjo, viena po kitos skelbtos amnestijos, iš lagerių ir 
tremties ėmė grįžti vakarykščiai „nusikaltėliai“, žmonės 
mezgė ryšius su per karą po pasaulį išblaškytais artimai-
siais. Permainos, kurių priežasčių nekomentavo sovieti-
nė žiniasklaida, skatino gyventojus kurti savas versijas. 
Nebegresiant masinėms represijoms, žmonės drąsėjo, 

„pavasaRį Lietuva bus išvaduota iš boLševikų jungo“: 1955 metų pavasaRis 

18 pagėgių (1955-03-21), vilkaviškio (04-26), vilniaus (03-15), Rasei-
nių (03-24), telšių (03-17), priekulės (03-14), varėnos (03-19), ukmer-
gės (03-18), Ramygalos (04-04) rajonų kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., 
l. 44, 54, 58, 68, 71, 73, 122, 134, 149, 154.

19 plačiau apie grandininius laiškus žr. povilas krikščiūnas, „grandi-
ninis laiškas: žanro ribų paieškos“, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 36, 

p. 154–171.
20 „šventasis laiškas“ (vertimas į rusų kalbą), in: LYA, f. k-41, ap. 1, 

b. 498, l. 93.
21 Linkuvos (1955-03-14), alytaus (03-23), švenčionių (03-16) rajonų 

kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., l. 33, 48, 91.

Rugiapjūtė utenos rajono kolūkyje „stalino keliu“. apie 1955. nežinomas autorius.
utenos kraštotyros muziejaus archyvas
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viešai išsakydavo savo nepasitenkinimą skurdžiu gyve-
nimu ilgose eilėse prie duonos, kaimynai politikuodavo 
pasiklausę Amerikos balso laidų. Grįžtant represuotie-
siems, atgijo užslopintos nuoskaudos, augo įtampa. Sau-
gumiečius trikdė, kad grįžusieji iš lagerių „nieko nebijo“, 
atsirasdavo atsisakančių imti sovietinius dokumentus 
(pavyzdžiui, iš kalėjimo grįžęs partizanas savo atsisa-
kymą susitvarkyti karinį bilietą motyvavo nenoru ka-
riauti sovietų armijoje greitai prasidėsiančiame kare22).

1955 m. pradžioje gyventojai įžvelgė daug greitų per-
mainų ženklų, jie sieti ir su galimu kariniu konfliktu, 
ir su SSRS nuolaidomis Vakarams, ir su vidaus poli-
tikos naujienomis. Pagrindine visuomenės sujudimo 
priežastimi reikėtų įvardyti rokiruotę SSRS valdžios 
viršūnėje, kai tų metų vasario mėn. Ministrų tarybos 
pirmininku buvo paskirtas generolas Nikolajus Bul-
ganinas. Gandų lygmenyje tai traktuota kaip valdžios 
perdavimą kariškiams, nes JAV prezidentas irgi buvo 
generolas (Dwightas Eisenhoweris). Ieškantiems ga-
limo karo ženk lų, tokios permainos rodė konkrečius 
vyriausybių pasirengimus (pasak vieno klaipėdiečio: 

„Dabar sovietinėje vyriausybėje visi maršalai, juos pa-
statė tam, kad kariautų, o Amerikoje prezidentas gene-
rolas, tie kariškiai tarpusavyje nesutaria, todėl karas 
neišvengiamas“)23.

Bulganino pirmtako Georgijaus Malenkovo nušali-

nimas iš Ministrų tarybos pirmininko posto kaip mat 
apaugo spėlionėmis, kad jis suimtas kaip šnipas, kad 
„nuimtas“ spaudžiant Vakarams, kad tuoj įvyks pervers-
mas. Tarp perversmininkų ypač dažnai minėta maršalo 
Georgijaus Žukovo pavardė. Lietuvoje sklido gandai, 
kad po karo jis buvo represuotas, sėdėjo kalėjime (nors 
iš tiesų – tik pažemintas ir išsiųstas vadovauti Odesos, 
paskui Uralo karinėms apygardoms). Naujojoje vyriau-
sybėje Žukovas tapo gynybos ministru, taigi valdžion 
grįžo žymus, daug karinių nuopelnų turintis generolas. 
Lietuvoje žinota apie jo populiarumą SSRS, tai sieta su 
neva dar per karą kareiviams duotais pažadais panai-
kinti kolūkius, viltasi, kad jis „padarys ką nors gero“24.

Lyderių kaita po ilgo monolitinio Stalino valdymo 
apskritai vertinta kaip didelė valdžios krizė. Žmonėms 
buvo akivaizdu, kad „Kremliuje ne viskas tvarkoje“, 
buvo įsitikinusių, kad valstybės centras esąs „supuvęs“, 
kad jos vadovai „pjaunasi tarpusavyje ir greitai visi išsi-
pjaus“, „išsišaudys“, kad Malenkovas netekęs posto dėl 
to, jog „vedė Sovietų Sąjungą į bankrotą“, kad jis yra 
sušaudytas ir t. t.25

Kaip ir ankstesniais metais, naujo karo prognozės 
liaudyje buvo grindžiamos konkrečiais tarptautinės po-
litikos įvykiais, lokaliniais karais. Permainų laukimo 
vis dar įelektrintoje atmosferoje 1955 m. pradžioje tokių 
argumentų atsirado bent keli, pats įtaigiausias – Va-
karų Vokietijos priėmimas į NATO aljansą. SSRS jau 
pačios derybos dėl Vokietijos remilitarizavimo sukėlė 
daug triukšmo, laikraščiai rašė apie „ruošimą naujo 
pasaulinio karo“, „realią naujo karo grėsmę Europoje“26 
ir pan. Balandžio 1 d. Lietuvoje buvo pradėta gyventojų 
parašų „prieš atominio karo rengimą“ kampanija, ku-
riai rengiantis „karo kurstytojus“ viešai smerkė „darbo 
žmonių kolektyvai“, inteligentijos atstovai, rašytojai, 
pareiškimą buvo priversti paskelbti katalikų vyskupijų 
vadovai27. Reikia pastebėti, kad minėtas NATO žingsnis 
paskatino SSRS rimtai rengtis galimam užpuolimui, ato-
miniam bombardavimui: beveik visos ministerijos (Ry-
šių, Sveikatos apsaugos, Finansų, Transporto, Švietimo 
ir kt.) 1955 m. buvo įtrauktos į įslaptintų miestų evaku-
acijos planų rengimą. Lietuvos SSR Ministrų taryba irgi 
gavo nurodymus parengti šalį „Grėsmingos padėties“ 
atvejui, gyventojų evakuacijai, kiekviena įmonė turėjo 
pasirūpinti šviesos maskavimu ir panašiais dalykais28.

Besiviliantiems politinių permainų žmonėms kasdie-
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in: Ibid., l. 60, 69, 73, 82–83, 223–224.
26 vasario mėn. maskvoje kaip tik vyko ssRs aukščiausiosios tary-

bos posėdžiai, kuriuose ministrai ir deputatai vieningai „demaskavo“ 
agresyvias jav ir didžiosios britanijos užmačias (citatos iš užsienio rei-
kalų ministro viačeslavo molotovo ir deputato jono šimkaus kalbų, in: 
Tiesa, 1955-02-09, p. 2; 03-20, p. 2).

27 „vieningai pasirašysime po pasaulinės taikos tarybos kreipimusi!“ 
in: Tiesa, 1955-04-01; „Lietuvos tsR katalikų bažnyčios atstovų pareiš-
kimas“, in: Tiesa, 1955-03-25, p. 3 ir kt.

28 visiškai slaptas ssRs vidaus reikalų ministro pavaduotojo olego 

22 eišiškių rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-16, in: Ibid., l. 12.
23 klaipėdos miesto kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-16, in: Ibid., 

l. 68; taip pat žr. tauragės (1955-03-16), vilijampolės (03-12), druski-
ninkų (03-15), Radviliškio (03-23), panemunės (03-23), kaišiadorių (03-
18), pakruojo (03-17) rajonų, kauno (03-16) kgb įgaliotinių raštai, in: 
Ibid., l. 7, 63, 79, 101, 103, 118, 181, 227.

24 alytaus (1955-03-23), varnių (03-24), vilijampolės (03-12) rajonų 
kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., l. 48, 62, 174.

25 vilniaus rajono (1955-03-15), klaipėdos miesto (03-16), priekulės 
(03-14), akmenės (03-21) rajonų, kauno (03-16) kgb įgaliotinių raštai, 

kastinių durpių gamyba 1955 m. nežinomas autorius. 
utenos kraštotyros muziejaus archyvas
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nė laikraščių retorika atrodė kaip lūkesčių išsipildymo 
pažadas. Samprotauta, kad amerikiečiai ir anglai jau 
apginklavę Vakarų Vokietijos kariuomenę, milijoninė 
armija tik laukianti tinkamo momento pradėti karo 
veiksmus29. Kitu būsimo pasaulinio karo židiniu, žmo-
nių supratimu, darėsi Taivanas (ten sausio mėn. įsi-
plieskė JAV ir komunistinės Kinijos konfliktas, galėjęs 
įtraukti ir SSRS)30.

Kaip ne be pagrindo teigė KGB pareigūnai, išlaisvini-
mo lūkesčius skatino Amerikos balsas ir kitos užsienio 
radijo stotys31. Jų laidomis domėtasi, didėjo radijo apa-
ratų paklausa. Pastarųjų nebuvo daug, todėl žmonės 
susirinkdavo pasiklausyti Amerikos balso laidų kolek-
tyviai, nevengdavo dalintis išgirstomis naujienomis. 
Antai vienoje Kupiškio rajono mokyklų jaunas peda-
gogas mokytojų kambaryje pasakojo vasario 16 d. per 
Amerikos balsą girdėjęs bent septynių buržuazinės Lie-
tuvos veikėjų kalbas ir visi jie „užtikrino, kad pavasarį 
Lietuva bus išvaduota iš bolševikų jungo, reikia tikėtis, 
kad nebūsim apgauti“32.

Panašiai tiesmukai laukiamus ir norimus dalykus per 
Amerikos balso radijo laidas išgirsdavo ir mažiau išsila-
vinę klausytojai. Lūkesčiai savaime diktavo „pridėtinę“ 
prasmę transliuojamoms drąsinančioms kalboms, ku-
rios nuskambėjo ir 1955 m. vasario 16 d. Amerikos bal-
so laidoje. Jos įrašas, šiuo metu saugomas Centriniame 
valstybės archyve, leidžia suprasti, kodėl suinteresuo-
ti klausytojai galėjo pasijusti esą įvykių priešaušryje. 
Laidoje iš tiesų pasisakė ypač daug politikų, diploma-
tų, vyskupas Vincentas Brizgys ir kt.33, kurių kalbose 
kartojosi mintys apie Lietuvos išlaisvinimą: „Tironai 
neamžini. Priešas Kremliuje jau konvulsijose“, „kova 
dėl Lietuvos laisvės yra vedama visuose frontuose“, „esu 
tikras, greitai pasimatysime Tėvynėje, išlaisvintoje iš 
komunistinio teroro“, „Būkim gyvi viltimi, kad laisvė 
Lietuvos ateis“, „pasaulis mūsų nepamiršo, neatsižadė-
jo ir Maskvai nepadovanojo. [...] Tauta atgims naujam 
ir šviesiam gyvenimui“ ir t. t.34 Suprantama, nė vienas 
kalbėjusiųjų nepranašavo karo, neminėjo jokių konkre-
čių datų, tačiau savo pasisakymuose apie Lietuvos lais-
vę nevengė šalyje taip laukto prieveiksmio – „greit“.

Lietuvos SSR KGB 1955 m. kovo 3–14 d. atliko ty-
rimą ir parengė ataskaitą „Apie priešiškų elementų 
klausomas radijo laidas ir tarp Lietuvos SSR gyventojų 
skleidžiamus provokacinius gandus“35. Joje pripažinta, 
kad informacijos apie antisovietinių radijo stočių klau-
symąsi kolektyviai ar pavieniui esama beveik visuose 
Lietuvos rajonuose. 19-oje rajonų atliktas radijo bangų 
slopinimo technikos patikrinimas parodė, kad laidos lie-
tuvių ir rusų kalbomis girdimos puikiai, ypač vakarais 
ir naktį. Skersai išilgai Lietuvą pervažiavę pareigūnai 

įsitikino, kad naudojamos radijo bangų slopinimo prie-
monės neįstengė trikdyti klausymo Šiauliuose ir Klai-
pėdoje; patikimiau veikė Vilniaus ir Kauno įrenginiai, 
tačiau už 30–40 km technika veikė daug silpniau, o už 
75 km nebebuvo jokių trikdžių. Be to, radijo bangų blo-
kuotojai nespėjo reaguoti į laidų skirtingomis bangomis 
ir skirtingu laiku gausą.

Gandų apie būsimą karą įtikinamumui pasitarnavo 
ir 1954 m. SSRS pradėta plėšinių įsisavinimo kampa-
nija, kurios metu Lietuvos jaunimas verbuotas vykti 
į Kazachiją, Sibirą, Pavolgį36. Žinios apie gigantiškus 
projektus ir resursus, skirtus rytinių regionų vystymui, 
pokalbiuose apaugo gandais apie vyriausybės pasiren-

„pavasaRį Lietuva bus išvaduota iš boLševikų jungo“: 1955 metų pavasaRis 

tolstikovo raštas visų sąjunginių ir autonominių respublikų, maskvos 
ir Leningrado miestų vietos oro gynybos štabų viršininkams, 1955-10-
07; visiškai slaptas Lietuvos ssR vidaus reikalų ministro alfonso gai-
levičiaus raštas mt pirmininkui mečislovui gedvilui, 1955-12-28, in: 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. R 754s, ap. 13, 
b. 568, l. 1–29, 148.

29 Linkuvos (1955-03-14), veisiejų (03-16), druskininkų (03-15), ne-
menčinės (03-18), žagarės (03-16) rajonų kgb įgaliotinių raštai, in: LYA, 
f. k-41, ap. 1, b. 498, l. 32, 46, 79, 113, 186.

30 akmenės (1955-03-21), anykščių (03-15) rajonų, kauno mies-
to (03-16), Ramygalos rajono (04-04) kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., 
l. 83, 86, 231.

31 plačiau apie radijo laidų turinį žr. Regina Laukaitytė, „kad nenu-
stotumėte vilties“: užsienio radijo stočių transliacijos į Lietuvą poka-
riu“, in: Kultūros barai, 2019, nr. 3, p. 68–75; šaltojo karo metais jav 

įsteigtų radijo stočių – politinio karo priemonės – vidinio organizavimo 
peripetijos analizuojamos neseniai išėjusioje knygoje: inga arlauskaitė-
Zakšauskienė, Vilties desantas: JAV radijo transliacijos į Sovietų Lietuvą, 
vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2019.

32 kupiškio rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-14, l. 51.
33 Amerikos balso laidų archyvinis fondas, 1955-02-16 laida, in: 

LCVA, f. mg 011705.
34 Ibid.; cituojamos juozo kajecko, domo krivicko, juozo pajaujo, 

stasio siručio, v. brizgio kalbų ištraukos.
35 visiškai slaptas einančio pareigas Lietuvos ssR kgb pirmininko 

Leo nardo martavičiaus raštas Lkp Ck sekretoriui antanui sniečkui ir 
sssR kgb pirmininko pavaduotojui k. Liniovui, 1955-06-07, l. 51–55.

36 plačiau apie gyventojų migraciją į plėšinių zonas ssRs žr. vitalija 
stravinskienė, Migracija: Rytų ir Pietryčių Lietuva 1944–1989 metais, 
vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, p. 104–105.

keturi komjaunuoliai uteniškiai išvyksta į kazachijos tsR,
plėšinių žemę. 1953-02-26. karolio kero nuotrauka.

utenos kraštotyros muziejaus archyvas
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gimus evakuotis iš europinės SSRS dalies karo atveju. 
Kalbėta, kad iš tiesų rytuose vyksta ne dirvonuojančių 
žemių įsisavinimas, o didelės karinės pramonės staty-
bos37. Anot vienos klaipėdietės, plėšiniai – gera dingstis 
kraustytis iš Lietuvos išparduodant turtą, nes pavasarį 
būsiąs karas38.

„ameRika numes keLias atomines 
bombas ant kRemLiaus iR kaRas 

baigsis“

Kaip, žmonių įsivaizdavimu, 1955 m. Lietuva galėjo 
būti išvaduota? Kaip ir dera gandams, vienaprasmio ir 
logiško paaiškinimo, ko iš tiesų reikėtų laukti, nebuvo. 
Sklido prieštaringos nuomonės, kurias vienijo bendras 
lūkestis: nepriklausoma, laisva Lietuva, režimo žlu-
gimas, kolūkių likvidavimas. Liaudyje tebebuvo gyvi 
1941 m. prisiminimai, kai situacija pasikeitė bemaž aki-
mirksniu, todėl kiekviena politinė naujiena patekdavo į 
panašių spėlionių persmelktą atmosferą.

Permainų laukiančius drąsino įsitikinimas, kad nepa-
sitenkinimas bolševikų valdžia esąs toks visuotinis, jog 
SSRS gyventojai pasiryžę sukilti. Esą Maskvoje ir Le-
ningrade, kur anksčiau nieko netrūkdavę, išsekę ir ne-
patenkinti žmonės po dvi dienas stovį eilėse, dėl to ky-
lanti panika, Rusijos kolūkiuose – badas39. Tad ang lai su 
amerikiečiais esą laukiantys SSRS gyventojų sukilimo, 
revoliucijos, tuomet pradėsią karo veiksmus40. Kitiems 
atrodė, kad įvykiai turėtų rutuliotis priešinga linkme: 
gyventojai sukilsią nusimesti bolševikų jungo tada, kai 
SSRS bus užpulta41. Dominavo įsitikinimas, kad karas 
neišvengiamas, būsiąs „žaibiškas“ ir baigsis SSRS pra-
laimėjimu, kadangi „Rusijoje žmonės nekenčia komunis-
tų“, „pažino komunizmą“, „rusai 37 metus gyvena skurde 
ir laukia geresnio gyvenimo“, SSRS kariuomenė esanti 
silpna, apstulbinta Europos šalyse per karą matyto gy-
venimo lygio ji neginsianti bolševikų režimo, ir pan.42

Įsivaizduota, kad amerikiečiai išmesią Lietuvoje de-
santą, kuris ir nuversiąs valdžią, komunistai su rusais 
pabėgsią iš Lietuvos, antraip jiems grėstų susidorojimas, 
panašiai kaip 1941 m. birželį43. Kaip minėta, viliantis 
greitų permainų, padažnėjo grasinimai komunistams, 
burnota prieš režimą įkūnijančius rusus: esą komunis-

tams greitai „bus galas“, jie būsią „pakarti“, „išpjauti“ 
(kaip sakė vienas vyras, kilus karui jis išeisiąs į mišką 
ir šaudysiąs rusams į nugaras)44. Saugumiečių fiksuota 
leksika liudija, kad sovietinė sistema buvo tapatinama 
su šia tautine grupe – laukta išsilaisvinimo „nuo rusų“.

„Kai kils karas, visi išeis į partizanus“, – kalbėta Aly-
taus rajone pasiklausius Amerikos balso laidų45. Pa-
našiai manyta ir kitur: Lietuvos jaunimas vėl ragin-
tas vengti mobilizacijos į sovietų armiją, rengtis padėti 
amerikiečiams, karo atveju išeiti į miškus46. Tiesa, kal-
bos apie karą buvo neatsiejamos nuo naujų trėmimų 
nuojautos – svarstyta, kad bijodami karo ir naujo par-
tizaninio pasipriešinimo rusai vėl vešią nepatikimus 
lietuvius į Sibirą47.

Neatmesta atominių bombų panaudojimo galimybė. 
Ne kiekvienas buvo linkęs tikėti, kad SSRS irgi jų turi, 
tokią informaciją traktavo kaip propagandą. Sampro-
tauta, kad Lietuvos ir kitų šalių gyventojai galį jaustis 

saugiai, nes bombos būsią metamos ant Rusijos. „Ame-
rika numes kelias atomines bombas ant Kremliaus ir 
karas baigsis“, – tokia nuomonė, išreikšta iš kalėjimo 
grįžusio partizano, vis dar buvo gaji48. Įtaigos gandams 
teikė minėta parašų rinkimo kampanija „prieš atomi-
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37 varnių (1955-03-24), kaišiadorių (03-18) rajonų kgb įgaliotinių 
raštai, in: LYA, f. k-41, ap. 1, b. 498, l. 119, 174.

38 salantų rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-15, l. 126.
39 alytaus (1955-03-23), ariogalos (03-15) rajonų, panevėžio (03-15), 

kauno (03-16) kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., l. 47–48, 196, 198, 225.
40 pagėgių (1955-03-21), varnių (03-24) rajonų kgb įgaliotinių raš-

tai, in: Ibid., l. 42, 201.
41 alytaus rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-23, l. 47.
42 vilkaviškio (1955-04-26), joniškėlio (03-15), varnių (03-24), ute-

nos (03-20) rajonų, kauno (03-16) kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., l. 55, 
95, 201, 230, 225–230.

43 kėdainių rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-15, l. 194.

44 varėnos rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-19, l. 122; taip pat 
žr. šiaulių (1955-03-18), veisiejų (03-16), trakų (03-18) rajonų kgb įga-
liotinių raštai, in: Ibid., l. 35, 46, 134.

45 alytaus rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-23, l. 48.
46 veisiejų (1955-03-16), akmenės (03-21) rajonų kgb įgaliotinių raš-

tai, in: Ibid., l. 46, 83
47 pagėgių (1955-03-21), Radviliškio (03-23), salantų (03-15), Ramyga-

los (04-04), naumiesčio (03-15) rajonų kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., 
l. 42, 101, 151, 153, 202.

48 druskininkų rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-15, l. 78; taip 
pat žr. šiaulių (1955-03-18), vilniaus (03-15), ukmergės (03-18), Ramy-
galos (04-04) rajonų kgb įgaliotinių raštai, in: Ibid., l. 36, 58, 149, 152.

amerikos lietuvaičių demonstracija už laisvą Lietuvą 
parado springfildo centre metu. jav. apie 1955. 
iš lithspringfield.com



21naujasis židinys-aidai   2020  /  7

nio karo rengimą“ ir į lietuvių kalbą išversta (išplatinta 
130 000 egzempliorių tiražu) brošiūra apie gyventojų 
apsisaugojimą nuo atominio ginklo49.

Greito karo pranašystės, matyt, ne vieną paskatino 
imtis kokių nors veiksmų. Apie tai byloja pranešimai 
apie apsirūpinimą atsargomis ir protarpiais pasigirs-
tantys gandai, kad karas jau prasidėjęs. Vienas agentų 
vasario 10 d. pranešė girdėjęs kalbas, kad „prie Vaškų 
amerikiečiai naktį išmetė desantą“50. Kovo mėnesį at-
sirado tvirtinančių, esą Sovietų armija jau traukiasi 
iš Lietuvos: apie tai bylojo Utenoje pastebėtas karinis 
transportas, panašiai Kaišiadoryse kalbėta, esą rusai 
evakuojasi iš Rytų Vokietijos ir 1000 jų šeimų apgyven-
dinta Radviliškyje51. Gyventojai iš tiesų galėjo pastebėti 
daug daugiau nei įprasta ginkluotės, nes 1955 m. SSRS 
kariuomenė paliko Austriją.

„atsakomybė už kaRo pRopagandą“

Kovoje su gandų skleidėjais 1955 m. KGB nebedispo-
navo bemaž neribotos prievartos priemonėmis, kurias iki 
Stalino mirties taikė įtariamiesiems. Naujoje situacijoje 
atsakomybe už padėties valdymą saugumas mėgino da-
lintis su vietos partine valdžia – surinktą informaciją apie 
gandus, anoniminius laiškus siuntė rajonų partiniams 
komitetams su raginimu „imtis priemonių“, atleisti svar-
besnes pareigas užimančius „piktybiškus kenkėjus“.

Žmonės kviesti į vietos valdžios institucijas (vykdo-
muosius komitetus ir rajonų partinius organus), mi-
liciją, KGB skyrius „profilaktiniams“ pokalbiams, ku-
rių metu buvo apklausiami, bauginami, įkalbinėjami. 
Antai į Eišiškių rajono KGB skyrių buvo iškviestas ir 
griežtai įspėtas vyras, Varėnoje nusipirkęs pusę tonos 
druskos52; Kupiškio raj. įspėti du senyvi mokytojai, įsi-
giję daug deficitinių prekių (vienas jų prisipirko 3000 
dėžučių degtukų ir 60 gabalų ūkiško muilo)53. Tačiau 
raštuose vyresnybei nenurodoma, kad jie būtų buvę 
patraukti baudžiamojon ar administracinėn atsakomy-
bėn, o prekės konfiskuotos. Greičiausiai ieškota kitų 
pretekstų įbauginti, pritaikyti baudžiamuosius straips-
nius ar bent sukompromituoti. Nepasitenkinimą viešai 
reiškę gyventojai sulaukdavo individualaus dėmesio – 
saugumo ir milicijos pareigūnai vyko aiškintis padėties 
(kolūkio susirinkime vyrui pasakius, kad žmonėms gre-
sia badas, „lieka pasikarti“, netrukus jo ūkį apžiūrėjo 
grupė vietos valdžios atstovų; jam buvo prikišta, kad 

nieko nestokoja, be to, tikrintojai veikiausiai žinojo, ko 
ieškoti ir už ką nubausti – sodyboje buvo aptikta nami-
nės degtinės varykla54).

Ataskaitose vyresnybei saugumiečiai tvirtino, kad 
žmonės „šviečiami“ – kolūkiečiams skaitytos paskaitos 
apie tarptautinę padėtį ir „apie atsakomybę už karo 
propagandą“55. Panašaus instruktažo sulaukė mokyto-
jai ir vietos valdžios atstovai – jie raginti menkinti mi-
nėtų grandininių laiškų įtaką, daugiau dėmesio skirti 
ateistiniam jaunimo ugdymui56. Laiškų antplūdį mė-
ginta stabdyti ir pašto skyriuose, kur jie būdavo tiesiog 
konfiskuojami. Saugumiečiai ieškojo laiškų siuntėjų, 
išaiškinti sulaukė pareigūnų įspėjimų (Šiaulių pašte 
konfiskavus penkis laiškus, išsiųstus iš Salamiesčio 
adresatams Kupiškio rajone, buvo demaskuota moky-
toja, kuri su trimis bičiulėmis juos perrašinėjo ir siunti-
nėjo pažįstamiems, dalino mokiniams)57.

Tarp prevencinių KGB priemonių buvo pastangos su-
stiprinti drąsesnių ir įtartinų asmenų, grįžusių repre-
suotųjų agentūrinį sekimą, atnaujinti jų operatyvinės 
įskaitos bylas. Pareigūnai visur fiksavo radijo apara-
tų savininkų ir Amerikos balso klausytojų pavardes: 
KGB įgaliotiniai organizavo jų sekimą, „piktybiškus 
antisovietinių prasimanymų skleidėjus“ ketino traukti 
baudžiamojon atsakomybėn58, bet žmonių įbauginimui 
greičiausiai pakako „profilaktinių“ priemonių. Agentū-
rai, matyt, buvo duota užduotis sklaidyti užsienio radijo 
stočių žadinamas viltis skepticizmu, esą „Amerikos bal-
sas kasmet kalba tą patį“59.

Netruko prabėgti 1955 m. pavasaris ir vasara, taip ir 
neatnešę pranašautų politinių permainų. Gandų apie 
greit prasidėsiantį karą populiarumas valdžios insti-
tucijoms pademonstravo, kad Lietuvoje tebesama „bu-
dinčių“ – sekančių vidaus bei tarptautinius politinius 
įvykius ir laukiančių režimo žlugimo, ieškančių alter-
natyvių informacijos kanalų. Vis dėlto jokių pogrin-
džio struktūrų, centro, figūrų jau nebuvo užčiuopta, 
tik pasyvaus laukimo nuotaikos. Staigus lūkesčių pa-
kilimo ir žlugimo laikotarpis, nuvilnijęs per visą šalį 
1955 m. pirmoje pusėje, turėjo pasekmių: vėliau Lietu-
vos SSR visuomenė santūriai stebėjo destalinizacijos 
procesus, pasmerkus asmens kultą, įvykius Vengrijoje. 
Daug daugiau nusivylusiųjų nebepuoselėjo iliuzijomis 
virstančių vilčių greit sulaukti Lietuvos laisvės ir jomis 
nebesidalino.

„pavasaRį Lietuva bus išvaduota iš boLševikų jungo“: 1955 metų pavasaRis 

49 Knygutė gyventojams apie apsisaugojimą nuo atominio ginklo, 
vertė algimantas čižas, vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės lite-
ratūros leidykla, 1955.

50 Linkuvos rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-14, in: LYA, f. k-41, 
ap. 1, b. 498, l. 32.

51 anykščių (1955-03-15), kaišiadorių (03-18) rajonų kgb įgaliotinių 
raštai, in: Ibid., l. 86, 119.

52 eišiškių rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-16, l. 11. 
53 kupiškio rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-14, l. 50.

54 eišiškių rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-16, l. 14.
55 simno (1955-03-14) ir salantų (03-15) rajonų kgb įgaliotinių raš-

tai, in: Ibid., l. 5, 126.
56 alytaus rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-23, l. 48.
57 vabalninko rajono kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-19, l. 192.
58 visiškai slaptas einančio pareigas Lietuvos ssR kgb pirmininko 

Leo nardo martavičiaus raštas Lkp Ck sekretoriui antanui sniečkui ir 
sssR kgb pirmininko pavaduotojui k. Liniovui, 1955-06-07, l. 44.

59 šiaulių miesto kgb įgaliotinio raštas, 1955-03-19, l. 22.

!
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pandemijos akivaiZdoje
giovannio boccaccio Dekameronas ir maras vėlyvųjų viduramžių ir Renesanso italijoje

Aistė Kiltinavičiūtė

literatūra ir Visuomenė

Nors paminėjus žodį „pandemija“ 2020-aisiais, daugu-
ma žmonių pagalvotų būtent apie koronaviruso sukeltą 
ligą, tačiau pandemija, dariusi įtaką visos Europos gy-
venimui apie 400 metų Viduramžiais ir ankstyvaisiais 
moderniaisiais laikais, buvo maras. Maras – viena iš 
seniausiai žinomų infekcijų, nusiaubusi senovės Atė-
nus dar 430 m. pr. Kr.1 Todėl nors kiekviena epocha yra 
paženk linta naujų epideminių ligų, tokių kaip AIDS, 
Ebola ar paukščių gripas, maras dėl savo ilgaamžiškumo 
išlieka savotišku etalonu, leidžiančiu kalbėti apie reak-
cijas į užkrečiamąsias ligas įvairiais istoriniais laikais.

Ne paslaptis, kad COVID-19 smogė Italijai itin smar-
kiai: 2020 m. rugpjūčio duomenimis, koronavirusinė in-
fekcija šioje valstybėje pareikalavo daugiau kaip 35 000 
gyvybių2. Gana ironiška, kad daugelis idėjų apie epide-
mijų valdymą ir užkrečiamųjų ligų prevenciją, kurio-
mis vadovaujamės iki šiol, pavyzdžiui, karantinas ir 
atskiros infekcinės ligoninės užsikrėtusiesiems, atsi-
rado būtent „juodosios mirties“ nusiaubtuose šiuolai-
kinę Italiją sudarančiuose miestuose. Šiame straips-
nyje apžvelgsiu, kaip Giovanni Boccaccio (1313–1375) 
aprašo 1348 m. Florencijos marą Dekamerone, nes šis 
literatūrinis kūrinys ne tik įprasmino masinių praradi-
mų sukeltą traumą, tapdamas kolektyvinės atminties 
apie Viduramžių marą dalimi, bet ir apibūdino įvairių 
visuomenės sluoksnių reakcijas į užklupusią problemą, 
kurios bus atpažįstamos ir daugeliui mūsų, gyvenančių 
koronaviruso pandemijos šešėlyje.

Istorikai paprastai išskiria tris maro pandemijas: 
VI a. Bizantijos imperijoje kilusį Justiniano marą, 
XIV a. prasidėjusią ir apie 400 metų trukusią antrąją 
maro bangą, ir XIX a. Azijoje kilusią ir XX a. viduryje 
pasibaigusią trečiąją šios ligos pandemiją. Dekamero-
ne pasakojama būtent apie antrosios maro pandemi-
jos pradžią Europoje, kur maras išplito tarp 1347 ir 

1352 m. Įvairių šaltinių duomenimis, galėjo mirti apie 
30–60 proc. Europos populiacijos, t. y. nuo 75 iki 200 mi-
lijonų žmonių3. Terminą „juodoji mirtis“ šiai pandemijai 
pavadinti 1350 m. sugalvojo belgų astronomas Simonas 
de Covino, pastebėjęs nepalankų planetų išsidėstymą4. 
Šiuo atveju žodis „juodoji“ atspindi ne simptomų pobū-
dį, o pasirinktas norint pabrėžti pandemijos siaubingu-
mą. Gąsdino ne tik didelis mirtingumas, bet ir tai, kad 
Dekamerone aprašytos patirtys tebuvo tik pasaulinės 
pandemijos pradžia. „Juodoji mirtis“ – epidemijų cik-
las, kai maro protrūkiai kartodavosi intervalais maž-
daug nuo dvejų iki dvidešimties metų5. Pavyzdžiui, tarp 
1361 ir 1528 m. Venecija patyrė 22 mažesnius maro 
protrūkius6. 

Vertėtų nepamiršti, kad Boccaccio laikais buboninis 
maras Europoje pasirodė pirmą kartą per daugybę šimt-
mečių, taigi rašytojas aprašo susidūrimą su išties nepažįs-
tamu pavojumi. Kai kalbame apie vakcinos nuo COVID  
sukūrimą per metus ar pusantrų, svarbu prisiminti, 
kad Viduramžių maras – tai liga, kurios pobūdis taip ir 
nebuvo iki galo suprastas iki pat trečiosios pandemijos 
pradžios, taigi dar 550 metų. 1894 m., stebėdami maro 
protrūkį Honkonge, prancūzų bakteriologas Alexandras 
Yersinas ir japonas Shibasaburo Kitasato nepriklauso-
mai vienas nuo kito aptiko bakteriją Yersinia pestis. Tik 
tuomet iki galo suvokta, kaip maras sklinda iš tiesų: liga 
plito per blusų, užsikrėtusių maro bakterija ir perneša-

aistė kiLtinavičiūtė (g. 1993) – kembridžo universiteto ma-
gistrė, šiuo metu jame tęsia italų literatūros doktorantūros studi-
jas. domisi viduramžių ir Renesanso italų literatūra, ryšiais tarp 
anglijos ir italijos literatūros tradicijų. Rengiamoje disertacijoje 
analizuoja sapnus ir vizijas dante’s kūryboje.

1 elisabeth m. alford, „thucydides and the plague in athens: the 
Roots of scientific Writing“, in: Written Communication, 1998, t. 15, 
nr. 3, p. 361–383; joseph j. Fins, „pandemics, protocols, and the plague 
of athens: insights from thucydides“, in: The Hastings Center Report, 
2020, t. 50, nr. 3, p. 50–53.

2 Pasaulio sveikatos organizacija, in: https://covid19.who.int/region/
euro/country/it, (2020-08-20).

3 Christian j. mussap, „the plague doctor of venice“, in: Internal Me-
dicine Journal, 2019, t. 49, nr. 5, p. 672; Remi Chiu, Plague and Music 
in the Renaissance, Cambridge university press, 2017, p. 1.

4 „black death, plague, and pestilence (terms)“, in: The Encyclopae
dia of the Black Death, edited by joseph p. byrne, santa barbara, Ca 
and oxford: abC-Clio, 2012, p. 52.

5 Louise marshall, „manipulating the sacred: image and plague in Re-
naissance italy“, in: Renaissance Quarterly, 1994, t. 47, nr. 3, p. 486.

6 brian pullan, Crisis and Change in the Venetian Economy in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries, oxford: taylor & Francis, 2005, 
p. 151.
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mų žiurkių, įkandimus7. Ypač palankus būdas marui 
plisti buvo užterštų grūdų gabenimas prekybos keliais, 
laivų ir armijų judėjimas. Įsitvirtinęs mikrobiologijos 
mokslas pamažu pakeitė Boccaccio laikais populiarią ir 
iki XIX a. vyravusią miazmos teoriją – įsitikinimą, kad, 
nepalankiai išsilygiavus planetoms, ligos atsiranda iš 
užteršto „blogo“ oro8. Į priekį žengiantys genetikos tyri-
mai leidžia vis tiksliau atsakyti į klausimus apie Juodą-
ją mirtį, kurie iki šiol neduoda ramybės bioarcheologijos, 
klimato istorijos ir epidemiologijos mokslininkams.

1348 m. į Florenciją atkeliavusį marą Boccaccio matė 
savo akimis, kaip rašytojas ir sako Dekamerone. Rasti 
dokumentai liudija, kad maro metais jis galėjo dirbti 
kaip muitinės tarnautojas, prižiūrėjęs į miestą ir iš jo 
karantino sąlygomis judančias prekes9. Manoma, kad 
Dekameroną Boccaccio pradėjo rašyti netrukus po maro 
epidemijos pradžios ir baigė apie 1353 m. Taigi Dekame-
ronas – knyga, atsiradusi iš ir 
dėl maro, kuri tiesiogiai ir netie-
siogiai bando atsakyti į klausi-
mus: kaip gyventi su netikrumu 
ir nežinomybe? Kaip reaguoti į 
ligos sukeltą pavojų gyvybei ir 
įprastam gyvenimo būdui? Kaip 
rasti jėgų juoktis taip arti tra-
gedijos?

Nors kai kas galbūt tikėtų-
si, kad kūrinys, sukurtas maro 
metais, turėtų atspindėti niū-
rią laikotarpio nuotaiką, ne vel-
tui Dekameronas dažnai vadi-
namas žmogiškąja komedija. 
Knyga prasideda, kai, Florenci-
joje siaučiant marui, Santa Ma-
ria Novella bažnyčioje susitin-
ka septynios jaunos moterys ir 
trys vyrai. Jie, saugodami savo 
sveikatą, nusprendžia palikti 
miestą ir pabėgti į vilą netoli 
Florencijos. Čia jie gyvena sa-
votiškoje paralelinėje realybėje, 
kur uždarame sode mėgaujasi 
žydinčiomis gėlėmis, muzika 
ir dainomis, o kasdienių poreikių aprūpinimą palieka 
tarnams. Kiekvieną dieną jaunuoliai išrenka karalie-
nę ar karalių, atsakingą už dienos tvarką ir istorijų  
pasakojimą.

Būtent šios istorijos knygoje ir yra svarbiausios. Jų 
veikėjai papasakoja visą šimtą, kasdien dešimt istorijų 
per dešimt dienų. Pagal šį pasakojimo laiką ir yra pava-
dinta knyga: pavadinimą Dekameronas sudaro graikiš-
ki žodžiai „dešimt“ ir „diena“. Kasdien pasikartojančios 
veiklos, kaip ir organizuotas būdas pasakoti istorijas, 
nuo maro bėgantiems veikėjams išlieka labai svarbūs, 
nes jie supranta laimę kaip dalyką, kuriam reikalinga 
struktūra. Kaip sako Boccaccio savo veikėjos Pampi-
nėjos lūpomis, „niekas netrunka ilgai, jeigu neturi api-
brėžtos formos“10. Būtent nuo šios tvarką praradusios 
visuomenės visi dešimt ir bėga, tikėdamiesi iš naujo 
patirti bendrystės jausmą Fiesolės kalvose. Nors iš Flo-
rencijos keliauja visą dieną, jaunuoliai niekur nemato 
ligotų žmonių ar maro pėdsakų. Dekamerono istorijose 
taip pat pasakojama apie meilės nuotykius, iširusias 
šeimas, sąmoju apdovanotas damas, bandančias per-

gudrauti likimą, – apie viską, tik ne apie marą. Ne tik 
knygos veikėjai, bet ir skaitytojai gali užmiršti marą tol, 
kol knygos pabaigoje jaunuoliai pradeda galvoti apie 
grįžimą į Florenciją. Vienintelė Laureta pažeidžia šią 

pandemijos akivaiZdoje

7 guido Ruggiero, The Renaissance in Italy: A Social and Cultu-
ral History of the Rinascimento, Cambridge university press, 2015, 
p. 118–120.

8 „miasma theory“, in: The Encyclopaedia of the Black Death, 
p. 235–236; Carlo Cipolla, Miasmas and Disease: Public Health and 
the Environment in the Preindustrial Age, translated by elizabeth pot-
ter, yale university press, 1992.

9 stephen milner, „three decrees of separation: Community, Cultu-
re and Contagion in pre-modern italy“, in: The British School at Rome, 
2020-06-24.

10 [L]e cose che sono senza modo non possono lungamente durare; 
vertimas – A. K. toliau tekste esančios citatos pateikiamos iš: džova-
nis bokačas, Dekameronas, vertė edvardas viskanta, kaunas: jotema, 
2012.

gediminas pranckūnas. iš ciklo „priešnavis. paskutinė pakyla“. 2017–2018. 
pigmentinis atspaudas
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taisyklę, trečioje šeštos dienos istorijoje užsimindama, 
kad jos pasakojimo veikėja Madonna Nonna dei Pulci 
mirė nuo Florencijoje siaučiančios ligos. Nei malonumų 
kupinas sodas, nei apie juos pasakojamos istorijos nepa-
keičia skaudžios realybės, egzistuojančios už sodo sienų, 
ir nebando to daryti. Tačiau Dekameronas atliepia itin 
žmogišką poreikį, t. y. norą retkarčiais atsitraukti nuo 
kasdienio ir nenumaldomo realybės šauksmo. Knyga 
nebando pasiūlyti atsakymų apie gyvenimo prasmę ar 
pomirtinę realybę, bet veikiau suteikia galimybę bent 
trumpam pamiršti nerimą ir širdgėlą primindama, kad 
nerimo kupinos dienos gali tapti kur kas malonesnės, 
jei jas puoš sąmojis, grožis, įdomios istorijos, draugystė, 
mandagumas ir socialumas.

Aiškus moralas Dekamerono istorijose sunkiai ran-
damas: vienos istorijos siunčiama žinutė neretai pa-
neigia kitą. Galbūt tai ir yra knygos pamoka: autoriui 
vilties teikia žmogaus prigimties įvairovė, psichologinis 
atsparumas, leidžiantis tinkamai priimti ir išnaudoti 
užklupusias sėkmes ir nesėkmes, kuris tampa ypač 
svarbus nepaaiškinamos ligos akivaizdoje. Kiekvienas 
atras savo mėgstamiausią Dekamerono istoriją: jose 
nesibodima kalbėti nei apie kūniškus malonumus, nei 
apie pradedančius įsigalėti pirklių ir miestiečių klasės 
nuotykius, nei apie vienuolių nuklydimus. Tačiau bene 

aistė kiLtinavičiūtė

garsiausia Dekamerono dalis – autoriaus įžanga, kurio-
je Boccaccio paaiškina kūrinio atsiradimo aplinkybes: 
knyga galėjusi būti parašyta tik bendros suirutės, už-
klupusios Florenciją, kontekste. Rašytojas siekia susis-
teminti savo kartos patirtį, bandydamas paaiškinti tiek 
maro kilmę, tiek jo simptomų kompleksą.

Boccaccio teisingai pastebi, kad maras prasidėjo „Rytų 
kraštuose“, o vėliau „atplūdo ir į Vakarus“ (p. 9), tačiau 
tiksli ligos atsiradimo vieta vis dar nėra nustatyta. Įvai-
rios teorijos maro kilmės vieta laiko Kiniją, Himalajų 
zoną, Kirgizstaną, Šiaurės Iraką arba pietinę Rusijos 
dalį11. Iš čia ligą išplatinti per prekybą ir užkariavimus 
galėjo mongolų raiteliai, karavanai, laivai ir armijos. 
Aišku viena – maras į Siciliją atkeliavo 1347 m., iš kur 
pateko į žemyninę Italijos dalį12.

Boccaccio tiksliai aprašo užsikrėtimo požymius: susir-
gusysis maru imdavo karščiuoti, jį krėsdavo drebulys, 
pykindavo, pilvą raižydavo skausmai, oda parausdavo 
arčiausiai blusos įkandimo vietos. Vėliau po oda susi-
darydavo bubonai – skausmingi limfmazgių patinimai, 
dažniausiai kirkšnių ir pažastų zonose: „kai kurie iš 
jų išaugdavo didumo sulig vidutiniu obuoliu ar kiauši-
niu“ (p. 10). Dauguma pacientų mirdavo per 2–7 dienas 
nuo užsikrėtimo. Boccaccio taip pat pastebi, kad ligos 
simptomai ne visuomet ir ne visur būdavę vienodi: liga 

Florencijoje „reiškėsi ne taip, kaip Ry-
tuose“ (p. 10). Šis juodosios mirties as-
pektas ilgai glumino ir šiuolaikinius 
mokslininkus. Dabar manoma, kad 
simptomų įvairovę gali paaiškinti bu-
boninį marą lydinčios antrinės formos: 
septiceminis maras kyla dėl kraujo už-
krėtimo, o pneumoninio maro metu 
bakterija patenka į plaučius13. Šie 
maro variantai pasižymėjo itin dide-
liu mirtingumu.

Iš Boccaccio aprašymo jaučiamas 
nusivylimas medicina ir gydytojais, 
negalinčiais nei nuspėti, nei išgydy-
ti ligos: „Nuo šios ligos negelbėjo nei 
gydytojų patarimai, nei jokie vaistai. 
Gal čia kalta buvo ligos prigimtis, 
o gal neišmanėliai gydytojai (kurių, 
aplenkiant saujelę mokytų daktarų, 
tuomet buvo privisę devynios galybės, 

11 „black death: origins and early spread“, in: 
The Encyclopaedia of the Black Death, p. 48–
51; peter Christensen, „appearance and di-
sappearance of the plague: still a puzzle?“, in: 
Living with the Black Death, edited by Lars bis-
gaard and Leif søndergaard, odense: universi-
ty of southern denmark press, 2009, p. 11–22.

12 „black death (1347–1352)“, in: The Encyclo-
paedia of the Black Death, p. 44.

13 guido Ruggiero, op. cit., p. 120.
gediminas pranckūnas. iš ciklo „priešnavis. paskutinė pakyla“. 2017–2018. 
pigmentinis atspaudas
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tiek moterų, tiek ir vyrų, neturinčių jokio supratimo 
apie mediciną)“ (p. 10). Medikus galėjo klaidinti tiek 
simptomų įvairovė, tiek ribotas maro priežasčių suvo-
kimas. Kaip rašo Florencijos kronikų autorius Matteo 
Villani, gydytojai „neturėjo nei paaiškinimų, nei vaistų, 
nesvarbu ar vadovavosi gamtos mokslais, ar medicina, 
ar astrologija. Nors gydytojai lankė ligonius ir davė pa-
tarimus, jų pacientus ištikusios mirtys buvo pats tik-
riausias įrodymas, kad visos tariamos jų žinios buvo 
niekinės“14. Nesulaukdami pagalbos iš gydytojų, floren-
tiečiai dažnai kliaudavosi išgydyti žadančiais vaistinin-
kais, barzdaskučiais, kunigija, net raganomis15.

Nesant patikimų prevencinių metodų, visi saugojosi 
nuo maro kaip išmanydami. Daugelis prašydavo šven-
tųjų užtarimo, nors Boccaccio ir abejoja jo efektyvumu: 
„Nieko nepadėjo nė nužemintos, dievobaimingos mal-
dos, ne sykį, o daug kartų siunčiamos dangun per iš-
kilmingas procesijas ar kitokias apeigas“ (p. 10). Nors 
iš pradžių dažniausiai buvo meldžiamasi vietiniams 
kaimo ar miestelio šventiesiems arba Mergelei Mari-
jai, maro epidemijoms siaučiant, XV a. išpopuliarėjo 
pirmiausia su maru siejami šventieji, tokie kaip šv. Se-
bastijonas ir šv. Rokas, taip pat jiems skirtos procesijos. 
Nėra visiškai aišku, kaip Romos imperijos laikų kanki-
nys Sebastijonas tapo maro globėju. Sebastijonas tradi-
ciškai vaizduojamas subadytas strėlių, taip atspindint 
jo nukankinimo būdą, o strėlės nuo pat senovės graikų 
laikų siejamos su dievų sukeltomis epideminėmis ligo-
mis, taigi gali būti, kad šis ryšys paskatino Sebastijono, 
kaip maro šventojo, kulto atsiradimą16. Kur kas aiškes-
nė šv. Roko istorija, kuris ne tik padarė daugybę gydy-
mo stebuklų Šiaurės ir centrinėje Italijoje, bet ir pats 
persirgo maru. Vertėtų paminėti, kad krikščioniškos 
misijos įkvėptos organizacijos daug prisidėjo kovojant 
su maro pasekmėmis. XIII a. Florencijoje įkurta Gai-
lestingumo brolija (La Misericordia) transportuodavo 
sergančiuosius ir laidodavo mirusiuosius. Nors duobka-
siams ir nešikams buvo mokamas atlyginimas, brolijos 
nariai šiuos darbus atlikdavo neatlygintinai, vedami 
krikščioniško gailestingumo ir noro padėti varginges-
niems visuomenės sluoksniams.

Kaip vieną iš populiarių būdų apsisaugoti nuo maro 
Boccaccio aprašo metodą, kurį dabar galbūt pavadin-
tume aromaterapijos atmaina. Tai kvapnių žolelių ir 
gėlių, tariamai gryninančių orą, uostymas: florentiečiai 
„neužsisklęsdavo namie, o vaikščiojo visur, pasiėmę kas 
gėlių, kas kvapnių žolynų, kas įvairių aromatingų šak-

nelių, kurias dažnai uostė manydami, kad labai gera 
tokiais kvapais gaivinti savo smegenis“ (p. 12). Kadangi 
buvo manoma, kad maras plinta per užkrėstą orą, italai 
ant grindų palikdavo nuluptus svogūnus ar šviežią pie-
ną, kuris manyta, kad gali sugerti nuodingus garus. Dėl 
šios priežasties dezinfekuojant maro paveiktus namus 
buvo deginamos žolelės ir prieskoniai17.

Maro gydytojas – daugeliui gerai pažįstama Venecijos 
karnavalo kaukė. Darbo metu gydytojai iš tiesų dėvėda-
vo kostiumus, atspindinčius įsivaizdavimą, kaip geriau-
sia apsisaugoti nuo maro. Maro gydytojai turėjo medinę 
lazdą su sidabro užrašais ir sparnuotu smėlio laikro-
džiu, primenančiu, kad laikas be paliovos bėga (tempus 
fugit), padedančia apžiūrėti pacientą, išlaikant saugų 
atstumą. Odinis, vašku dengtas apsiaustas ir odinės 
pirštinės sumažindavo kontaktą su užkrėstu oru, tačiau 
bene svarbiausia kostiumo dalis buvo kaukės snape 
laikomos žolelės, padedančios dezinfekuoti įkvepiamą 
orą. Manyta, kad širdis – tai organas, kuriam labiau-
siai kenkė užkrėstas oras, taigi ją labiausiai reikėjo 
„gaivinti“18. Laikant žoleles prie pat nosies, jų aromatas 
galėjo lengvai pasiekti širdį ir ją apsaugoti. Venecijoje 
šiam tikslui buvo naudojamas teriakas – įvairių daly-
kų mišinys, Viduramžiais naudotas kaip universalus 
vaistas ir priešnuodis. Pirmasis teriaką sukūrė Nerono 
gydytojas kretietis Andromachas, tačiau venecijiečiai 
sugalvojo savo versiją, kurią sudarė 60 ingredientų, to-
kių kaip opiumas, medus, cinamonas ir gyvačių nuodai. 
Venecijos Respublika turėjo šių vaistų monopolį ir sėk-
mingai pardavinėjo teriaką iki XIX a. antros pusės19. 
Tiesa, nežinia kiek iš tiesų teriakas padėjo gydytojams. 
Iš 18 Venecijoje 1348 m. registruotų maro gydytojų pen-
ki mirė, o 12 bijodami užsikrėsti pabėgo ar pasislėpė20.

Boccaccio labiausiai stebina, kad marą gali platinti ne 
tik ligoniai, bet ir jų daiktai: „[S]veikieji užsikrėsdavo 
maru ne tik šnekėdami ar bendraudami su ligoniais, ši 
liga prilipdavo netgi palietus drabužius ar kokį kitą ser-
gančiojo čiupinėtą ar naudotą daiktą“ (p. 10). Tai skati-
no vengti bendravimo su ligoniais ir saugotis į miestą iš 
išorės patekusių daiktų. Supratus šią problemą, XVI a. 
daugiau kaip 100 žmonių buvo atsakingi už į Veneciją 
transportuojamų prekių dezinfekciją. Prieš patekdamos 
į miestą jos turėjo būti laikomos gryname ore, tuomet 
valomos ir purškiamos kvapiosiomis medžiagomis. Ma-
nyta, kad medžiagos ir kailiai ypač pavojingi infekcijos 
plitimui. Labiausiai buvo bijoma dėvėtų drabužių pre-
keivių, nes jie neretai perparduodavo maro ligonių dra-
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14 shona kelly Wray, „boccaccio and the doctors: medicine and 
Compassion in the Face of plague“, in: Journal of Medieval History, 
2004, t. 30, p. 303; vertimas – A. K.

15 Catherine jenkins, „Curing venice’s plagues: pharmacology and 
Witchcraft“, in: Postmedieval, 2017, t. 8, nr. 2, p. 202–208.

16 Remi Chiu, „the Cult of st. sebastian“, in: Plague and Music in the 
Renaissance, p. 139–181.

17 „disinfection and Fumigation“, in: The Encyclopaedia of the Black 
Death, p. 120–121.

18 Christian j. mussap, op. cit.
19 Catherine jenkins, op. cit., p. 203; Remi Chiu, Plague and Music 

in the Renaissance, p. 208–212.
20 joseph patrick byrne, Daily Life during the Black Death, London: 

greenwood press, 2006, p. 168.
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bužius. Kadangi buvo manoma, kad užkrėstas oras gali 
laikytis medžiagoje, buvo draudžiama pirkti naudotą 
vilnonį ar šilkinį audinį, apie tai nepranešus sveikatos 
tarybai, kuri užtikrindavo audinio išvalymą ir išduoda-
vo leidimo naudoti sertifikatą21. Iš Boccaccio aprašymo 
matome, kad jau XIV a. florentiečiai susidūrė su ta pa-
čia dilema, su kuria gyvename šiandien: kaip atpažinti 
ir išvengti galimai užkrėstų paviršių ir daiktų?

Boccaccio aprašo daugybę neigiamų maro pasekmių 
pamatinėms visuomenės vertybėms. Maro aukos mir-
davo neapraudotos ir, anot rašytojo, buvo laidojamos 
viena ant kitos „kaip prekės laivuose“ (p. 14): „Žmo-
nės mirdavo ne tik neapsupti būrio moterų, bet daug 
būdavo ir tokių, kurie apleisdavo šį pasaulį be jokių 
liudininkų, ir tik retai kurį velionį palydėdavo graudu-
lingos artimųjų raudos ir karčios ašaros“ (p. 13). Nors 
vienišumas mirties akivaizdoje skamba skausmingai ir 
mūsų ausims, atimta galimybė gedėti ir ramiai sutikti 
mirtį turi būti įvertinta Viduramžių kontekste, kai su-
siformavo ištisa ars moriendi, meno mirti susitaikius su 
Dievu ir aplinkiniais, tradicija. Mirusiojo bendruomenė 
buvo atsakinga už krikščioniško palaidojimo užtikrini-
mą, tačiau maro aukų laidojimas dažnai vyko už para-
pijos, taigi ir bendruomenės, ribų.

Vertėtų paminėti, kad organizuotas nusikalstamu-
mas taip pat padidėjo. Vargingesni ir suktesni žmonės 
stengėsi pasipelnyti iš krizės, vogdami vertingus daik-
tus iš neprižiūrimų namų: „Daugumas namų tapo bend-
ra nuosavybe, ir pašalietis, įžengęs į juos, jausdavo lyg 
tikras šeimininkas“ (p. 11). Sakoma, kad Ticianui ser-
gant maru 1576 m., plėšikai įsibrovė į jo namus ir juos 
apvogė, dailininkui gulint mirties patale, galbūt vis dar 
nepraradus sąmonės22.

Dar viena svarbi Boccaccio įžvalga – tai, kad elgesio 
tendencijos ligos akivaizdoje buvo užkrečiamos ne ką 
mažiau nei pats maras. Artimiesiems tapus užsikrėtimo 
galimybės simboliu, ant kortos buvo pastatomi visi so-
cialiniai ryšiai ir bendruomenės vieningumas: „[M]ies- 
 telėnas vengė miestelėno, kaimynas nesirūpino kaimy-
nu... brolis apleisdavo brolį, dėdė sūnėną, sesuo brolį ir 
dažnai žmona vyrą... tėvai ir motinos vengė lankyti ir 
prižiūrėti savo vaikus, lyg jie būtų svetimi“ (p. 12). Kai-
mynams ir šeimai palikus sergančiuosius, Giovannis 
Baldinuccis rašo, kad „gyvieji pavydi mirusiesiems“, 

nes jiems tampa neprieinama paguoda, kurią suteikia 
sakramentai, gydytojai ir teisingumo vykdytojai23. Boc-
caccio leidžia suprasti, kad svarbu rasti tinkamą balan-
są tarp sergančiųjų vengimo, saugant savo sveikatą, ir 
supratimo, kad, sveikiesiems apleidus sergančiuosius, 
didelis mirtingumas gali būti ne tik Dievo bausmė, bet 
ir žmonių kietaširdiškumo pasekmė.

Nors Boccaccio mini judėjimo apribojimus mieste ir 
iš jo („tam tyčia skirti pareigūnai apvalė miestą nuo 
visokiausių nešvarumų, buvo uždrausta čion įvežti li-
gonius, išleista daugybė patarimų, kaip saugoti svei-
katą“, p. 9–10), daugelis reformų ir institucijų, atsakin-
gų už maro suvaldymą, atsirado jau vėliau, remiantis 
sukaupta skaudžia patirtimi. Venecijos Respublika 
nuo 1432 m. įdarbino du pizzigamorti arba beccamorti, 
miesto sanitarus ir mirusiųjų lydėtojus; vėliau jų skai-
čius išaugo24. Jie buvo atsakingi už sergančiųjų plukdy-
mą į maro ligonines, užkrėstų daiktų valymą ir namų 
dezinfekavimą. Daiktų ir žmonių transportavimas buvo 
atliekamas valtimis, kurios, jei baltos, buvo skirtos ser-
gantiesiems, o juodos – mirusiesiems. Pizzigamorti buvo 
leidžiama vaikščioti tik dienos šviesoje, prie kojų prisi-
rišus žalvario varpelius; sveikieji jų nemėgo ir traukėsi 
kuo toliau25. Kituose Italijos miestuose taip pat atsirado 
nuolatinės už sveikatos apsaugą atsakingos tarybos ir 
mirčių registravimo sistema.

Valstybių, miestų ir individų karantino privalumai 
ir trūkumai jau Viduramžiais buvo intensyvių debatų 
klausimas. Terminas „karantinas“ kilęs iš žodžio qua-
ranta, keturiasdešimt, žyminčio dienų, kurias jūrei-
viai, kroviniai ir ligoniai turėjo izoliuotis nuo aplinkinių, 
skaičių. Pirmasis lazaretas, arba izoliacinė ligoninė, ga-
lėjo būti įkurta Dubrovnike jau 1377 m. Pati Venecija 
pasistatė pirmąją izoliacinę ligoninę 1403 m., o praėjus 
dar dviem dešimtmečiams, kur kas didesnį Lazzaretto 
Vecchio26. Nors žinoma, kad apie 73 proc. patekusiųjų į 
lazaretus mirdavo, tačiau maro ligoninių sistema padė-
jo sergantiesiems gauti medicininę, religinę ir finansinę 
pagalbą27. Kadangi Florencijos respublikoje lazaretas 
atsirado tik XVI a. pradžioje, susirgusieji turėjo karan-
tinuotis namuose, o nesilaikant karantino reikalavi-
mų, grėsė viso turto konfiskavimas. Net ir pasibaigus 
karantinui nebuvo leidžiama nuomoti kambarių ar pa-
keisti nuomininkų dar šešis mėnesius, nes buvo bijoma, 
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kad maro sukėlėjai tiek laiko gali išgyventi uždarose 
patalpose28. Įdomu tai, kad Renesanso laikais dabartinę 
Italiją sudarantys miestai-valstybės ne tik darė įtaką li-
kusios Europos dalies menui, architektūrai ir kultūrai, 
bet ir buvo pavyzdžiai, kaip pritaikyti efektyvius maro 
plitimo stabdymo metodus. Italijos administracijos re-
akcijos į marą buvo laikomos standartu, į kurį reikėtų 
lygiuotis, Centrinėje ir Šiaurės Europoje29.

Maro pabaigą Italijoje visuomet ženklino kūrybingu-
mo proveržis ir pasipylę naujų koplyčių, altorių paveiks-
lų, freskų užsakymai. Pavyzdžiui, Venecijai ypač smar-
kiai smogusių maro epidemijų pabaigai pažymėti buvo 
pastatytos Atpirkėjo bažnyčia (Il Redentore, 1592) ir ba-
rokinė Santa Maria della Salute (1687), puošianti Didįjį 
Kanalą ir iki šiol džiuginanti miesto lankytojus. Deka-
meronas – taip pat maro epidemijos palikto kultūrinio 
paveldo dalis, tiek įprasminanti išgyventą skausmą, 
tiek skatinanti žvelgti į priekį. Knyga netgi galėjo turė-
ti įtakos maro traktatams ir sveikos gyvensenos pata-
rimų knygoms. Kadangi buvo manoma, kad melancho- 	

pandemijos akivaiZdoje

lija skatina ligos plitimą, tad poilsis, pramogos ir ypač 
istorijų pasakojimas sudaro nemažą dalį maro profilak-
tikos rekomendacijų traktatuose, parašytuose jau po 
Dekamerono pasirodymo. XIV a. antroje pusėje Floren-
cijoje tapo gan įprasta susiburti užmiestyje ir pasakoti 
bei skaityti istorijas, kaip ir darė Boccaccio veikėjai30.

Boccaccio idėja, kad išblaškančios ir atitraukiančios 
istorijos gali padėti neramiais laikais, išlieka aktuali iki 
šiol. Tai rodo balandžio pabaigoje Jungtinės Karalystės 
naujienų portaluose pasirodžiusi žinia, kad Dekamero-
no pardavimai išaugo net 288 proc.31 Dekameronas – 
tai knyga, į kurią norisi atsigręžti sunkumų akivaizdo-
je, galbūt dėl to, kad net ir sunkiausiu metu Boccaccio 
skatina žvelgti į priekį: „Kaip begalinis džiaugsmas už-
sibaigia skausmu, lygiai taip, negandoms praslinkus, 
vėl stoja ramybė“ (p. 9), – sako rašytojas. Sutinkant ne-
apibrėžtumo kupinus laikus, norisi tikėtis, kad bokačiš-
kas optimizmas, persipynęs su realistiniu žmogaus ri-
botumo vertinimu, leis pažvelgti į sunkumus su vilties 
ir ryžto kupina nuotaika.

28 john Henderson, op. cit., p. 101.
29 samuel k. Cohn jr, „towards a new public Health Consciousness 
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31 david sanderson, „sales of plague novels soar amid Coronavirus 
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Pernai pasirodė nauja lietuvių kilmės ekonomisto, 
2013 m. Nobelio ekonomikos premijos laureato Rober-
to Shillerio knyga Narrative Economics, kurioje siekia-
ma į ekonominius procesus pažvelgti iš vyraujančių 
ekonominių naratyvų perspektyvos – kaip žmonių pa-
sakojamos istorijos, gandai ir sąmokslo teorijos įtakoja 
ekonominius sprendimus, ir kodėl finansinės panikos 
sklinda kaip virusų epidemijos. Norėdami deramai įver-
tinti knygos reikšmę, šių metų liepą į pokalbį Vilniaus 
klubo bibliotekoje susirinko įvairių disciplinų atstovai: 
Žygimantas Mauricas, Gabrielius Landsbergis, Paulius 
V. Subačius ir Viktoras Bachmetjevas. Pokalbį modera-
vo Mantas Adomėnas.

Mantas Adomėnas: Shillerio knygos sėkmę turbūt le-
mia ne tik Nobelio premija. Narrative Economics paga-
vo tam tikrą gaidą socialiniuose moksluose, lygiai kaip 
ir politikoje bei humanitariniuose moksluose, galbūt 
atliepė į tai, ką humanitariniai mokslai seniai galvojo. 
Todėl kilo sumanymas pakalbėti apie ją kaip apie inte-
lektualinį įvykį, žinoma, neprarandant ryšio su pačiu 
tekstu. Žygimantai, kokiu keliu priėjai prie šios knygos, 
kadangi apie autorių žinojai dar anksčiau, iki jo Nobe-
lio premijos?

Žygimantas Mauricas: Dar studijuodamas magist-
rantūroje susidūriau su Robertu Shilleriu kaip elgsenos 
ekonomikos pradininku. Tam tikra prasme jis oponavo 
tuo metu vyravusiam laisvos rinkos naratyvui, kuris 
sąlygojo daugelio ekonomikų liberalizaciją (įskaitant ir 
mūsų). Buvo vienas kelias – mes renkamės liberalios 
ekonomikos kelią, nes tuo metu vyravo toks konsensu-
sas. Diskusijos apie gerovės valstybes Skandinavijoje 
atsirado vėliau. Shilleris tam oponavo, jo tyrimo objek-
tas buvo nekilnojamo turto, finansų rinkos, jis žengė 
pirmus žingsnius į tų sričių netradicinį tyrimą, o vienas 
tų žingsnių ir buvo ši knyga. Shilleris ragina nežiūrėti 
tik į faktus ir skaičius, o tyrinėti tuometinius naraty-
vus, kurie leistų paaiškinti vienų ar kitų ekonominių 
krizių ar burbulų susidarymą ir sprogimą.

M. A.: Mane labai domina, koks Lietuvoje yra santy-
kis su intelektualinėmis revoliucijomis, kaip jos mus 
pasiekia? Juk yra labai daug knygų apie ekonomiką.

ekonomika kaip naRatyvas:  
taRp iRaCionaLumo iR moksLo

Gabrielius Landsbergis: Kažkada diskutuojant su 
Aurelijumi Katkevičiumi jis išsakė mintį, kad Lietuva 
neturi naratyvo, kuriuo tikime. Jo mintis buvo ta, kad 
reikia pasakoti apie Lietuvos ateitį. Aš iškart su juo 
susiginčijau – negali pasakoti apie ateitį, jei negali pa-
pasakoti apie praeitį. Juk naratyvas yra nuoseklus da-
lykas: kas mes dabar esame, kaip iki čia atėjome ir kur 
tikimės toliau eiti. Laikausi pozicijos, kad visos tautos 
turi naratyvą ar bent jau jo siekia, o laimingos tos, ku-
rios gali susitelkti apie kurį nors pasakojimą, nes yra 
kažkoks bendras tautos dvasią jungiantis dalykas. Man 
ta mintis nedavė ramybės tol, kol galų gale pradėjau 
gūglinti, kas dabar pasakojama apie naratyvus. Iššo-
ka man Shillerio pasiūlymai, knyga, galvoju – įdomu. 
Man pasakojimo tema apskritai yra nepaprastai įdomi: 
kaip skaito Shillerį ekonomistas ir kaip skaito politi-
kas... Kiekvienas politinis veiksmas yra pasakojimas, 
juo žmonės arba tiki kaip pasakojimu, arba ne.

Paulius Subačius: Pratęsiu Gabrieliaus pasakojimą 
apie lietuvių stigmas. Jei viena stigma, kad mes netu-
rime naratyvo, tai kita – kad negavome Nobelio. Todėl 
bandome ieškoti nobelistų, kurie turi kokių nors ryšių 
su Lietuva. Kai pradeda registruoti visus litvakus ar 
vokiečius iš Rytų Prūsijos, tada atranda ir nobelistų. 
Iš šios stigmos ir kilo mintis, kad reikia Shillerį Lietu-
von kviesti. Klausiau tos paskaitos Vilniaus universi-
tete įrašo ir piršosi viena labai paprasta mintis: aha, 
galų gale atsirado žmogus, kuris drįsta iš autoritetingos 
ekonominės tribūnos pasakyti tai, kas, atsiprašau už 
nekuklumą, yra visiškai akivaizdu – kad žmogus yra 
iracionali būtybė, ir bandymas racionaliai paaiškinti 
visus ekonominius mechanizmus tiesiog yra Apšvietos 
nesąmonė, kuri iki šiol klesti. Tai buvo proga pasižiū-
rėti, kas ir už ką pelnė Nobelio premiją, nes ne jis vie-
nas gavo, o trise. Man labai įdomu, kad Eugene Fama, 
kuris gavo premiją drauge su Shilleriu, teigia priešingą 
dalyką. Nobelio komiteto pareiškimas, kad jie visi trys 
įnešė indėlį paaiškindami, kaip veikia rinkos mechaniz-
mai, esą tai yra complementary, man atrodė lyg visiškas 
sarkazmas. Žmonės teigia absoliučiai priešingus daly-
kus, o Nobelio komitetas sako: „Dabar sudėjus jų trijų 
priešingas nuomones, turėsime bendrą vaizdą“.

Man ši knyga įdomi būtent dėl jos antropologinės po-

konversatoriumas
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mų temą gana smarkiai išpūtė. Vėlgi – klausimas: ar 
galima sociopolitinės būklės vertinimui taikyti true / 
false principą? Žvelgiant į Lietuvos situaciją, nėra taip, 
kad draudimų idėjos išplitimas – esą viską draudžia – 
be pagrindo. Valdančiųjų demonstruojama elgsena yra 
tokia: „jei galėtumėm, dar ne tą uždraustumėm“. Tai 
represyvių auklių laikysena, Freken Bok povyza: gal ne 
visada Karlsoną pagausim, bet jei pagausim, tai priri-
šim už kojos. Visuomenė tą jaučia. Viena iš Shillerio te-
zių, kalbant apie naratyvus, esą vien tiesos nepakanka 
paneigti klaidingiems ar ydingiems, sumeluotiems na-
ratyvams. Bet kaip ilgai gali melas prieš tiesą atsilaiky-
ti? Iš totalitarizmo patirties galime argumentuoti prie-
šingai, kad vis tiek melas prieš tiesą ilgainiui sužlugs, 
bet tai gali užtrukti ir turėti liūdnus padarinius.

Viktoras Bachmetjevas: Vienas dalykas, kurį vis tiek 
reikia fiksuoti ir, tikiuosi, Paulius man pritars: humani-
tarui skaityti centrinę Shillerio įžvalgą, kad žmonės pri-
iminėja sprendimus remdamiesi pasakojimais apie tai, 
kokia yra tikrovė, yra keista. Aš atsiprašau, jei tai yra 
naujovė ekonomistams, tada man jų gaila, nes humani-
tarikoje šiuos dalykus sužinai pirmame kurse. Šiandien 
ėjau Kaune pro Greimo paminklą ir citata ant pamink-
lo yra žiauresnė nei Shillerio: „Tikrovė yra tik tai, kuo 
tikima“. Shilleris nedrįsta to sakyti, o Greimas pavarė 
dar toliau. Skaitant Shillerį mane nudžiugino kitas da-
lykas. Mane kaip humanitarą mokė, kad tikrovė neabe-
jotinai yra nuolat interpretuojama ir perinterpretuoja-
ma, kitaip tariant, mes nuolat priskiriame jai vienokią 
ar kitokią prasmę. Bet man buvo įkalta į galvą, kad tai 
galioja tik humanitarikai, gal dar kai kuriems sociali-
niams mokslams, bet tikrai ne ekonomikai. Ekonomi-
ka – jie su matematika, su skaičiais bendrauja, o tu 
neišmanai, nes tu humanitaras, tad kai ekonomistas 
kalba – ša, tylėt. Net Brazauskas buvo ekonomistas, ir 
tai jam teikė kažkokią ekspertizės aurą. O visi meno, 
humanitarikos žmonės, sajos, oželytės, landsbergiai 
ir panašūs, visi jie yra kažkokie prašalaičiai valstybės 
valdymo mene. Man šia prasme Shillerį skaityti smagu, 
nes galima daryti išvadą, kad ekonomistai bunda iš tam 
tikro aklumo, nesusivokimo ar iliuzijos – aš taip sakau 
sąmoningai provokuodamas.

G. L.: Čia ir yra didžioji problema – ar ekonomika 
yra socialinis mokslas, ar tikslusis mokslas? Iki tam 
tikro laiko mes įsivaizdavome, kaip ir daugelis politi-
kų, sąmoningai ateinančių į Seimą, o ne netyčia ten iš 
traktoriaus peršokančių, kad daugelis sprendimų yra 
racionalūs, suskaičiuojami. Kad ir koks būtų nugrotas 
Fukuyama su savo istorijos pabaiga, bet jis pasakė: tai 
yra paskutinis taškas liberalizmo naratyvo istorijoje. 
Viskas yra tiek racionalu, kad aš jums galiu pasakyti 
dienų tikslumu, kuo tai baigsis: tu būsi demokratas, 
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zicijos. Shilleris turi savo antropologines prielaidas, jas 
tam tikra prasme deklaruoja, o kadangi mano antropo-
loginės prielaidos nemaža dalimi yra panašios, tad ir jo 
aiškinimas man yra įdomus ir įtikinamas. O kuo neįti-
kinamas, pasakysiu vėliau. 

M. A.: Mes čia turime beveik anekdotinę situaciją: 
a philosopher, a politician, a philologist and an econo-
mist went into a bar... Vis dėlto – trumpai pabandykime 
paaiškinti, ką reiškia knygos pasirodymas?

Ž. M.: Kaip suprantu, Shilleris sako, kad svarbu ne 
tik tai, ką darai, bet ir kaip apie tai komunikuoji, nes 
žmonės yra neracionalūs, savo sprendimus priima rem-
damiesi tam tikrais naratyvais arba pletkais. Man įstri-
go tai, kaip į ekonominę krizę reagavo Donaldas Trum-
pas: jam pasakė, kad nedarbo lygis labai didelis, o jis 
atsakė: they will rehire – juos vėl pasamdys, kai tik kri-
zė baigsis. Jam taip pasakius, akcijos vėl pakilo į viršų. 
Tokie naratyvai pasklinda, žmonės jais pradeda tikėti. 
Grįžtant prie Baltijos šalių, tarkime, Estijos pavyzdys: 
mano manymu, 2009 m. krizę jiems išgyventi padėjo jų 
turimas stiprus naratyvas, kad jie kuria skaitmeninę 
ekonomiką, tad visi kriziniai nesklandumai tėra laikini. 
Jiems sekėsi truputį geriau negu mums. Žinoma, tam 
naratyvui turi pritarti žmonės. Tarkim, vienas naraty-
vas apie valdančiuosius, kad tai – draudimų valdžia. Šis 
naratyvas jau yra, jis veikia.

M. A.: O kaip šis naratyvas veikia ekonominius spren-
dimus?

Ž. M.: Aš manau, kad neigiamai, ir mes patys jį užsi-
krovėme ant savo galvos, nes kai ko nors paprašai įvar-
dinti tris dalykus, kuriuos uždraudė – niekas nesugeba 
to padaryti. Bet naratyvas veikia, visi jaučiasi kažkaip 
nesmagiai. Toks įspūdis, kad jei dar neuždraudė, tai dar 
uždraus, ir tai stabdo tam tikrus ekonomikos procesus.

M. A.: Gal draudimų faktų nėra tiek daug, bet turime 
klausti – o kodėl atsiranda toks naratyvas? 

P. S.: Aš sureaguočiau truputį kitaip. Net pasaky-
čiau: jei egzistuoja draudimų naratyvas, tai tu imda-
masis bet kokios veiklos pirmiausia patikrinsi, ar ji yra 
leidžiama. Kitaip tariant, veiksi ne pagal modelį „kas 
neuždrausta, tas leista“, bet ieškosi, ar yra imperaty-
vus leidimas, nes jei jo stinga, bendra atmosfera verčia 
galvoti – tai yra uždrausta. O šiaip Shillerio knygoje 
nemažai kalbama apie tai, kas reprodukuoja naratyvą, 
koks yra žiniasklaidos, socialinių tinklų ir kitų veiksnių 
vaidmuo. Pritarčiau minčiai, kad draudimų, išskyrus 
alkoholio srityje, nebuvo labai daug, bet žiniasklaida, 
tam tikras politikų bei influencerių sluoksnis, draudi-



30 naujasis židinys-aidai   2020  /  7

ekonomika kaip naRatyvas: taRp iRaCionaLumo iR moksLo

tu – liberalas, tu būsi rinkos ekonomika, kito kelio nėra. 
Kodėl? Nes tai yra racionalu, tai yra efektyviausias re-
sursų panaudojimas, mažiausia karo tikimybė ir taip 
toliau. Visi lengviau atsiduso: kaip gerai, kad ekono-
mistai ir politologai viską suskaičiavo. Tačiau de facto 
po tuo slypi resursų perdalijimas rinkos ekonomikos 
būdu, maža valstybė atsitraukia, nematomos rankos 
viską susitvarko.

Ir ką gi daro Shilleris? Jis prieina prie stalo, viską su-
jaukia ir sako: žiūrėkit, čia nieko neįmanoma nuspėt, 
niekas negali pasakyti, kas diktuos naratyvą ateinan-
čius dešimt metų. Kodėl? Nes mes nežinome, kaip na-
ratyvai gimsta. Galime nuspėti, kaip jie užauga ir kaip 
nugęsta – viskas. Ar tai yra tiksli metodika? Aš neži-
nau. Vienintelis Shillerio prognozuojamas būdas – pa-
lyginimas, kad galbūt naratyvai plinta kaip virusai. 
Bet esmė yra klausimas, kur jie užgims. Kokius na-
ratyvus sukūrė koronavirusas? Kad Kinija bandė pa-
sinaudoti stiprios valstybės įvaizdžiu, kad yra stipri, 
autokratiška; žiūrėkit, kiek ji kaukių pasauliui prido-
vanojo, visi turėtų jai paploti katučių ir pasakyti didelį 
ačiū. Ir tas naratyvas galėjo suveikti, bet staigiai surea-
gavo Europos Sąjunga, visi išsigando dėl italų, kad jie, 
neduokdie, nepasiduotų į Kinijos pusę, ir tas naratyvas 
tarsi praslydo šonu. Man atrodo, kad Shilleris iš esmės 
pasakė vieną dalyką: racionalus pasaulis baigėsi, pra-
sidėjo iracionalus pasaulis – bet ar šitą įžvalgą galima 
pavadinti mokslu? Jeigu norime ją pavadinti mokslu, 
turime ją suskaičiuoti. Koks tas iracionalus pasaulis, 
kur jo dėsningumai?

Paskutinis dalykas, šovęs į galvą – gal kiek primityvo-
kas pavyzdys apie naratyvų veikimą kasdienybėje. Turim 
ministrą, kuris važiuoja į keliones kartu su valstybinių 
įmonių atstovais ir prašo, kad jos sumokėtų už jo valgį. 
Pagal mūsų politinės etikos supratimą tai nėra etiškas, 
kolegiškas elgesys. Tačiau tada įbėga koalicijos partne-
riai ir pareiškia, kad tai yra kotleto klausimas. Nejaugi 
jūs turite problemų dėl kotleto? Visi susižvalgo – ne, 
dėl kotleto mes negalim turėti problemų. Reiškia, buvo 
sukurtas naratyvas, kaip pavadinti esamą situaciją.

M. A.: Humanitariniuose moksluose ir politikoje mes 
žinojome, kad naratyvai valdo, bet ar ši knyga nėra pri-
pažinimas, kad galų gale egzistuoja naratyvų kova, ir 
tiesos klausimas yra subtilus dalykas? Kur po šios kny-
gos atsiduria tiesa ir ekonomika?

Ž. M.: Aš manau, kad ne veltui Nobelio premiją davė 
trims ekonomistams. Knygos hipotezė tokia – Shilleris 
suponuoja, kad investuotojai yra vidutiniškai raciona-
lūs. Vieni grybauja į vieną pusę, kiti į kitą, bet šiaip – 
jie yra racionalūs. Jei būtų skyrę premiją tik Shilleriui, 
būtų atidarę Pandoros skrynią, ir tada bet kas turėtų 
vienodą svorį argumentuoti dėl vienų ar kitų sprendi-

mų, nes ekonomistai ir matematikai būtų nuversti nuo 
tribūnos. Tada atsiveria kelias ir populistams, ir viso-
kioms kitokioms ekonomikos pakraipoms. Atvirai pasa-
kius, man jau darosi neramu. Yra atvertas langas plačiai 
leisti pinigus ateities sąskaita. Tu gelbėk ekonomiką, 
leisk pinigų tiek, kiek nori. Jau ir kai kurios pažengu-
sios šalys, pavyzdžiui, Prancūzija, paskelbė, kad pras-
tovas galimai kompensuos net iki dvejų metų. To dar 
nėra buvę – dvejus metus žmogui mokėti prastovas.

G. L.: Tai čia yra universal basic income.

Ž. M.: Taip. O visa dabartinė situacija tarsi įgalina 
atsirasti tokius naratyvus. Tai gali būti vienos krypties 
kelias, kuriuo mes einame ir nežinia, kur ateisime. Be 
to, labai sunku oponuoti. Net Lietuvoje kalbama, kad 
gal reikėtų stabdyti arklius, ypač matant, kad ekono-
mika natūraliai atsigauna. Pagalbą ekonomikai reikia 
ne tik laiku pradėti, bet ir laiku stabdyti, kad neprisi-
virtume košės. Tačiau tas naratyvas nėra populiarus 
ne tik dėl rinkimų, bet ir dėl pasaulinio naratyvo, kad 
reikia pumpuoti pinigus. Galime nuvairuoti viso pa-
saulio ekonomiką į tokius vandenis, į kuriuos niekada 
nebuvome įplaukę.

M. A.: Shilleris kalba apie naratyvų constellations – 
žvaigždynus. Humanitarai žino, kad egzistuoja skirtin-
gos pasakojimų visatos. McIntyre‘as kalba apie tris kon-
kuruojančias moralinio, iš esmės – filosofinio, naratyvo 
versijas: yra Nietzsche-Derrida-Foucault naratyvas, 
siekiantis dekonstruoti prielaidas, yra Platono-Aristo-
telio-Tomo Akviniečio naratyvas – tradicija kaip nuolat 
papildomas ir save peržiūrintis dialektiškas tęstinu-
mas, ir yra pozityvistinis-enciklopedinis naratyvas – pa-
žinimas kaip nuolat besiplečiantis moksliškai pagrįstų 
faktų arealas. Šios versijos nesutaria dėl tiesos kriteri-
jų: kas yra tiesa, kas yra pažinimo laikiškumas, kas yra 
pažinimo progresas ir kaip vyksta intelektualinis pro-
cesas. Humanitarams atrodo, kad Shillerio knyga grą-
žino ekonomikos mokslą prie šių klausimų. Man labai 
įdomu, kiek ir kokią revoliuciją Shillerio knyga pasiūlo 
kitiems požiūriams į ekonomiką.

V. B.: Aš nuo politikos pradėsiu, ne nuo ekonomikos. 
Politikoje esu labai senamadiškas ta prasme, kad ne-
manau, jog ideologijos mirė. Kad ir kaip mus įtikinėtų 
patys politikai, aš manau, kad jie tai daro iš intelektua-
linio tingumo, bet realiai yra kelios bazinės ideologijos, 
įsitikinimų sistemos, kurios ir vadovauja mūsų politi-
niams pasirinkimams, nepriklausomai nuo to, ar mes 
tai artikuliuojame, ar ne. Kitas dalykas, kodėl man tai 
atrodo svarbu – ideologijos įvardijimas mums leidžia 
pripažinti, kad tai, ką aš manau, kaip turėtų būti, nėra 
mokslas. Politikoje bėda ta, kad ateina kažkas, kas ne 
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mano, o žino. Ar tai būtų marksistai, kurie žino, kaip 
žmogų pagaminti, ar liberalai, su Fukuyama sakę: vis-
kas, istorijos pabaiga, konflikto nebėra, laimėjom mes, 
dabar žinome, kaip judėti į priekį, ir visi sekite paskui 
mus. Tas įsivardijimas, kad vyksta nuolatinė ideologi-
jų ir įsitikinimų diskusija, man atrodo, yra sveikas ir 
moko nuolankumo priimant sprendimus. Sunku išgel-
bėti politiką, kai yra ekonomika, kuri mano, kad ji žino. 
Tokia ekonomika sako: „Čia politikos sritys – kultūra, 
švietimas, jūs ten viską darykit, bet kai ateiname iki 
Finansų ministerijos – mes čia žinom. Galite rašyti, 
ką norite, bet fiskalinė drausmė yra gamtos mokslas 
ir mes jo laikomės. Viskas“. Tada politikos nebelieka, 
nes jei iš tavęs atima finansinius instrumentus, kiek 
tu turi galios? Tada visi ministrai stovi prie Finansų 
ministerijos. Ką ten stovi, klūpo. Dabar Lietuvoje taip 
ir yra. Nesvarbu, kas finansų ministras, ar Šapoka, ar 
Grybauskaitė, nes Lietuvoje valdo buhalteris, o buhal-
teris yra įsitikinęs: karosus reikia žvejot ar ne – debatų 
klausimas, medžioti lankais ar ne – debatų klausimas, 
bet kai prasideda finansai, jokių debatų nėra. Man Shil-
leris yra instrumentas, kurio pagalba galima pamėginti 
į ekonomiką grąžinti politiką. Ekonomikos nėra be po-
litikos, kaip ir politikos be ekonomikos. Technokratai, 
beje, yra dar vienas pavyzdys tokio valdymo politikoje, 
negali būti nieko pavojingiau.

M. A.: Aš matau du naratyvus: vienas yra humani-
tarinių mokslų versus socialinių, o antras – politikos 
technologizacijos klausimas. Tad Gabrieliaus norėčiau 
klausti: kokias išvadas siūlo labai galinga naratyvo eko-
nomikos konstrukcija ir iš jos plaukiančios pasekmės 
apie politinio veikimo ribas?

G. L.: Man vienas iš čia nuskambėjusios „žinančios 
politikos“ simbolių, ko gero, buvo Brazauskas. Neklaus-
kite, kam reikia Valdovų rūmų, nes mums balansas su-
eina ir šitame mūsų balanse istorija yra Valdovų rūmai. 
Nors buvo galima diskutuoti įvairiais kampais: istori-
niais, kultūriniais, naratyviniais, pojūčio, estetikos ir 
kitokiais, buvo pasakyta: ne, tiesiog reikia ir taškas. 

Klausantis Viktoro, kilo mintis, kurią pamėginsiu 
suformuluoti. Man atrodo, kad yra toks žmogaus pri-
gimties dalykas – mėginti suskaičiuoti pasaulį. Kaž-
kokiu būdu atėjome prie mokslinės revoliucijos, kuri 
simbolizavo tam tikrą mūsų istorijos laikmetį. Kodėl 
tos revoliucijos kyla, kodėl nuolat kartojasi? Kyla po-
reikis protu prasiskverbti į mus supančią mistišką, ne-
suprantamą, chaotišką, iracionalią tikrovę ir pabandyti 
ją suskaičiuoti, sumodeliuoti, sudėlioti į kažkokius ku-
belius, kad taptų lengviau jais dalintis, nuspėti ir taip 
toliau. Mes nežinome, kada sustoti, tad einame tolyn. 
Ir štai – po mokslinės revoliucijos ateina romantizmas. 
Ar nėra romantizmas tam tikras nuovargis nuo per di-

delio bandymo sumodeliuoti? Mes bandėme sudėlioti 
pasaulį į kubelius ir supratome, kad šiandien turimos 
kompetencijos ir žinių nepakanka paaiškinti viskam, 
kas mūsų laukia artimiausiu metu. Iš esmės Shilleris tą 
ir pasako: mes negalime žinoti, kas mūsų laukia.

Kita vertus, grįžtant prie naratyvų ir koronaviruso, 
mes tikimės, kad kažkur vis tiek yra žmogus, kuris at-
eis ir išdėstys skaičius. Šiuo atveju tai buvo medikai, 
kurių žinojimas, mano galva – ir dabartinė krizė tą pa-
rodė – lemia politinius sprendimus. Turime Švediją, ko 
gero, patį įdomiausią pavyzdį Europoje viruso konteks-
te. Jos visuomenės pasitikėjimas viešuoju sektoriumi 
yra milžiniškas. Vadinasi, imlumas naratyvui yra labai 
didelis. Tad kai Švedijos medikai pasakė, kad virusas 
turi plisti, nes tik plitimo būdu jį galima sustabdyti, vi-
suomenė su tuo sutiko. Tol, kol tie patys medikai nepri-
pažino suklydę, kad galbūt Švedijoje galėjo mirti dešimt 
kartų mažiau žmonių, tik tuomet žmonės suprato, kad 
šis sprendimas buvo ne mokslinis, o politinis. Tai buvo 
naratyvų skirtumas, kuris mane labai gąsdina.

P. S.: Man naratyvas visų pirma yra tam tikras tęsti-
numas. Ko man labiausiai gaila šioje diskusijoje, tai kad 
mes „uodegas“ nutraukiam. Todėl dabar pasiūlysiu grįž-
ti prie kelių dalykų. Pirma „uodega“ iš paskutinio kal-
bėjimo apie buhalterį, Viktorai. Mes dabar išgyvename 
buhalterio įgaliojimų sustabdymą – kai pinigų yra bet 
kiek ir reikia tik nuspręsti, kuriems geriau padalinti. 
Pažiūrėsime, kaip toks politinis eksperimentas suveiks.

M. A.: Buhalterio figūra labai dažnai politikoje yra 
reality factor, kuri įveda į lygtį tai, kas yra įmanoma. 
Gali vykdyti populistinę politiką, prisifantazuoti visko, 
bet buhalteriniai skaičiavimai yra tam, kad pasakytum, 
kas yra įmanoma normalios infliacijos ribose. O dabar 
mes kalbamės tikrovės suspendavimo rėmuose dėl ko-
ronaviruso, tad galima prisispausdinti pinigų, leisti jų 
labai daug – atrodo, kad įprastiniai tikrovės apribojimai 
nebeturi prasmės. Tarsi susidaro įspūdis, kad jie nie-
kada neturėjo prasmės. Bet tai, į ką Paulius atkreipė 
dėmesį, yra labai svarbu, kad tai dažnai yra savotiš-
kas tikrovės dugnas politikai ir politinėms konstrukci-
joms – tai, į ką gali atsiremti.

V. B.: Aišku, kad buhalteris yra tikrovės figūra, nes 
pasako, kiek kasoje yra pinigų ir kokios mūsų laukia 
įplaukos. Bet politikas turi nuspręsti, ką su tais pinigais 
darysime. Dabar, kai yra pinigų perteklius, buhalteris 
turi ateiti ir pasakyti, kad turime krūvą pinigų – ką da-
rome? Visai įmanomas ir toks sprendimas – nieko. Mes 
investuojame į ateitį. Čia turėtų svarstyti ir nuspręsti 
politikai, o ne buhalteriai.

P. S.: Bet tai yra vadybos klausimas.
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V. B.: Tai yra susiję su tuo, kad mes įtikėjome, jog 
ekonomika yra ne šiaip tikrovės balsas, bet ir žinojimo 
balsas. Finansų ministras nesako, kiek yra pinigų, jis 
sako, kad mes juo leisim štai taip.

P. S.: Gal tuomet prasminga grįžti prie antros nu-
kirstos „uodegos“ – labai geras buvo Gabrieliaus paste-
bėjimas apie kotletus. Jeigu žiūrėsime, kaip Shilleris 
analizuoja, tai susisiekimo ministro kotletai yra perne-
lyg akivaizdus pavyzdys. Tačiau įdomu pasidaro tada, 
kai šį įsteigtą naratyvą prisiima Lietuvos bankas, užsi-
pultas dėl per didelių reprezentacinių išlaidų. Tą patį 
motyvą vartalioja Raimondas Kuodis ir jo oponentai 
diskusijoje, ar išlaidų per daug, ar per mažai, ar gali 
Lietuvos bankas finansuoti pietus darbuotojams, nes 
čia irgi esą „kotletai“. Kai jie iškyla vienoje istorijoje, 
antroje, trečioje – šis pavyzdys, mano supratimu, yra 
tiesiai iš Shillerio knygos.

Trečias dalykas – viena yra išanalizuoti, kokie būna 
naratyvai, kaip žmonės elgiasi jų paveikti, o visiškai ki-
tas klausimas – kaip tai gali keisti ekonomiką, ypač glo-
baliu mastu. Ar apčiuoptas sąlygotumas savaime impli-
kuoja, kad politikai, aukšti administratoriai, žinodami 
ir suprasdami naratyvų mechanizmą, gali imtis kokių 
nors priemonių? Ar valdžių sąveika, turint šitą žinoji-
mą, gali būti kitokia ir ar ji bus rezultatyvi? Pagaliau, 
ar žinojimas, kaip randasi ir elgseną kreipia naratyvai, 
yra skirtas liaudžiai? Matyt, ne – plačiosios visuome-
nės laikysenų nepakeis toks žinojimas, nors visada yra 
puoselėjančių Apšvietos viltis, kad galbūt galima didinti 
sąmoningumą. Esmingesnis skepsis dėl to – ypač kad 
Shilleris nepateikia aiškaus atsakymo, o tik tarsi daro 
atsargią implikaciją, – ar policy makers, suprasdami, 
kaip funkcionuoja naratyvai, galėtų racionaliau veikti. 
Jei padarai išvadą, kad valdžios viršūnės, net ir žinoda-
mos knygoje dėstomas prielaidas, negali nieko pakeisti, 
tai pone Shilleri, kam tu esi reikalingas?

Tada lieka vienintelis domėjimosi šiuo veikalu mo-
tyvas – smalsumas. Mantas pirma klausė, kuo reikš-
minga ši knyga. Mano atsakymas, kuo ši knyga reikš-
minga: ji pati yra labai sėkmingas naratyvas. Juk šiaip 
ji nėra inovatyvi. Gal Shilleris su Nobelio antpečiais 
gali pasakyti drąsiau, ką kiti šnabžda tik pakampiais 
ir niekas jų neklauso, – bet nei biheiviorizmas, nei na-
ratyvo svarba ekonomikoje nėra jokia didelė naujiena. 
Tačiau visa tai jis sudeda į gerą konstrukciją – pasa-
kojimą – ir atlieka prasmingą veiksmą, įtraukdamas 
kultūros istorijos medžiagą. Tai ne jo atlikti tyrimai, 
bet Shilleris iš ligšiolinės kultūros istorijos žinijos at-
renka įdomius pavyzdžius ir sudeda intriguojančią jų 
kombinaciją ant savo schemos. Jis atlieka tą patį, ką 
Foucault padarė su kalėjimu ar su seksu, tą patį, dėl 
ko Harari yra bestselerių autorius. Shilleris pavienius 
daugelio tyrėjų kauptus pastebėjimus apie sociokultū-

rinę elgseną suneria ant ekonomikos ašies. Jei apibend-
rinčiau radikaliai, tai Shillerio knyga tarsi sako, kad 
nėra tokio mokslo kaip ekonomika, tai suneštinis balius 
iš naratologijos, kultūros istorijos, matematikos, medijų  
teorijos...

V. B.: Jeigu aš būčiau policy maker, perskaitęs Shillerį 
(jeigu rimtai priimčiau jo naratyvą apie naratyvus), aš, 
priiminėdamas politinius sprendimus, atsižvelgsiu į vy-
raujančius naratyvus kaip faktorius, prognozuodamas 
savo ekonominių sprendimų pasekmes. Antras dalykas, 
kurio Shilleris nemini, bet šiandien užsiminėme – tai 
natūraliai kylanti pagunda ne šiaip priimti naratyvus 
domėn, bet juos pačiam formuoti, kurti, manipuliuoti; 
būti aktyviu naratyvu šioje visoje terpėje.

Rusijoje vartojamas ir polittechnologų terminas, no-
rint nusakyti situacijas, kai realiai kuriami įvykiai, sie-
kiant juos priderinti prie naratyvo. Pati tik rovė yra ku-
riama tam, kad galėtum pasakoti naratyvą, kurį jau esi 
pasirašęs savo scenarijuose. Visos šitos disciplinos žino-
mos. Lietuvoje politikai taip pat aktyviai jomis naudoja-
si. Gal ne polittechnologijomis, bet ryšiai su visuomene 
yra visiškai suprantamas dalykas.

G. L.: Man labai patiko mintis, kad pati knyga yra na-
ratyvas, kad ji kuria tam tikrą pasakojimą. Kyla klausi-
mas, ar naratyvui svarbu pasakotojas su Nobelio antpe-
čiais, statusu, autoritetu, dėl kurių mes ir įsiklausome? 
O gal kažkas pribrendo, jog visuomenėje atsirado imlu-
mas tam tikriems dalykams, naujoms idėjoms?

P. S.: Nepretenduoju į tiesą, bet pati ciniškiausia ver-
sija būtų, kad knyga radosi todėl, jog leidėjai puikiai 
žino kaip parduoti nobelistą, o ypač – kaip parduoti 
nobelistą su kontroversiškomis idėjomis. Tai kraštuti-
nė prielaida, Harari galėtų būti toks pavyzdys. Aš taip 
nemanau, tik sakau, kad galima tokia interpretacija. 
Kitas dalykas – kaip suvoksime žodį „atsitiktinumas“. 
Žmonių, kurie prieš 2007 m. įspėjo apie gresiančią kri-
zę, buvo nemažai. Vieni buvo išgirsti, kiti buvo cituoja-
mi tik post factum. Kai krizė įvyko, Shillerio prognozė, 
skelbta iš tam tikro rango akademinės tribūnos, buvo 
prisiminta, ir tai (greta kitų dalykų) buvo svarbu No-
belio komitetui. Tai, kad keturis-penkis mėnesius prieš 
dabartinę pandemiją Shilleris paima epidemiologines 
sąvokas ir pritaiko ekonomikos aiškinimui, galime trak-
tuoti metafiziškai, o galime – kaip visišką atsitiktinu-
mą. Bet neabejotina, kad šis sutapimas jam uždės dar 
vieną aureolę ant tos, kuri jau buvo uždėta: esą jis – vie-
nas didžiųjų mūsų laikų vizionierių.

Jeigu visą tą baltą triukšmą paliksime nuošaly, tai 
žvelgdamas į autoriaus motyvus ir intencijas susida-
riau įspūdį, kad jis yra tiesiog senas profesorius (tai 
tariu labai pozityviai), žmogus, kuris savo akademinė-
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je karjeroje yra pasiekęs iš esmės viską ir kuris dabar 
parašė šitą knygą kaip visiškai laisvas žmogus, galin-
tis ne tik pasakyti, ką galvoja, bet ir kreiptis į plačią 
auditoriją nebesitaikydamas prie akademinių žaidimų 
bei reikalavimų. Jis mato žmones, kurie gali išgirsti 
jo abejones, nuogąstavimus, prielaidas, ir bando jiems 
byloti kuo suprantamiau. Iš tokios perspektyvos, Gab-
rieliau, galiu patvirtinti paties įžvalgą, kad tam tikras 
laikas pribrendo – jo asmeninis biografinis laikas. Gal-
būt žiūriu ne tiek į pasaulio ekonomiką ar politiką, kiek 
į akademinę sferą, kur nuo pseudomokslinių žaidimų, 
ypač srityje, glaudžiai susijusioje su socialiniu gyve-
nimu, visi yra užkrušti, niekas nebedrįsta autentiš- 
kai reikštis.

G. L.: O gal Shilleris atliepia tam tikrą žmonių lūkes-
tį? Vis dar gyvename pokriziniu laikotarpiu: 2008 m. 
krizė sugriovė tikėjimą ekonomika, paardė tikėjimą jos 
nuoseklumu. Mes, nebetikėdami ankstesniu pasakoji-
mu, kuris mus atvedė į pajamų netekimą, į gyvenimo 
pokyčius, į įpročių pasikeitimą, ieškome naujo paaiški-
nimo – ir jis ateina, gauna Nobelio premiją. Kyla tikra 
audra: štai žmogus, kuris ir anksčiau apie tai kalbėjo, 
o jo kalbėjimas daug ką paaiškina.

P. S.: Grįžome prie klausimo apie tikėjimą. Sunku 
būtų paneigti, kad mes gyvename geriau negu prieš 
100 metų, o tai kelia reikšmingą konfliktą. Gerėjantis 
gyvenimas lengvai užkrečia žmones ydingu tikėjimu. 
Nepaisant Biblijos mokymo, kad rojus bus tik anapus, 
taikos, ramybės, saugumo dėka žmonės įtiki ir rojaus 
čia, žemėje, galimybe. Vis dėlto, savižudybės, psichoa-
nalitikų kabinetai rodo, kad žmonės nesijaučia puikiai. 
Ko mums trūksta iki rojaus? Kaip tą rojų pa(si)daryti? 
Tokio atsakymo laukiama iš ekonomistų ir socialinių 
inžinierių.

Tam tikra prasme, Shilleris sugrąžina didįjį nara-
tyvą, kuriuo filosofai abejojo nuo labai seniai, o XX a. 
pabaigoje bendruoju pasakojimu, ko mums reikia, kur 
einame, suabejota visuotinai. Shillerio atliktas kultū-
ros pjūvis atskleidžia, kad mūsų ekonominius lūkesčius 
galima paaiškinti vienu – rojaus artumo – modeliu. Kai 
krizė – prasprogsta milenarizmas, esą tuoj pasaulio 
pabaiga, kuomet auga finansinės piramidės – akivaiz-
džiai paaštrėjęs tikėjimas rojumi žemėje. Abiem atve-
jais inertiškas ir atsargus mąstymas, kad nei vieno, nei 
kito nebus, o gerovė ateis nebent per kelių kartų sun-
kias pastangas, pralaimi, nors yra vienintelis, grįstas 
visa žmonijos patirtimi ir aukštesniuoju įkvėpimu.

M. A.: Pirma, kokie buvo netikėti faktai ar konkrety-
bės, kurias šita knyga atskleidė? Antra, kokios Shillerio 
knygos implikacijos jūsų veiklos sritims: reklamai, poli-
tikai, humanitarikai ir ekonomikai?

Ž. M.: Ne tiek netikėta, bet patiko Didžiosios depresi-
jos priežasčių pagvildenimas. Viena priežasčių buvo ta, 
kad psichologiškai visuomenė buvo priešiškai nusitei-
kusi verslo atžvilgiu ir boikotavo kainų didėjimą. Tai 
pagilino krizę, nes žmonės specialiai nepirko prekių, 
kad verslininkai nepasipelnytų. Toks naratyvas perėjo 
ir į Lietuvą – gal dėl to ir neišsikapanojame iš tos duo-
bės, kaip galėtume, ypač regionuose, nes vyrauja mąs-
tymas, kad kažkam duoti pinigus už paslaugą ar prekę 
yra vos ne nusikaltimas, nes kitas pasipelno iš tavęs.

Knygoje buvo geras pavyzdys: asmuo, kuris remon-
tuojasi butą, galvoja, kad tas, kuris remontuoja – plė-
šikauja. Kitas galvoja, kad kirpėjas plėšikauja, nes 
kainos per didelės. Taip atsiranda naratyvas, kad visi 
plėšikauja. Tai – didžiulis nepasitikėjimas, kuris vos 
neprivedė prie komunistų iškilimo JAV.

M. A.: O kokios tolesnės implikacijos paties ekonomi-
niam mąstymui?

Ž. M.: Bene pagrindinė – pasitikėjimas yra labai svar-
bu. Švedai, nors ir aiškiai matė, kad kovos su pande-
mija rezultatai nėra geri, bet iki paskutinės minutės, 
kol vyriausiasis epidemiologas nepasakė, kad galbūt 
padarė klaidų, pasitikėjimo valdžia reitingai buvo la-
bai aukšti. Ekonomikos rodikliai buvo labai geri, ypač 
turint omeny prastą epidemiologinę situaciją. Panaši 
situacija buvo Rusijoje, Baltarusijoje, bet mažmeninė 
prekyba ten krito 22 proc., o Švedijoje – 2 proc. Rusijoje 
naratyvas buvo panašus, bet trūko pasitikėjimo, atviru-
mo, ir tai nulėmė tokį milžinišką skirtumą. Ekonomikai 
svarbus pasitikėjimas ir suvokimas, kad sėdime vienoje 
valtyje ir kad ekonominiuose santykiuose žmonės ne-
bando vienas kito apgauti.

M. A.: Čia labai įdomu – kaip išversti Shillerio tezę į 
Lietuvos naratyvų analizę. Labai dažnai jaučiu tą „pa-
sidaryk pats“ naratyvą – tai vos ne natūrinio ūkio, pro-
testo, kad kažkas bando iš tavęs pasipelnyti, laikysena. 
Veidrodinė šio naratyvo pusė: kad mokėdamas pinigus 
už paslaugas tarsi kažką prarandi. Tokių naratyvų ana-
lizė būtų prasminga, galvojant apie Lietuvos žmonių 
ekonominį mąstymą.

Ž. M.: Per krizę žmonės turėtų suvokti, kad ties ka-
sos aparatu pinigų kelias nesibaigia. Mokėdamas pini-
gus, formuoji visą visuomenę. Yra labai svarbu, kam 
tu moki: ar moki kolegai, kuriuo pasitiki, ar moki vie-
tiniam ūkiui, ar ateini ir išleidi pinigus bet kam – tai 
visiškai skirtingi pinigų keliai. Tą suprasti padės tik di-
desnis išsilavinimas ir informacijos prieinamumas.

P. S.: Dėl savo specialybės apie Shillerio knygos impli-
kacijas galvojau grįždamas prie sąvokyno, kurį jis var-
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toja. Postmodernių humanitarinių, socialinių tyrimų 
bruožas, kad visi periminėja sąvokas iš kitų disciplinų, 
nes savojoje jų deficitas, sunku jomis žaisti. Kaip filo-
logai perėmė „žemėlapius“ ir kitus geografijos žodžius, 
taip Shilleris skolinasi dviejų tipų sąvokas: vienos su-
sijusios su naratyvu, kitos – iš epidemiologijos. Būtų 
galima smarkiai Shillerį kritikuoti dėl to, kaip nesiste-
mingai, nepaisydamas visos humanitarinės tradicijos, 
jis elgiasi su naratyvo sąvoka, ne vienoje vietoje ją ta-
patindamas fake news. Fikciškumą, kuris yra natūralus 
naratyvo elementas, Shilleris daug kur traktuoja kaip 
klaidą, ydą, o tai filologinėje tradicijoje būtų nesąmonė. 
Antropologiškai žiūrint, mes niekaip kitaip nė nemoka-
me pasakoti istorijų – jas kurdami visuomet tam tikru 
laipsniu sufikciname.

O Shillerio epidemiologinės sąvokos neišvengiamai 
primena, kad prieš 40 metų Susan Sontag ankstyvų dis-
kusijų apie ŽIV užkratą kontekste išleido knygą Ligos 
metafora. Sontag siekė analitiškai parodyti, kaip bet 
kurių dalykų, susijusių su liga ir sveikata, metaforizavi-
mas, jei jis pasitelkiamas humanitarinėse ar socialinėse 
sferose, kelia etines implikacijas. Pasak Sontag, ligos 
sąvokynas negali būti naudojamas jokių kitų discipli-
nų, nes tai provokuoja moralinį sergančiųjų smerkimą. 
Shilleriui šis Sontag diskursas, svarbus postmoderniai 
teorijai, kairiajam mąstymui, tarsi visiškai neegzistuo-
ja. Žinoma, kaip kas reaguos į „užkrečiamą naratyvą“, 
priklausys nuo ideologinės pozicijos. Tai, ką regime Lie-
tuvoje, viena vertus, patvirtina Shillerio prielaidas, kita 
vertus – Sontag nerimą. Pakako pirmųjų užsikrėtimų 
Covid-19, ir pasakymas „tu važiavai į Italiją“ tapo mora-
liniu pasmerkimu. Arba kaip traktuoti imperatyvą, kad 
vyresni žmonės neitų į kavines – kaip geranorišką per-
sergėjimą ar diskriminaciją? Manau, tai yra pamoka, 
kad lengva būti ar Sontag, ar Shillerio pozicijos gynėju, 
bet gal tiesa yra net ne in between, o beyond.

G. L.: Bet yra kita problema – kaip stabdyti toksišką 
naratyvą, kokia yra politiko atsakomybė dėl naratyvo, 
kuris yra tiesiog blogas? Mes gyvename labai atskir-
tų naratyvų pasaulyje: Facebookas, Twitteris padeda 
mums formuoti naratyvinius burbulus, kuriuose mes 
gyvename. Ar šiandien dar yra žmonių, kurie galėtų 
naratyvą sustabdyti? Kokia yra politiko atsakomybė, 
kokia yra valstybininko atsakomybė, jei tokia padermė 
dar egzistuoja?

V. B.: Aš gal pakalbėsiu ne kaip filosofas ir ne kaip 
koks viešųjų ryšių atstovas, o kaip pilietis, kuriam rūpi, 
kaip mes čia kartu visi gyvename. Pradžiai norėčiau 
suformuluoti tris tezes. Viena, aš supratau, kad Shil-
leris naratyvo sąvoką vartoja panašiai kaip Gabrielius 
dabar, kaip tiesiog pasakojimą plačiausia prasme. Aš 
pasakojimus noriu interpretuoti visų pirma kaip tapa-

tybės teiginius. Kai žmonės sau pasakoja naratyvus, 
jie nemano, kad tiesiog pasakoja, jie mano, kad dalykai 
iš tiesų taip ir yra. Bet aš noriu dar vieną šuolį atlikti, 
tikrai didelį: aš teigiu, kad visi tapatybės teiginiai iš es-
mės yra autotapatybės teiginiai. Iš esmės tai, ką teigi 
apie tikrovę, išplaukia iš to, kuo tu pats save laikai. Ir 
tie visi naratyvai, kokie jie bebūtų – ekonominiai, kul-
tūriniai, politiniai – labai fundamentaliai susiję su tuo, 
kaip žmogus pats save supranta ir įsivaizduoja šitoje 
tikrovėje, net jei jis pats to neartikuliuoja ir nėra įsisą-
moninęs. Jeigu taip, tada naratyvų vaidmuo yra gero-
kai svarbesnis nei Shilleris pasakoja. Aš manau, kad 
politiko vaidmuo yra siūlyti rišlius naratyvus. Žmonės 
paprastai nesėdi ir nedaro to darbo, kurį mes čia dabar 
darome. Kas mane Lietuvoje ypač erzina – tai labai 
dažnai pasitaikantis įsivaizdavimas, kad naratyvai yra 
gaminami, kad tai dirbtiniai konstruktai. Aš naratyvų 
paiešką labiau įsivaizduoju kaip archeologiją ar psicho-
analizę, kitaip tariant, kad galimi naratyvai jau yra 
mums pasiūlyti neartikuliuota forma, tad juos reikia 
ne pagaminti ar sukonstruoti, o atrasti, išryškinti ar 
artikuliuoti.

Galiausiai – naratyvams reikia nešėjų, kurie būtų 
organiški, autentiški. Vasario pabaigoje, kai epidemija 
Europoje dar tik pradėjo įsibėgėti ir karantinai dar ne-
buvo paskelbti, bet įtampa stiprėjo, Lietuvoje kilo pasi-
piktinimas: kur prezidentas? kas per lyderystė? Prezi-
dentas, akivaizdu, paakintas šito pasipiktinimo, įrašė 
video pranešimą, parodytą per visas televizijas. Ten jis 
teigė, kad „tai yra didžiausia krizė nuo Antrojo pasau-
linio karo laikų“. Atsimenu reakcijas – neįtikėtinos pa-
tyčios ir šaipymasis: ką jis čia dabar nusišneka. Praėjo 
mėnuo, visi jau rimtu veidu sakė, kad tikrai rimčiausia 
krizė galbūt net ne nuo Antrojo, o dar nuo Pirmojo pa-
saulinio, nuo ispaniško gripo laikų. Komunikaciniu po-
žiūriu įdomus dalykas yra tai, kodėl prezidentas neta-
po pranašu, o toliau liko pajuokos objektu. Jis pirmasis 
pasakė tai, kas dabar visuotinai pripažįstama. Kodėl 
dabar mes visi nesibarstome pelenais galvų ir nerašo-
me atsiprašymo telegramų? Reiškia, veikia kažkas kita. 
Tai ne jo rolė, ne jo naratyvas, ne jo pasakojimas. Kaž-
kas jam neveikia.

G. L.: Paulius padarė įžangą kitai diskusijai, kuri už-
duota pačios knygos – koks yra Lietuvos naratyvas? Ar, 
pavyzdžiui, gali būti, kad Lietuva neturi to naratyvo, 
kad iš esmės gyvename tokiame viešųjų ryšių specia-
listų bandyme tuščioje vietoje sukurti dalykus, kurie 
nelimpa? Mažvydas Jastramskis sako, kad vienintelė 
takoskyra Lietuvoje yra ta, kaip mes žiūrime į Rusiją. 
Nėra bendro pasakojimo. Ar jo nėra todėl, kad nebuvo 
laiko sukurti, ar todėl, kad niekas nebandė sukurti? Gal 
yra, bet niekada jo neužčiuopėm...

ekonomika kaip naRatyvas: taRp iRaCionaLumo iR moksLo

!
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Gintaras Lazdynas

Kultūros istorija

Daugelis tautų turi savo didžiuosius kūrinius, kuriuos 
apgaubia sakraline aureole ir suteikia teisę reprezen-
tuoti tautos kultūrinį pajėgumą. Tokį statusą pačioje 
XIX a. pradžioje įgijo ir herojinis epas, kurio iškilimą iki 
svarbiausio tautos teksto galima pavadinti savotišku 
kuriozu. Ilgus amžius herojiniai epai po storu užmarš-
ties dulkių sluoksniu tūnojo vienuolynų ar bibliotekų 
archyvuose kaip meniniu požiūriu menkavertės senie-
nos. Niekas jų nejudino, niekam jie nebuvo įdomūs. Ta-
čiau užteko susiformuoti filosofinei-antropologinei idė-
jai, kad tauta neturi teisės vadintis tauta, jeigu ji neturi 
herojinio epo, ir visos tautos puolė ieškoti to beverčio 
niekalo kaip brangiausio lobio.

Lūžis įvyko po to, kai vokiečių filosofas Johannas 
Herderis iškėlė transcendentinę „tautos dvasios“, kaip 
svarbiausio tautos istorinės raidos variklio, idėją, o žy-
miausias romantizmo filosofas Friedrichas Schellingas 
po keliolikos metų priėjo prie išvados, kad esminis ski-
riamasis tautos bruožas yra vieninga sąmonė, kuri ne-
atsiranda iš niekur, vien pro šalį pasyviai tekant isto-
riniam laikui. Kurdama mitologiją (herojinį epą) gentis 
generuoja vieningą sąmonę ir jos dėka virsta tauta. Kito 
kelio tapti tauta nėra – herojinis epas yra tautos gimi-
mo liudijimas, įrodantis, kad gentis įveikė visą tapimo 
tauta kelią. Tokia koncepcija privertė daugelį tautų leis-
tis į tautinės savimonės atžvilgiu gyvybiškai svarbias 
nuosavo herojinio epo paieškas.

Epo neradusios tautos – suomiai, estai, latviai – pasi-
naudojo galimybe jį susikurti, pritaikant įvairias savo 
laiko etnologines koncepcijas1. Tokį ypatingą tekstą turi 
ir rusų kultūra – poemą Sakmė apie Igorio žygį, datuo-
jamą XII a. ir naujai surastą pačioje XVIII a. pabaigoje. 
Savo gyvavimo istoriją ji pradėjo kaip senovinio teksto 
pavyzdys, o po kelių dešimtmečių buvo perkelta į daug 
svarbesnę – herojinio epo – lentyną, kurioje budriai sau-
goma tebestovi iki šių dienų kaip tautinė šventenybė ir 
tobula patriotinio ugdymo priemonė.

Poreikis turėti senovę menančias kultūros relikvijas 
XVIII a. sudarė prielaidas ne tik senovės imitacijai, bet 
ir ištisai senovės falsifikavimo industrijai išsivystyti. 

Todėl nieko nuostabaus, kad buvo suabejota ir Sakmės 
apie Igorio žygį autentiškumu, ir šių abejonių nepa-
vyksta nei paneigti, nei patvirtinti štai jau gerus du 
šimtus metų.

smalsumas

Slūgstant 1812 m. karo su Napoleonu įtampai, Rusi-
jos šviesuomenei vėl parūpo sužinoti, kokiomis aplinky-
bėmis įžymusis senienų rinkėjas grafas Aleksejus Mu-
sinas-Puškinas (1744–1817) rado Sakmės apie Igorio 
žygį rankraštį, garsas apie kurį plačiai pasklido, nors 
niekas nebuvo jo matęs ir niekas nežinojo tikslių rank-
raščio radimo aplinkybių. Gavęs užduotį surinkti me-
džiagą Pasaulietinių rašytojų sąvadui, jaunas istorikas 
Konstantinas Kalaidovičius (1792–1832) per tarpinin-
kus kreipėsi į grafą su prašymu parašyti auto biografiją, 
tikėdamasis taip išgirsti Sakmės apie Igorio žygį radimo 
istoriją. Vienintelio šio fakto būtų užtekę papuošti bet 
kurią autobiografiją, vienintelio šio fakto iš grafo laukė 
ir Kalaidovičius. O fakto nebuvo. Prisimintos įvairiau-
sios gyvenimo smulkmenos, išskaičiuoti gausūs apdo-
vanojimai ir tėvynės labui nuveikti darbai, bet apie 
rankraštį neužsiminta nė žodeliu. Nusivylęs atsakymu, 
jaunasis istorikas įsidrąsino laiške tiesmukai suformu-
luoti klausimą: „Aš norėčiau žinoti visas neprilygsta-
mosios Igorio Giesmės smulkmenas, t. y. ant ko, kaip ir 
kada ji parašyta? Kur rasta? Kas dalyvavo išleidžiant? 
Kiek egzempliorių išspausdinta?“2 Ir vėl tyla. Istorikas 
neatlyžo ir dar kartą pamėgino apeliuoti į patriotinius 
grafo jausmus tvirtindamas, kad tik atskleidus poemos 
radimo paslaptį piktavaliai, kurie vos išvydusiam die-
nos šviesą senosios rusų literatūros šedevrui iškėlė bylą 
dėl klastojimo, turės gėdingai kapituliuoti.

Jaunojo istoriko atkaklumas nuginklavo grafą ir jis 
išdėstė tas svarbias detales, kurias dėl nesuprantamų 
priežasčių nutylėjo ankstesnio susirašinėjimo metu: 
panaikinus Spaso-Preobraženskoje vienuolyną Jaros-
lavlyje (1787), buvęs jo valdytojas archimandritas Joilis 
(Ivanas Bykovskis, 1726–1798) neteko pareigų, o „pas-

1 Lietuvių epo situacija aptarta: gintaras Lazdynas, „Herojinis epas: 
didžioji lietuvių tautos liga“, in: Metai, 2013, nr. 7, p. 77–91.

2 Лидия Соколова, „Я не могу быть зрителем равнодушным…“, in: 
Русская литература, 2012, nr. 4, p. 139.
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kutiniaisiais metais jis kentė nepriteklių, todėl mano 
supirkėjas įsigijo iš jo visas rusiškas knygas, kurių vie-
nos, Nr. 323, pavadinimu Chronografas, gale ir buvo 
aptikta Sakmė apie Igorio žygį“3. Patriotiškai nusiteikę 
šviesuoliai triumfavo pagaliau sulaukę Sakmės apie 
Igorio žygį radimo istorijos atomazgos ir nė neįtarė, 
kad patikėję grafo paaiškinimu, jie buvo įvilioti į tokį 
klaidų labirintą, iš kurio iki šių dienų dar niekas nera-
do išėjimo – trečias šimtmetis mokslininkai kruopščiai 
analizuoja visus įmanomus rankraščių sąvadus visuo-
se įmanomuose archyvuose desperatiškai ieškodami 
Chronografo Nr. 323, bet niekam dar nepavyko aptikti 
jo pėdsakų. Kai Sakmės apie Igorio žygį rankraštis din-
go nepalikęs jokių patikimų savo fizinio egzistavimo 
įrodymų ir iškilo dilema – buvo rankraštis ar nebuvo, 
ir iš kur atsirado Sakmė apie Igorio žygį, – chronogra-
fu vadinamo tekstų sąvado paieškos įgavo ypatingą 
svarbą. Tik patikima nuoroda į Chronografo Nr. 323 
radimo vietą galėjo išgelbėti Sakmės apie Igorio žygį 
autentiškumą.

Logiškai sunku paaiškinti grafo svyravimą: tai jis vi-
siškai nemini Sakmės apie Igorio žygį, tarsi ji būtų ko-
kia bereikšmė smulkmena, tai po kelių mėnesių staiga 
prisimena ir jos publikavimą – ne radimą – priskiria 
prie svarbiausių savo gyvenimo nuopelnų. Šią sensacin-
gą žinią, kurią visi vėlesni Sakmės apie Igorio žygį tyri-
nėtojai priima kaip objektyvų faktą, į Musino-Puškino 
biografiją meile tėvynei degantis istorikas įterpė jau po 
grafo mirties. Patikrinti laiško turinio nebeįmanoma, 
nes laiškas dingo, o jokių kitų liudijimų neužfiksuota, 
todėl Kalaidovičius liko vienintelis grafo pasakojimo 
apie rankraščio radimą ir vėlesnį tragišką jo likimą liu-
dytojas. Nenuostabu, kad kai kurie tyrinėtojai liudijimo 
autoriumi ėmė laikyti patį polinkiu į avantiūras garsė-
jusį Kalaidovičių, kuris tuo metu turėjo rimtų sunku-
mų su policija dėl padirbtų dokumentų ir tik tėvo dėka, 
ilgam laikui įkištas į psichiatrinę ligoninę, o paskui ir į 
vienuolyną, išvengė katorgos4. Po keliolikos metų jam 
iš tikrųjų prisireikė psichiatrų pagalbos.

Sakmė apie Igorio žygį žadėjo didžiulį pasisekimą. 
1800 m. ji buvo išspausdinta milžinišku tiems laikams 
1200 egzempliorių tiražu, tačiau skaitytojai jos neiš-
graibstė dėl keistos priežasties: Musinas-Puškinas nebe-
skubėjo pardavinėti leidinio, kuriuo taip didžiavosi. Po 
dvylikos metų beveik visas tiražas tebegulėjo neparduo-
tas grafo rūmuose Maskvoje, kur jį prarijo gaisro ugnis. 
Kodėl? Ar ne todėl, kad skelbdamas neva senovinį kūri-
nį grafas net nenujautė, kad poema tiesiog jo akyse virs 
neįkainojama vertybe, kurios atsiradimą reikės kažkaip 
paaiškinti, o originalą parodyti? O parodyti nebuvo ko. 

Abejonėms dėl poemos autentiškumo pasiekus kritinę 
ribą, grafas nebesiryžo žengti giliau į mišką. Bet kelio 
atgal nebebuvo. Užuot įtikinamai išsklaidęs abejones, 
senienų rinkėjas vengė tiesaus atsakymo, o jo paaiškini-
mai tik dar labiau drumstė rankraščio įsigijimo istoriją5.

Atsakymo galbūt nesulaukė ir Kalaidovičius, kuris, 
kaip uolus patriotas, puolė gelbėti rankraščio auten-

tiškumą, iš piršto išlaužė grafo pasakojimą, privėlė į jį 
gausybę netikslumų ir štai jau du šimtmečius vedžioja 
už nosies patiklius tyrinėtojus. Nuo to laiko rankraščio 
istorija virto atskira byla, kurioje naujus faktus atstoja 
senųjų interpretacijos ir spėlionės.

oRtodoksai VERSUS skeptikai

Ilgus amžius pavadinimo iš pradžių neturėjęs kū-
rinys pasakoja apie nesėkmingą Severėnų Naugardo 
kunigaikščio Igorio žygį (1185) prieš stepių klajoklius 
polovcus (kumanus). Pavadintas Sakme apie Igorio žygį 
(Слово о полку Игореве) jis tapo rusų tautos pasidi-
džiavimu, seniausiu ir vieninteliu rusų (tiksliau, Kijevo 
Rusios) Viduramžių literatūros kūriniu. Viso pasaulio 

3 Константин Калайдович, „Биографические сведения о жизни, 
ученых трудах и собрании российских древностей гр. А. И. Мусина-
Пушкина“, in: Записки и труды Общества истории и древностей 
российских, Москва, 1824, t. 2, p. 35–36.

4 Лидия Соколова, op. cit., p. 132.
5 Александр Зимин, Слово о полку Игореве, Санкт-Петербург: 

Дмитрий Буланин, 2006, p. 321.

johann baptist edler von Lampi. aleksejaus musino-puškino 
portretas. 1795. drobė, aliejus. ermitažas
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istorikai, kalbininkai, literatai po raidelę narsto Sak mę 
apie Igorio žygį ieškodami kultūrinių, meninių, kalbi-
nių, istorinių poemos lobių, net ir Lietuvos istorikai čia 
randa svarų 1183 m. lietuvių karo žygio prieš Psko-
vą patvirtinimą. Vis dėlto dažno tyrinėtojo euristinį 
džiaugsmą retkarčiais aptemdo neaiškumas dėl poe-
mos kilmės. Pasiskirstę į vadinamuosius „ortodoksus“ 
ir „skeptikus“, mokslo ir meno žmonės, rusai ir užsie-
niečiai įnirtingoje kovoje atkakliai sprendžia poemos 
kilmės klausimą. 

Poemos gynėjų pajėgos gerokai skaitlingesnės, jie 
daug karingesni, o skeptikų abejones poemos tikrumu 
vertina kaip begėdišką pasikėsinimą į tautinę švente-
nybę, už kurią jie pasiruošę žūtbūtinai kovoti. Moks-
linę polemiką šioje kovoje jie dažnai stumia į šalį ir į 
priešakines linijas išveda sunkiąją ideologinę artileri-
ją: „Sovietų Sąjungoje Sakmės apie Igorio žygį tikrumo 
versijai buvo faktiškai suteiktas ideologinės dogmos, 
o klastotės versijai – ideologinės diversijos statusas“6.

„Poetų cecho“ požiūrį į Sakmę apie Igorio žygį mani-
festuojantis Andrejus Černovas priešininkus iš „skep-
tikų“ stovyklos bandė priremti maginiais užkeikimais: 
„Klastote galima susižavėti, bet norint mėgti ją visą gy-
venimą, reikia turėti įprotį nematyti to, kas akivaizdu: 
imitacija, tegul ir neiškart, bet būtinai išsiduos“7. Kitaip 
tariant, poema yra autentiška, nes to negali nematyti 
kiekvienas objektyviai mąstantis žmogus. Juk ir Alek-
sandras Puškinas tvirtino, kad „sėkminga klastotė gali 
suklaidinti neišprususius žmones, tačiau negali pasi-
slėpti nuo tikro žinovo žvilgsnio“8. Įkvėptas autoritetų 
Černovas užtikrintai pareiškė, kad „nėra kitų įrodymų, 
kaip tik paties dainiaus žodžiai. Pačios giesmės tikru-
mą įrodo senovės dvasia, kurios neįmanoma padirbti“9. 
Ir taškas. Tekstas yra senovinis, nes jis yra senovinis. 
O juk tų laikų falsifikavimo mastą ir padirbinių kokybę 
rodo vien toks faktas, kad pasakiškai turtingas grafas 
Musinas-Puškinas buvo sukaupęs nemenką senovės 
meistrų – Leonardo da Vinci, Rafaelio, Rubenso ir kt. – 
paveikslų kolekciją10, kurie visi be išimties pasirodė 
besą falsifikatai. Žinovo žvilgsnis nepadėjo.

šeši amžiai nebūties

Šešis amžius keldamasi iš vieno nuorašo į kitą po-
ema nebyliai tūnojo nugrūsta į kažkurio vienuolyno 
saugyklos užkaborį toli už kultūrinės Kijevo Rusios pa-

likuonių sąmonės ribų ir tik po 1788 m. persikraustė į 
Musino-Puškino biblioteką. Spėjama, kad tarp 1788 ir 
1790 m. poetas ir istorikas Ivanas Jelaginas darėsi kai 
kuriuos poemos išrašus, vėliau ją tarsi bandė versti isto-
rikas Ivanas Boltinas. Pirmas nepaneigiamas giesmės 
gyvavimo įrodymas yra 1795 m. imperatorei Jekateri-
nai II įteiktas ir iki šių dienų išlikęs poemos vertimas 
į naująją rusų kalbą ir originalo nuorašas. Platesnei 
visuomenei prieinama ji tapo po publikavimo 1800 m. 
Nuo tos akimirkos ir prasidėjo interpretacijos, spėlio-
nės, rekonstrukcijos, hipotezės, prielaidos aiškinantis 
poemos kilmę, autorius, poetinę prasmę, kalbos ypaty-
bes. Ir abejonės dėl poemos autentiškumo.

Tekstą publikacijai ruošęs istorikas Nikolajus Ka-
ramzinas įtvirtino požiūrį, kurio šventai laikosi „orto-
doksai“, kad Sakmę apie Igorio žygį vos ne kitą dieną 
po joje vaizduojamų įvykių, dar nespėjus užgyti karžy-
gių žaizdoms, ar bent jau per artimiausius porą metų – 
1185–1187 m. sukūrė kažkas iš Igorio karžygių, metraš-
tininkų ar net pats kunigaikštis. Retas mokslininkas 
drįso perbraižyti šiuos laiko rėmus, nes kūrybinį aktą 
chronologiškai priartinus prie įvykių, sustiprinamos 
poemos archaiškumo prielaidos. Dmitrijus Lichačiovas 
nustatė labai „vėlyvą“ 1187 m. datą, drąsiausieji vos per 
sprindį įžengė į XIII a. valdas11. Prie Sakmės apie Igorio 
žygį datavimo svariai prisidėjo ir Karlas Marxas, laiške 
Friedrichui Engelsui glaustai nusakęs poemos reikšmę: 
„Poemos esmė – raginimas rusų kunigaikščius vienytis 
kaip tik prieš pat pradinį mongolų ordų įsiveržimą“12. 
Šiuolaikiniams kritikams toks paaiškinimas sukelia 
ironišką šypseną: Marxas esą pranašauja įvykius, kurių 
joks kitas tų laikų pranašas nebūtų galėjęs nuspėti13, 
nes mongolų-totorių galybę tiek rusai, tiek ir polovcai 
pirmąkart patyrė tik 1223 m., kai mūšyje prie Kalkos 
upės buvo sutriuškintos jungtinės rusų ir polovcų pa-
jėgos. Įdomu, kad ne rusai, o būtent polovcai, sužinoję 
apie mongolų-totorių judėjimą Vakarų link, paragino 
Rusios kunigaikščius atremti priešą bendromis jėgomis.

Poema turėjo būti užrašyta vietine pietų-vakarų Ki-
jevo-Černigovo tarme ir ne vieną kartą perrašyta, nes 
šiuos laikus ji pasiekė išversta į šiaurinį Pskovo dia-
lektą. Niekas nežino, kiek tarminių sluoksnių uždėta 
kiekvieno perrašymo metu, kiek dėl skriptorių kaltės 
privelta klaidų ir „tamsių vietų“, kurios poemą dauge-
lyje vietų padarė neįskaitomą ir nepaskaitomą. Ar ga-
lėjo keliaudamas laiku ir erdve tekstas išlaikyti visas 

6 Андрей Зализняк, „Проблема подлинности „Слова о полку 
Игореве“, in: Вестник Российской Академии Наук, 2008, t. 78, nr. 5, 
p. 403.

7 Андрей Чернов, Хроники изнаночного времени: „Слово о полку 
Игореве“: Tекст и его окрестности, Санкт-Петербург: Вита Нова, 2006, 
p. 8.

8 Cit. iš: Андрей Чернов, op. cit., p. 8–9.
9 žr. Ibid., p. 22.

10 Ibid., p. 8.
11 Александр Ужанков, „К интерпретации авторской идеи „Слова о 

полку Игореве“, in: Герменевтика древнерусской литературы: Сборник, 
Москва, 2014, nr. 16–17, p. 850.

12 karl marx, Friedrich engels, Werke, t. 29, berlin: dietz verlag, 
1978, p. 23.

13 Aлександр Костин, Слово о полку Игореве – подделка тысячелетия, 
Москва: Алгоритм, 2014, p. 11.
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gramatines XII a. rusų kalbos ypatybes, kai perraši-
nėtojai nekliudomi kaitaliodavo tekstus, pritaikydami 
juos savo laiko ir erdvės skaitytojų reikmėms, o svetimų 
tarmių ypatybes laikydami trūkumais?

Prancūzų slavistams Louisui Légerui ir André Mazo-
nui įtartinas atrodė ir anachroniškas Sakmės apie Igorio 
žygį mitologiškumas. Dėl kokių priežasčių jos autorius 
pavojingai aukštino senąjį tikėjimą XII a. pabaigoje, 
kai bizantiškoji krikščionybė jau buvo giliai įsitvirtinusi 
Kijevo Rusios valstybinėje struktūroje ir jos gyventojų 
sąmonėje? Ar galėjo Viduramžių perrašinėtojai tausoti 
pagoniškomis būtybėmis knibždantį kūrinį, nepaisant 
to, kad pagonybė čia labiau primena teatrališką imita-
ciją, kurioje krikščionys slepiasi po pagonių kaukėmis ir 
dedasi išpažįstantys pagoniškus dievus, nors polovcus 
tebevadina niekingais pagonimis. Neįtikėtina, kad šešis 
amžius perrašinėtojams nekliuvo pagoniškas poemos 
substratas ir nė vienas jų nejautė pareigos jį neutrali-
zuoti ar sufokusuoti negatyvų įvertinimą. Sakmės apie 
Igorio žygį liko vos vienas nuorašas, vadinasi, ji nebu-
vo patraukli vienuolynų skriptoriams, niekas joje neį-
žvelgė saugotinos istorinės ar religinės vertės. Tačiau 
kodėl jos neperrašė tas nežinomas XIV a. poetas, kuris 
pasidėjęs ją po ranka kaip pavyzdinį kūrinį, sukūrė kitą 
garsią poemą Uždonė, kurios išliko bent 6 nuorašai?

paieškų kLystkeLiai

Ilgą laiką rankraščio pėdsakų ieškota Musino-Puš-
kino nurodyta kryptimi – Jaroslavlio vienuolyno bib-
liotekoje, kurioje buvo aptiktas rankraštinis rinkinys 

Nr. 285. Istorija taip jau paradoksaliai suklostė, kad 
vienuolyno turtas buvo surašytas dukart pamečiui, 
1787 m., kai archimandritas Joilis apleido savo parei-
gas ir turėjo atsiskaityti už kiekvieną popieriaus skiau-
tę, ir 1788 m., kai to pareikalavo imperatorė Jekateri-
na II. Pirmajame registre ties minėtu rankraščiu matyti 
įrašas „atiduotas“, kuris vėliau buvo kruopščiai išskus-
tas, o 1788 m. jau prirašyta „dėl senumo ir sudūlėjimo 
sunaikintas“. Tyrinėtojai džiaugsmingai trynė rankas, 
įžvelgę akivaizdžius nusikaltimo požymius – rinkinys 
nebuvo sunaikintas, jį tiesiog kažkas pavogė ir parda-
vė Musinui-Puškinui! Keliolika metų Chronografo byla 
regėjosi išspręsta, nepaisant to, kad Musinas-Puškinas 
minėjo kitą numerį. Sprendimą lėmė tai, kad joks kitas 
sąrašuose buvęs rinkinys nedingo, tik Nr. 285, vadinasi, 
jame ir buvo Sakmė apie Igorio žygį.

Norėdama patvirtinti šią hipotezę, baigiantis XX a. li-
teratūros tyrinėtoja Jelena Sinicyna atliko išsamią visų 
įmanomų tekstų rinkinių, saugotų Rostove ir Jaroslav-
lyje, analizę ir sensacingai paskelbė, kad nė viename iš 
tų rinkinių Sakmės apie Igorio žygį nebuvo. Maža to, 
bibliografiniai įrašai rodo, kad niekas jokių chronogra-
fų nevogė, iki šių dienų stebuklingu būdu išliko net ir 
Nr. 285, kuris jau buvo „nurašytas ir sunaikintas“. Tik 
jokių Sakmės apie Igorio žygį pėdsakų jame neaptikta.

Detektyvines paieškas tyrinėtojai tada nukreipė į vie-
nuolynus, iš kurių senieji rankraščiai galėjo patekti į 
grafo rankas. Atsirado naujų dingusių rinkinių, o tai, 
kad vienuolynuose nuo neatmenamų amžių visą turtą 
reikėjo stropiai surašyti ir sunumeruoti, tyrinėtojams 
rūpesčių nekėlė. Rostove iškart buvo aptiktas su grafo 

gintaRas LaZdynas

viktoras vasnecovas. po igorio mūšio su polovcais. 1880. drobė, aliejus. tretjakovo galerija
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pateikta numeracija sutampantis chronografas Nr. 323, 
tačiau sumegzti loginės „Rostovo“ grandinės dėl chro-
nologinių nesutapimų nepavyko. Kirilo-Belozersko vie-
nuolyne, kuriame 1852 m. aptikta poema Uždonė, atsi-
rado naujas dingęs chronografas Nr. 624. Pati Sinicyna 
siūlė grįžti prie asmeninės Joilio knygų kolekcijos ir 
ankstesnių jo tarnavimo vietų: „į Jaroslavlį Joilis buvo 
pervestas iš Černigovo, o „Sakmė“, galimas daiktas, yra 
černigovietiškos kilmės paminklas“14.

Kunigaikštis Igoris, aštuoniolika metų valdęs Seve-
rėnų Naugardą, 1198 m. tapo Černigovo kunigaikščiu, 
ten mirė 1201 m. ir buvo palaidotas vietiniame Spaso-
Preob ražensko vienuolyne. Černigovas, kuris dabar pri-
klauso Ukrainai, XII a. pabaigoje buvo viena galingiau-
sių Kijevo Rusios kunigaikštysčių, o už 1000 km esantis 
Jaroslavlis, kuris dabar priklauso Rusijai, tuo metu 
buvo mažytis pasienio miestelis prie Volgos, priklausęs 
Vladimiro-Suzdalės kunigaikštystei. Spėjamu Sakmės 
apie Igorio žygį parašymo laiku Černigove geras šimt-
metis jau veikė Šv. Iljos vienuolynas (1069). Iki paskyri-
mo į Jaroslavlį valdytojo pareigas jame dešimtį metų ėjo 
Joilis, nesunkiai galėjęs pasisavinti senąjį rinkinį.

nuskuRdĘs aRCHimandRitas?

Per dvylika studijų metų Kijevo-Mohylos akademijoje 
archimandritas Joilis įgijo puikų bažnytinį išsilavini-
mą, mokėjo prancūzų, vokiečių, lenkų, graikų kalbas, 
dėstė lotynų, buvo įvaldęs senąją rusų kalbą. Nuodug-
niai susipažinęs su prancūzų Enciklopedija, Voltaire’o 
raštais, jis rašė ir leido knygas, pagaliau, buvo Jaros-
lavlio dvasinės seminarijos rektorius. Ar galėjo toks 
apsišvietęs ir kruopščiai visus turimus rankraščius pri-
valantis registruoti vienuolyno valdytojas nepastebėti 
tokios vertybės savo ar vienuolyno bibliotekoje, nesu-
vokti jos istorinės kultūrinės vertės ir nepasidalinti šia 
žinia su visuomene?

Išleidusi į pensiją imperatorė leido Joiliui pasilik-
ti vienuolyne iki gyvos galvos, o pensijos skyrė senąjį 
500 rublių metinį atlyginimą (valstybės istoriografu 
tapęs Karamzinas gaudavo profesoriaus atlyginimą – 
2000 rublių per metus). Arkivyskupas Arsenijus die-
noraštyje su pavydu rašė apie didžiulę Joilio pensiją15, 
kurios užteko ne tik duonai, bet ir naujoms knygoms iš 
Maskvos ir Peterburgo užsakyti. Pardavinėti neįkaino-
jamus rankraščius jam nebuvo jokio reikalo, o pristigęs 
lėšų galėjo parduoti tą gausybę knygų, kurias vėliau 
testamentu paliko sūnėnui ir dalis kurių dabar saugo-
mos Jaroslavlio muziejuje. Po vienuolyno uždarymo Joi-

lis pateikė smulkią ataskaitą Jaroslavlio arkivyskupui 
Arsenijui, kuris nerado nė vienos dingusios vertybės.

Būsimasis Kijevo metropolitas Eugenijus, kurio ruo-
šiamam Rusijos rašytojų sąvadui Kalaidovičius ir ren-
gėsi pristatyti Musino-Puškino biografiją, laikėsi Ka-
ramzino versijos, kad poema rasta 1795 m. sename 
baltarusiškos rašybos chronografe16, kurį kartu su kito-
mis knygomis grafas įsigijo iš Ivano Glazunovo už 500 
rublių, o šis iš kažkokio senuko už 200 rublių. Panašiai 
pasakojo ir vieno iš Sakmės apie Igorio žygį leidėjų Ni-
kolajaus Bantyšo-Kamenskio sūnus, kuris stebėjosi, 
kad visas šias brangenybes beraštis prekiautojas kny-
gomis supirko už 200 rublių asignacijomis. Supirko iš 
ko? Nuskurdusio seminarijos rektoriaus? Kai kas jokio 
prieštaravimo čia neįžvelgė: Glazunovas atpažįstamas 
kaip grafo supirkėjas, o „senukas“ kaip Joilis. Jeigu ar-
chimandritas Joilis būtų panašus į „kažkokį senuką“, 
kuris pusvelčiui pardavinėjo milžinišką vertę turinčias 
knygas, ši versija nekeltų nuostabos.

nesavanaudiška švietėjo  
aistRa

Aleksejus Musinas-Puškinas (1744–1817) kilo iš se-
nos bajorų Musinų-Puškinų giminės. Jo tėvas valdė 
milžinišką dvarą Jaroslavlio gubernijoje. Grįžęs iš ke-
lionių užsieniuose, Aleksejus tapo Jekaterinos II nu-
mylėtiniu ir nuo to laiko sparčiai kilo dvaro hierarchi-
jos laiptais. Rūmų aplinkoje jis garsėjo kaip aistringas 
senienų rinkėjas, susilaukęs ir galingosios Rusijos im-
peratorės palaikymo, kuri senienų rinkimui suteikė 
valstybinės svarbos statusą. 1791 m. savo numylėtinį 
ji paskyrė Švenčiausiojo Sinodo ober-prokuroru – im-
peratorės atstovu aukščiausiame stačiatikių bažnyčios 
valdymo organe, ir iškart įpareigojo bažnyčias ir vienuo-
lynus į Sinodą siųsti visus senuosius rankraščius, kurie 
„susiję su Rusijos istorija“, kad būtų galima padaryti jų 
kopijas. Į Sinodą siunčiamus rankraščius atrinkdavo ir 
griežtai registruodavo autoritetingos komisijos, tačiau 
Sakmė apie Igorio žygį, kurios sąsajų su Rusijos isto-
rija nebuvo įmanoma nepastebėti, jokiuose sąrašuose 
nefigūruoja. Per Musino-Puškino rankas tada perėjo 
daugybė vertingiausių senosios rusų raštijos paminklų, 
kuriuos ober-prokuroras peržiūrėdavo asmeniškai, o la-
biausiai patikusiais be skrupulų pildė savo asmeninę 
biblioteką17. Ne vieno vertingo rankraščio, tarp kurių 
buvo Nes toro metraštis, Rusijos istorijai itin svarbus 
Nikono metraštis, Lietuvos Statutas ir kt., įsigijimo tei-
sėtumas kėlė rimtų abejonių. Spėjama, kad ir seniausią 

kLastotės byLa: SAKMė APIE IgoRIo žygį

14 Елена Синицына, „К истории открытия рукописи со „Словом о 
полку Игореве“, in: Русская литература, 1992, nr. 1, p. 86.

15 Галина Моисеева, „Иоиль Быковский – составитель книги 
„Началное ученiе хотящымъ учитися“, in: Труды Отдела древнерусской 
литературы, 1993, t. 48, p. 383.

16 „Біографіи Россійскихъ Писателей“, in: Сынъ Отечества: Исто
ри ческій, политическій литературный журналъ, Санктпетербургъ, 
1821, nr. 27, p. 35.

17 Константин Калайдович, op. cit., p. 13.
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rusų Laurentijaus metraštį naudodamasis savo padėti-
mi jis nusavino iš Naugardo Sofijos soboro 1792 m.

Žurnalo Vestnik Evropy (1813) puslapiuose išspaus-
dintoje autobiografijoje grafas tvirtino, kad 1792 m. jis 
nupirko tris vežimus vertingų knygų iš istoriko ir caro 
Petro I patikėtinio Piotro Kriokšino archyvo, kurio dalį 
anksčiau jau buvo įsigijęs iš Kriokšino anūko. Patikimo 
vertybių kilmės šaltinio nurodymas galėjo įteisinti visą 
grafo biblioteką, bet ir su šiuo paaiškinimu jam nesise-
kė. Netrukus po publikacijos į Kalaidovičių laišku krei-
pėsi anų knygų pardavėjas, vėliau pagarsėjęs biblio-
grafas Vasilijus Sopikovas, kuris piktinosi netiksliomis 
detalėmis ir teigė, kad 1791 m. jis pardavė anaiptol ne 
tris vežimus, o tik keliasdešimt knygų, tarp kurių ne-
buvo jokių istoriškai vertingų rankraščių. 1824 m. Ka-
laidovičius, kaip ir dabartiniai istorikai, priėmė būtent 
Sopikovo aiškinimą ir datavimą.

Po Jekaterinos II mirties (1796) sostą paveldėjęs Pa-
velas I įsakė visus senuosius rankraščius grąžinti į tas 
vietas, iš kurių jie buvo atsiųsti į Sinodą. Musino-Puš-
kino žvaigždė nublanko. Už ypatingus nuopelnus im-
peratorius apdovanojo jį grafo titulu (1797), paskyrė 
senatoriumi, bet atėmė Dailės akademijos prezidento ir 
Sinodo ober-prokuroro pareigas bei atitolino nuo dvaro. 
Naujasis Sinodo ober-prokuroras kunigaikštis Vasili-
jus Chovanskis savo pirmtaką iškart apkaltino savava-
liavimu ir įsakmiai pareikalavo grąžinti pasisavintas 

vertybes. Grafas dievagojosi visas jas perdavęs impera-
torei Jekaterinai II, tačiau tikrinant sąrašus pasigesta 
9 iš 11 svarbių rankraščių. Idėjiniai „ortodoksai“ grafo 
savivalei netaikė moralinių reikalavimų: „nesavanau-
diška švietėjo aistra ir aistringas kolekcio nieriaus sava-
naudiškumas natūraliai papildė vienas kitą“18. Artimi 
bičiuliai ne vienerius metus patarinėjo grafui gerano-
riškai grąžinti pasivogtas vertybes, bet grafas vis del-
sė, kol galiausiai pasidavė įkalbinėjimams ir 1811 m. 
imperatoriui Aleksandrui I padovanojo Laurentijaus 
metraštį, pamelavęs, kad rado jį Kriokšino archyve. Na-
poleono įsiveržimas į Maskvą išgelbėjo grafą nuo įkyrių 
klausimų – 1812 m. spalį per didįjį Maskvos gaisrą už-
siliepsnojo grafo rūmai, išdegė visas jų vidus, supleškė-
jo tūkstančiai labai vertingų rankraščių, o su jais kar-
tu amžiams išnyko niekieno taip ir nematytas senasis 
Sak mės apie Igorio žygį nuorašas ar tik jo paslaptis.

Tokią rankraščio žūties versiją pateikė Kalaidovičius, 
kurio tėvų namai iš tikrųjų sudegė per 1812 m. gaisrą, 
pražudžiusį visą jaunojo istoriko biblioteką. Gal šį fak-
tą Kalaidovičius perkėlė į grafo istoriją, kad paaiškintų 
Sakmės apie Igorio žygį dingimą? Kad ir kaip būtų, gais-
ro versija tik dar labiau apsunkino poemos autentišku-
mo bylą. Visuomenė pasmerkė grafo elgesį, pavadino jį 
skandalingu, apkaltino įkalčių sunaikinimu, o įtarimai 
dėl Sakmės apie Igorio žygį falsifikavimo tik sustiprėjo.

kRymo užkaRiavimas

Už paskyrimą Dailės akademijos prezidento įpėdiniu 
1795 m. Musinas-Puškinas imperatorei atsidėkojo įspū-
dinga dovana – idealios būklės marmuro luitu, kuria-
me Tmutarakanės kunigaikštis Glebas įrėžė seniausią 
žinomą rusišką užrašą. Apie akmenį ir įrašą niekas 
nieko nežinojo, kol grafas 1792 m. atsitiktinai rado jį 
Tamanėje. Kuo ypatinga Tmutarakanė, kuri kartu su 
akmeniniu Tmutarakanės stabu ne kartą minima Sak-
mėje apie Igorio žygį?

Metraščiai minėjo, kad pusiaukelėje tarp Černigovo 
ir Kijevo nuo seno gyvavo Tmutarakanės kunigaikš-
tystė, kurią valdė kunigaikštis Glebas, tačiau tiksli jos 
vieta nebuvo žinoma. Pats Glebas padėjo ją nustatyti, 
kai 1068 m., kaip byloja įrašas akmenyje, žygiuodamas 
ledu išmatavo, kad Tmutarakanę ir Kerčę tiesia linija 
skiria 24 km. Kodėl jis įsakė akmenyje iškalti geodezi-
niu požiūriu elementarią informaciją ir nurodyti datą, 
sunku paaiškinti. Gal jau tada Glebas rinko argumen-
tus būsimam Krymo nusavinimui?

Jekaterinos valdymo laikais 1787–1791 m. vyko Rusi-
jos karas su Osmanų imperija, pasibaigęs 1791 m. gruo-
džio 29 d. Jasų taikos sutartimi, pagal kurią Krymas 
buvo prijungtas prie Rusijos imperijos. Iki tol Krymas 

gintaRas LaZdynas
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niekada nepriklausė nei Rusijai, nei Kijevo Rusiai. Nu-
savinimo aktui reikėjo moralinio-istorinio pagrindimo, 
kurį tarsi netyčia ir pateikė kunigaikštis Glebas, iš-
matavęs savo kunigaikštystės valdas. Tamanė ir Ker-
čė yra skirtinguose Kerčės sąsiaurio krantuose, o tai 
reiškia, kad Glebas buvo jei ir ne viso Krymo, tai bent 
jau rytinės jo dalies valdo-
vas, vadinasi, Rusija tei-
sėtai susigrąžino senąsias 
rusų žemes. Teisybės dėlei 
vis dėlto reikėtų pasakyti, 
kad Tmutarakanė, Kijevo 
Rusios kunigaikštystė, jei-
gu iš tikrųjų ir valdė abu 
Kerčės sąsiaurio krantus, 
tik patvirtina Ukrainos tei-
sę į Krymą, nes Jekaterina 
„susigrąžino“ būtent Kijevo 
valdytas žemes.

Išsiaiškinęs tokį pamati-
nį istorinį faktą, Musinas-
Puškinas naiviai stebėjosi: 
„Nejaugi tiek toli tęsėsi Ki-
jevo valdos, jeigu Tmutara-
kanė iš tikrųjų buvo Tama-
nės saloje?“19 Gal tiek toli ir 
nesitęsė, tačiau nuo to laiko 
viso pasaulio istorikai žino, 
kad Tamanė ir Kerčė, t. y. 
rytinis Krymas, priklausė 
Kijevo Rusiai, čia gyveno 
rusai, kurie neaišku kaip 
ten atsirado ir įkūrė rusų 
anklavą, ir neaišku kaip ir kodėl nepalikdami pėdų stai-
ga iš ten išsikraustė XII a. Dėl Tmutarakanės akmens 
grafas susilaukė pašaipų ne tik iš tų amžininkų, kurie 
nepalaikė ekspansionistinių Jekaterinos užgaidų20, bet 
ir šiuolaikinių intelektualų, tokių kaip rašytojas An-
drejus Balabucha: „Labai jau laiku (kaip tik kai Jeka-
terinai II labai reikalingas pasirodė istorinis Rusijos 
pretenzijų į Krymą patvirtinimas) atsirado garsusis 
Tmutarakanės akmuo, šis seniausias iš iki šiol atrastų 
rusiškų įrašų. O ir pats įrašas taip puikiai išsilaikęs, 
kad belieka tik stebėtis bei susimąstyti...“21

niekas nematė, niekas negiRdėjo

Daugelį metų grafas vingriai sukosi nuo tiesaus pa-
aiškinimo, kaip jis įgijo Sakmės apie Igorio žygį rank-
raštį, nors tereikėjo keliolikai žmonių parodyti senojo 

nuorašo originalą, ir skeptiškoji mokykla nebūtų net gi-
musi. Tačiau per ketvirtį amžiaus senąjį nuorašą matė 
vos keturi žmonės – Nikolajus Karamzinas, Aleksiejus 
Malinovskis, paleografas Aleksandras Jermolajevas ir 
spaustuvininkas Semionas Selivanovskis. Visi jie su-
siję su poemos publikavimu, visi suvokė neįkainoja-

mą kultūrinę ir istorinę poemos vertę, bet nė vienas 
jų nepaliko smulkaus rankraščio aprašo. Dalis liudi-
jimų labai šykštūs ir prieštaringi, dalis perteikti kitų 
žmonių lūpomis. Antai, 1839 m. istorikas Nikolajus 
Polevojus išspausdino Kalaidovičiaus laišką Romanui 
Timkovskiui, kuriame pateikiamas Selivanovskio pa-
sakojimas apie rankraščių rinkinį, kuriame galėjo būti 
Sakmė apie Igorio žygį. Ir nė vieno tiesioginio liudijimo, 
net paties grafo! Sakmę apie Igorio žygį turėjo matyti ir 
„slavistikos tėvu“ vadinamas Bohemijos filologas ir isto-
rikas, žymiausia čekų tautinio atgimimo figūra Josefas 
Dobrovský’s, kuris 1792 m. darbavosi Musino-Puškino 
archyve, tačiau ir jis nepateikė smulkesnės rankraščio 
charakteristikos, o jo išrašai dažnai laikomi falsifikato 
juodraščiu.

Darant prielaidą, kad Sakmė apie Igorio žygį yra se-
novinio epo klastotė, kyla klausimas dėl jos autoriaus. 

kLastotės byLa: SAKMė APIE IgoRIo žygį

19 Константин Калайдович, op. cit., p. 34.
20 su nuoskauda šiuos įtarimus grafas minėjo ir laiškuose kalaidovi-

čiui: piktavaliai „išmintingąją jekateriną drįso tikinti, kad aš ją apgaudi-
nėju, kad rastasis tmutarakanės akmuo mano išgalvotas“, tačiau teisybė 

esą triumfavo, nes imperatorius aleksandras i įsakė tamanės salą vadin-
ti tmutarakane (Константин Калайдович, op. cit., p. 31–32).

21 Андрей Балабуха, Творцы небывалого и небываемого, in: https://
www.chayka.org/node/328.

sakmės apie Igorio žygį leidimo rusų klasikos bibliotekos serijoje antraštinis atvartas 
(sankt peterburgas: glazunovo tipografija, 1914). Frontispise – viačeslavo grigorevičiaus schwarzo 

iliustracija „jaroslavnos rauda“ (1866)
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Prancūzų mokslininkas André Mazonas klastotės auto-
riumi laikė patį Musiną-Puškiną, kuris garsėjo ir kaip 
senosios rusų kalbos žinovas. Amerikietis Edwardas 
L. Keenanas autorystę priskyrė čekui Dobrovský’ui22. 
Rusas Aleksandras Ziminas įrodinėjo, kad poemą mo-
kymo tikslais kaip senovinio teksto stilizaciją sukūrė, 
bet platinti dėl pagoniškos jo dvasios nesiruošė Joilis, 
o juo avantiūristiškai pasinaudojo Musinas-Puškinas, 
kuris pridūrė dar ir Tmutarakanės stabo paminėjimą. 
Autorystė taip pat priskiriama ir Karamzinui, kuris 
1791 m. išvertė ir išspausdino Osiano giesmių ištraukas.

Į klausimą, kokie tikslai galėjo įkvėpti potencialų 
klastotoją, atsako daugelio kitų tautų patriotų pavyz-
dys. Vienas žymiausių čekų tautinio atgimimo atsto-
vų, muziejininkas ir kalbininkas, poetas ir etnologas, 
didelis Čekijos patriotas Vaclavas Hanka nuo 1817 m. 

„atsitiktinai“ vieną po kito ėmė rasti čekų tautai ypač 
brangius viduramžiškus tekstus, kurių autentiškumu 
pats Dobrovský’is iš pradžių abejojo, o paskui patikėjo. 
Tautinio atgimimo laikais suabejoti Hankos tekstais 
reiškė išduoti tautos reikalus. Tik XX a. visi jie buvo 
demaskuoti kaip klastotė, nors iki šiol Čekijoje jie tebe-

kelia patriotines aistras. Konsultuojamas savo mokyto-
jo Dobrovský’io, 1821 m. Hanka išvertė į čekų kalbą ir 
Sakmę apie Igorio žygį.

Rusų osianas

Vakarų Europa apie poemą pirmąkart išgirdo 1797 m. 
iš prancūzų kalba Hamburge leidžiamo žurnalo Le Spec-
tateur du Nord, kuriame anoniminis straipsnio „Rusų li-
teratūra“ autorius (tapatinamas su Karamzinu) Sak mę 
apie Igorio žygį pristatė tuometinių kultūrinių ir este-
tinių verčių kontekste. Rusija turinti ką parodyti Euro-
pai, gyrėsi straipsnio autorius: labai senus riterinius 
romanus ir poemos vardo vertas fėjų pasakas, tačiau di-
džiausią nuostabą kelia „prieš dvejus metus“ Rusijos ar-
chyvuose rasta Sakmė apie Igorio karius (Le chant des 
guerriers d’Igor), nežinomo XII a. autoriaus poema, kuri 
„gali būti statoma šalia gražiausių Osiano giesmių“23. 
Poema apie Igorio karius įtikinamai (?!) įrodo, kad Ru-
sijoje būta ne vieno genialaus poeto, tokio kaip legendi-
nis Bojanas (kurio vardas gražiai rimuojasi su Osiano 
vardu), bet jų kūrinius prarijo amžiai. Šių optimistinių 
teiginių istorija iki šiol nepatvirtino, ir Sakmė apie Igo-
rio žygį lieka vienintelis Viduramžiams priskiriamas 
grožinis kūrinys senąja rusų kalba.

Gretinimas su Osiano giesmėmis šiais laikais skam-
ba ironiškai. Ne visi tada žinojo, kad Osiano giesmės 
yra ne stebuklingai išlikusios III a. škotų bardo ir ka-
rio Osiano, o škotų poeto Jameso Macphersono sen-
timentalistinės vaizduotės vaisius (1765), kuris ke-
letą dešimtmečių kvailino Proto amžiaus Europą tik 
todėl, kad iš žavėjimosi senove ji prarado sugebėjimą  
vertinti blaiviai.

Baigdamas Sakmės apie Igorio žygį pristatymą au-
torius išreiškė pasididžiavimą rusų tautos pajėgumu 
mėgdžioti labiau išsivysčiusias tautas: „Kai Petras Di-
dysis nuplėšė uždangą, kuri slėpė nuo mūsų akių ci-
vilizuotas Europos tautas ir jų meno pažangą, rusai 
pasijuto pažeminti savo nevisavertiškumo pojūčio, bet 
šis jausmas virto priesaku visokeriopai mėgdžioti už-
sieniečius: jų gyvenimo būdą, jų aprangą, jų moralę 
bei meną; jis modeliavo kalbą pagal vokiečius ir pran-
cūzus; o mūsų poezija, mūsų literatūra virto jų aidu ir 
kopija“24. Tai buvo savotiškas prašymas priimti Rusiją į 
civilizuotų Europos tautų bendriją, o Sakmė apie Igorio 
žygį laidavo kultūrinį Rusijos pajėgumą. Keliaklups-
čiavimas nesikirto su patriotiniais jausmais, kadangi 
klasicizmo epocha sekimą brandesne kultūra laikė vie-
ninteliu būdu pakilti iki tobulo jos lygio.

Sakmė apie Igorio žygį tapo gydančia piliule kultūri-
nio nevisavertiškumo slegiamai ruso savimonei. „Orto-

gintaRas LaZdynas

22 edward L. keenan, Josef Dobrovsky and the origins of the Igor 
Tale, Cambridge, mass.: Harvard university press, 2003.

23 n. n., „Lettre au spectateur sur la littérature russe“, in: Spectateur 

du Nord, 1797, t. 4, p. 55.
24 Ibid., p. 56.

knygos Sakmė apie Igorio žygį antraštinis puslapis. dailininkas ir 
iliustracijų autorius ivanas golikovas (maskva: akademija, 1934)
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doksų“ vedliui, sovietinio literatūros mokslo patriarchui 
Dmitrijui Lichačiovui ji suteikė teisę tvirtinti, kad Vi-
duramžių Rusijos „kultūra nebuvo atsilikusi ar užsida-
riusi savyje, atsiribojusi „kinų siena“ nuo išorinio kultū-
rinio pasaulio“25. O akademikas Andrejus Zalizniakas, 
su graudžia ironija blaiviai pastebėjęs, kad išanksti-
nės nuostatos, kuriomis persmelkta didžioji dalis argu-
mentų, žalingos abiem stovykloms, vis dėlto patikslino: 
„tiems, kas neša patrio tizmo vėlia-
vą, reikia, kad kūrinys būtų tikras; 
tiems, kurie įsitikinę besąlygiš-
ku ir amžinu Rusijos atsilikimu, 
reikia, kad jis būtų padirbtas“26. 
Sakmė apie Igorio žygį nebėra pa-
prastas istorinis-kultūrinis faktas, 
jis tampa gyvybiškai svarbiu isto-
riniu dokumentu, įrodančiu kul-
tūrinį rusų tautos pajėgumą. Ne 
tyrinėjimų faktai verčia netikėti 
jos tik rumu, bet išankstinis anti-
rusiškas nusistatymas. 

įsiutusiai antiRusiška 
knyga

„Ortodoksų“ ir „skeptikų“ ginče 
skaudžiai nukentėjo žymus kaza-
chų poetas Olžasas Suleimenovas, 
Černovo pašaipiai vadinamas sa-
vamoksliu. Rašytos disertacijos 
pagrindu 1975 m. jis išleido knygą, pavadintą AZ-i-JA: 
Geranoriško skaitytojo knyga. Smarkiai kritikuodamas 
poemos gynėjų argumentus, bet neabejodamas jos origi-
nalumu, autorius nustatė gausų tiurkų kalbų substra-
tą Sakmėje apie Igorio žygį ir padarė išvadą, kad poe-
mą kūrė įprastas XII a. dvikalbis autorius dvikalbiam 
skaitytojui.

To užteko, kad Suleimenovo knyga būtų sutikta kaip 
politiškai pavojingas pasikėsinimas į patriotinę švente-
nybę. Ji sukėlė ideologinį autoriaus pjudymą, prieš ją 
sukilo aukščiausi SSRS politiniai sluoksniai. Netrukus 
po knygos pasirodymo centrinius Sovietų Sąjungos lei-
dinius užplūdo autorių demaskuojantys skaitytojų laiš-
kai, žymių mokslo žmonių parašytos recenzijos, kuriose 
sąmoningai (taip pat ir Lichačiovo) nutylėtos teigiamos 
tyrinėjimo pusės, nesidrovėta viešai švaistytis kaltini-
mais simpatija „vokiškajam-nordiškajam“ mitui, kuris 
„pagimdė fašistinį mitą, pagrindusį rasinę teoriją ir 
praktiką „kultūriškai nevisaverčių slavų“ ir kitų tautų 
atžvilgiu“ (Jurijus Selezniovas), ar smerkti už tai, kad 

rašytojas leidosi „sąmoningai suklaidinamas atitinka-
mų reakcinių politinių jėgų“ (Apolonas Kuzminas). Leo-
nidas Fryzmanas tokias recenzijas priskyrė politinio 
skundo žanrui27.

Knyga buvo uždrausta Sovietų Sąjungoje. Specialiai 
sušauktame ypatingame SSRS Mokslų akademijos po-
sėdyje įnirtingas „skeptikų“ priešas akademikas Bori-
sas Rybakovas Az-i-Ją pavadino „įsiutusiai antirusiška 

knyga“. Jam pritarė ir akademikas Lichačiovas, vienas 
garsiausių slavistų ir buvęs Solovkų lagerio kalinys, 
kurį daugelis vertino už mokslinę veiklą, bet peikė už 
prisitaikėlišką laikyseną valdžios atžvilgiu. Suleime-
novo karjerą tuo metu išgelbėjo tik Kazachijos KP CK 
pirmasis sekretorius Dinmuhamedas Kunajevas, as-
meniškai kreipęsis į SSRS vadovą Leonidą Brežnevą, 
kuris klausimo sprendimą perdavė patiems kazachams. 
1976 m. viduryje viešas Suleimenovo plakimas staiga 
liovėsi. Bylos ėmęsi kazachų komunistai Suleimenovą 
apkaltino „siekiu paneigti moksle įsitvirtinusį požiū-
rį į Sakmę apie Igorio žygį (Kazachstanskaja pravda, 
1977-03-19). Ironiška yra tai, kad užbėgdamas už akių 
panašiems kaltinimams knygos pradžioje pats autorius 
išsakė drąsų pastebėjimą: „Mokslinis kolektyvas, sako 
matematikai, pajėgus tol, kol jame yra tam tikra kritinė 
masė, t. y. poliarinių idėjų suma. Kai visi pasako „taip“, 
tai arba tema išsisėmė, arba kolektyvas išsėmė savo 
galimybes. Neregimas „Sakmės“ specialistų kolektyvas 
mūsų šalyje gyvuoja nuo seno. Ir visi sako „taip“. Bet 

kLastotės byLa: SAKMė APIE IgoRIo žygį

25 Дмитрий Лихачев, „Слово о полку Игореве“ и культура его времени, 
Ленинград: Художественная литература, 1985, p. 3.

26 Андрей Зализняк, „Истина существует, и целью науки явля-
ет ся ее поиск“, in: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_

biblioteka/430463/430464?ssL=1.
27 Леонид Фризман, „Возмутитель спокойствия: Книга О. Сулейменова 

«Аз и Я» под огнем идеологической критики“, in: http://magazines.russ.
ru/nlo/2002/55/friz.html.

ivanas golikovas. knygos Sakmė apie Igorio žygį iliustracija (1934)
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kurie bandymai pakeisti visuotinį požiūrį į „Sakmės“ 
biografiją iškart susilaukia prakeiksmų. [...] Gynėjų 
perskaitymai, vertinimai, komentarai buvo išspausdin-
ti, pripažinti ir pateko į vadovėlius. Atsisakyti, suabe-
joti vertingumu viso to dešimtmečiais kaupto bagažo, 
kuriuo remiasi vardo autoritetas, sunku. Mokslas tapo 
priklausomas nuo mokslininko“28.

igoRio žygdaRbio paskata

Patriotiškieji interpretatoriai kartu su Lichačiovu 
aukština Igorio patriotiškumą ir valstybiškumą, jo pa-
siaukojimą tėvynės gerovei ir asmeninių ambicijų at-
sisakymą Rusios žemių vienovės labui, nors poemos 
pasakotojo balse nuo pirmųjų kūrinio eilučių skamba 
negailestingai kritiškos gaidos. Skirtingai nuo europie-
tiškųjų epų, visada išlaikančių objektyvumo distanciją, 
pasakotojas prisistato kaip subjektyvus įvykių stebė-
tojas, kuris renkasi tinkamą sau įvykių regos tašką, 
griežtai atsiriboja nuo vaizduojamų įvykių ir apibrėžia 
ryškiai negatyvų Igorio žygio vertinimo lauką. Jis nesi-
ruošia legendinio Bojano stiliumi Igorio karius lyginti 
su tauriais sakalais, nes Igorio žygis neatitinka herojiš-
kumo sąvokos – Igorio pulkai primena kuosas, kurios 
minta dvėseliena. Anaiptol ne herojišką Igorio paveiks-
lą piešia ir metraščiai – tai savanaudis garbėtroška, 
kuris ant asmeninių ambicijų aukuro aukoja viską, kas 
padėtų pelnyti šlovę, ir kuris pats nukenčia nuo protą 
aptemdžiusio godumo ir tuštybės.

Didžiausias pavojus XII a. Rusiai sklido iš Polovcų 
stepės, kurioje gyveno klajoklių polovcų (kumanų) gen-
tys, dažnai puldinėjusios Rusią, dažnai puldinėjamos 
Rusios. Nuo pavojaus Kijevo Rusia gynėsi ne tik karine 
jėga, bet ir saistydamasi kraujo ryšiais su priešais – per 
šimtą metų nuo Sviatopolko II visa Kijevo aukštuomenė 
buvo susimaišiusi su polovcų aukštuomene (teigiama, 
kad ir Igorio motina buvo polovcų kunigaikštytė). Polov-
cai buvo ne tik priešai, bet ir sąjungininkai nuožmiose 
Rusios kunigaikščių tarpusavio pjautynėse dėl Kijevo 
sosto. Antai 1180–1181 m. kunigaikštis Igoris kartu su 
polovcų chanu Končaku skubėjo į pagalbą savo pusbro-
liui Kijevo kunigaikščiui Sviatoslavui, kuris nejausda-
mas sąžinės priekaištų 1184 m. sukvietė vienuolikos 
kunigaikštysčių kariuomenes ir patraukė į žygį prieš 
ką tik jį parėmusį chaną Končaką. Tokia buvo Vidu-
ramžių tautų kaimynystės kasdienybė – viena kitos 
apiplėšinėjimas.

Kunigaikščio Igorio santykis su polovcais buvo prag-
matiškas. 1180–1183 m. Igoris buvo sudaręs sąjungą 
su polovcais, bet nenutraukė jos ir 1184 m., kai atsisa-
kė dalyvauti Sviatoslavo žygyje prieš juos, tikėdamasis 
Sviatoslavo nesėkmės, kuri Igoriui galėjo atverti kelią 
į Kijevo sostą. Tąsyk Igorio viltys nepasiteisino. Polov-
cai nebuvo pasiruošę antpuoliui, todėl rusų kariuome-

nė nusiaubė kraštą ir prisiplėšė gausybę grobio. Užuot 
graužęs nagus dėl tokio apsižioplinimo, Igoris su broliu 
Vsevolodu ir sūnėnu paskubomis susiruošė į nuosavą 
žygį ir nuniokojo polovcų žemės pakraščius.

Metraščiai pasakoja, kad 1185 m. vasarį jau polovcų 
chanas Končakas patraukė į atsakomąjį žygį prieš Ki-
jevą. Kijevo kunigaikštis paskubomis ėmė telkti kariuo-
menę, bet kunigaikštis Igoris ir vėl atsisakė prisijungti 
tikėdamasis, kad dabar Končakui tikrai pavyks padary-
ti tai, ko neįstengė padaryti prieš metus. Kunigaikštis 
Sviatoslavas ir vėl panaudojo netikėtumo efektą, staiga 
užpuolė ir skaudžiai sumušė Končaką, kuris vos išven-
gė nelaisvės. Norėdamas įtvirtinti pergalę Sviatoslavas 
vasarai planavo naują žygį, kurio metu ketino įsibrauti 
į pačią polovcų žemės gilumą. Kunigaikštis Igoris su-
prato, kad dabar išmušė jo valanda. 1185 m. vasarą jis 
skubiai surinko savo kariauną ir išskubėjo nukariauti 
polovcų, nesusitaręs nei su Kijevo valdovu, nei su kitais 
kunigaikščiais, kad nereikėtų dalytis lengvu grobiu. 
Sutikti polovcų pasipriešinimo jis nesitikėjo, nes buvo 
tikras, kad Končakas jau galutinai sutriuškintas.

Igoriui šypsojosi sėkmė. Pakelyje jis sutiko ramiai 
klajojančią polovcų gentį ir ją žiauriai išskerdė, apiplė-
šė, vyrus išžudė, moteris ir vaikus pasigrobė į nelaisvę. 
Tačiau jau kitą rytą kunigaikštį ištiko šokas – saulei 
patekėjus jis išvydo nesuskaičiuojamą galybę polovcų, 
kurie pastojo jam kelią. Neparuoštas ir skubotas žygis 
prieš nesenų antpuolių nusilpnintą priešą, turėjęs virsti 
lengvu pasivaikščiojimu Polovcų stepe tarp Juodosios ir 
Kaspijos jūrų, baigėsi Sakmėje apie Igorio žygį aprašytu 
sutriuškinimu.

LiCHačiovo subjektyvusis  
paRiotiZmas

Žvelgdamas iš sovietinio imperinio patriotizmo ir 
marksizmo pozicijų, Lichačiovas iškėlė poemos liaudiš-
kumą ir jos rusiškąjį patriotizmą, kaip savotišką prieš-
priešą XII a. valdantiesiems sluoksniams ir feodaliniam 
Rusios susiskaldymui, formuodamas istoriškai abejoti-
ną požiūrį, kad paprasta liaudis sąmoningai tapatinosi 
su vieninga Rusia, kuriai atlikinėjo visas privalomas 
patriotines priedermes, o atskiro feodalo valdomą teri-
toriją suvokė tik kaip laikinai atskilusią nuo idealybėje 
gyvuojančios vieningos tėvynės Rusios. Peržengdami 
rusų gyvenamos teritorijos ribas, Igorio vadovaujami 
Severėnų Naugardo kariai „atsisveikina su Tėvyne – 
su bendra Rusų žeme, o ne su Severėnų Naugardo ku-
nigaikštyste, ne su Kursku ar Putivliu“29. Įsijausminęs 
akademikas tvirtino, kad poemoje ilgimasi „Rusios že-
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28 Олжас Сулейменов, АЗ и Я: Kнига благонамеренного читателя, 
Москва: Грифон, 2005, p. 14.

29 Ibid., p. 20.
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mės“, kovojama už senųjų rusų žemių susigrąžinimą, 
iškeliama vieningos Rusios idėja, „meilės tėvynei, Rusų 
žemei, jėga pavergia „Sakmės“ skaitytojus. Šis jausmas 
persmelkia visą kūrinį. Jis prasiveržia kiekvienoje eilu-
tėje. Jis pripildo skaitytojo širdį deginančiu liūdesiu 
aprašant rusų kariuomenės pralaimėjimą, pasididžiavi-
mu savo tėvyne, aprašant jos kunigaikščių jėgą ir drąsą, 
aštria neapykanta jos priešams pasakojime apie Rusų 
žemės nuniokojimą“30. Poemos reikšmė sovietinio-rusiš-
kojo patriotinio ugdymo sistemoje buvo milžiniška.

Egzaltuota patriotinė interpretacija sudaro įspūdį, 
kad garsusis akademikas Sakmės apie Igorio žygį cha-
rakteristikai priskyrė kažkokio kito kūrinio savybes, 
nes prie baisios katastrofos, kaip, savo nelaimei, pa-
stebėjo Suleimenovas, privedė godumas, klasta, žodžio 
nesilaikymas, nesąžiningumas tiek Kijevo, tiek polovcų 
atžvilgiu ir kitos metraščiuose aprašytos neigiamos ku-
nigaikščio Igorio savybės, kurių nesiruošė aukštinti nė 
giesmės autorius. Visiškai kitokį vaizdą regėjo patrio-
tizmu apsvaigęs Lichačiovas: „valstybės veikėjo sąžinė, 
kunigaikščio sąžinė“ pastūmėjo kunigaikštį Igorį į jo 
beprotiškai drąsų žygį. Nedidelio būrio priešakyje kuni-
gaikštis Igoris „žengė pasitikti neišvengiamo pralaimė-
jimo tarnavimo Rusų žemių dėlei“31. Ironiška, bet jokia 
tiesioginė grėsmė „Rusų žemėms“ Sakmėje apie Igorio 
žygį neiškyla. Vienintelis Igorio tikslas, neturintis nie-
ko bendra su tauriais patriotiniais tėvynės gynimo nuo 
priešo siekiais, – niekingai apiplėšti jau nukraujavusius 
polovcus. Maža to, Igoris pražudo savo kariuomenę, 
patenka į nelaisvę ir sudaro galimybę priešui įsiveržti 
į Kijevo Rusią. Kur čia valstybinis mąstymas? Iš nei-
giamo pavyzdžio, savotiško prancūzų Ganelono, žūtbūt 
stengtasi padaryti teigiamą pavyzdį, į kurį galėtų save 
projektuoti rusiškas patriotizmas. Tačiau nei istorinis, 
nei poetinis Igoris anaiptol netinka būti herojumi, iš-
reiškiančiu Rusios vienybės idėją. Jis yra ne priešų už-
pulta auka, gelbstinti tėvynę, o niekingas agresorius, 
smogiantis polovcams į nugarą, jis atstovauja jėgoms, 
griaunančioms vienovę ir kenkiančioms Rusiai. Bet iš-
vados priklauso nuo interpretatoriaus subjektyvumo ir 
dvasinių poreikių.

Neilgai pabuvęs nelaisvėje su vietinio polovco pagal-
ba Igoris pabėgo, bet chano Končako valioje paliko savo 
penkiolikmetį sūnų Vladimirą. Logiška būtų laukti, kad 
grįžęs į namus kunigaikštis karštligiškai puolė rinkti 
kariauną sūnui gelbėti, tačiau to jis nė nesiruošė daryti. 
Ir ne dėl to, kad būtų kietaširdis. Jis tiesiog žinojo, kad 
nelaisvėje sūnus liko ne geležinėmis grandinėmis pri-
kaustytas prie tamsaus rūsio sienos, o meilingame chano 
dukters glėbyje. Užuot nužudęs Vladimirą, chanas Kon-
čakas apvesdino jį su savo dukterimi, o po dvejų metų jau-

noji pora grįžo į kunigaikščio Igorio namus, atsiveždama 
ir mažąjį sūnelį Iziaslavą, būsimąjį Kijevo kunigaikštį, 
kuris pagal kilmę jau buvo daugiau polovcas nei rusas.

Igorio žygis nieko naujo į tautų tarpusavio santykių 
rutiną neįnešė: ir po žygio Igoris ne kartą puldinėjo savo 
giminaičius polovcus, o šie atsakydavo tuo pačiu, ir pe-

šėsi jie ne dėl mistinės tėvynės vienybės, o dėl kasdienio 
grobio, garbę ir didvyriškumą suvokdami taip, kaip de-
rėjo jų amžiui. Šiuolaikiniam žmogui sunku suprasti vi-
duramžišką tautų tarpusavio santykių logiką, valdovų 
elgseną ar nustatyti tėvynės riboženklį. Paprasto žmo-
gaus akiratis nesiekė toliau jo kiemo ribų, o kunigaikš-
čiai grumdėsi eilėje į sostą su tokiais pat pretendentais, 
palaikydami tą stipresnįjį, iš kurio tikėjosi didesnės 
naudos sau, o ne metafizinėse aukštybėse plevenančiai 
tėvynei. Tėvynė buvo ne tai, ką reikėjo ginti nuo priešų, 
o didžiulis grobis, kurio dalybose reikėjo aktyviai daly-
vauti ir nepražiopsoti savo progos. Ją buvo galima pirkti 
ir parduoti, įkeisti ir dovanoti.

kLastotės byLa: SAKMė APIE IgoRIo žygį

30 Дмитрий Лихачев, „Слово о походе Игоревом“, in: Слово о полку 
Игореве, Санкт Петербург: Вита Нова, 2006, p. 20.

31 Слово о полку Игореве, вступительная статья Дмитри Лихачева, 
Ленинргад: Советский писатель, 1967, p. 7.

vokiškas Sakmės apie Igorio žygį (Die Mär von der 
Heerfahrt Igors) leidimas. knygos dailininkė natalija 

gončarova (miunchenas: orchis verlag, 1923)
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lietuviškas Sakmės apie Igorio žygį leidimas. iš rusų 
kalbos vertė balys sruoga, iliustravo konstantinas dočkus 
(vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1952)

gintaRas LaZdynas

skeptikas negaLi būti objektyvus

„Skeptiškosios mokyklos“ metodą Černovas pavadino 
„marginaline pseudomoksline struktūra ir jos adeptų 
asmeninių problemų raizginiu“32. Vienaplaniškai mąs-
tantys ir tautiškai įsijausminę mokslininkai kitokią 
nuomonę supranta kaip asmeninį ir visos tautos įžeidi-
mą, kaip psichinio sutrikimo išraišką. Pasikėsinimas į 
poemos autentiškumo dogmą „ortodoksams“ protą tem-
dė ir tebetemdo nepriklausomai nuo jų santykio su so-
vietinėmis valdžios struktūromis, nes jis smarkiai ker-
ta per rusų tautinės savigarbos jausmą. Su kitaminčiu 
kartais net nepradedama ginčytis, į darbą iškart palei-
džiant sunkiąją tulžingos neapykantos artileriją.

Simptominis patriotinio įtūžio pavyzdys yra Sankt-
Peterburgo universiteto profesoriaus Aleksandro Fi-
liuškino straipsnis „Psichopatinis „Sakmės apie...“ su-
naikinimas“, nukreiptas prieš Harvardo universiteto 
profesorių Keenaną. Ypač pritrenkia straipsnio pra-
džia, kurioje Filiuškinas demaskuoja visų „piktavalių“ 
skeptikų tikrąsias užmačias: „Hitlerinėje Vokietijoje 
buvo suformuluotas pagrindinis propagandos principas: 
„Kuo baisesnis melas, tuo greičiau juo patikės“!“33 Po to-
kio „metodologinio“ apsibrėžimo diskusijos virsta priešų 
nustatymu ir neutralizavimu. Beprasmiška tikėtis, kad 
profesorius įsiklausys į oponentų argumentus, kurie ap-
rioriškai paskelbiami sąmoningu melu ir patologišku 
troškimu pažeminti Rusiją.

„Skeptikas“ gali būti tik piktavalis priešas. „Skepti-
kai“ užsieniečiai visada siekė sugniuždyti Rusiją, įrody-
ti jos amžiną atsilikimą. „Skeptikas“ slavas, lenkas ar 
čekas, džiaugiasi galėdamas įgelti buvusiam galingam 
kaimynui. O jeigu „skeptikas“ rusas – tai prieš jį sukyla 
patriotinis ekstremizmas, už drąsius tyrinėjimus grasi-
nantis politiniu susidorojimu. Talentingas rusų istori-
kas Aleksandras Ziminas (1920–1980) taip ir nesuge-
bėjo išspausdinti savo grandiozinių tyrinėjimų Sakmės 
apie Igorio žygį tema, kurie 1964 m. buvo paskelbti tik 
siauram į slaptą Mokslų akademijos posėdį sukviestų 
akademikų ratui, o dienos šviesą išvydo tik XXI a.

kLastotojas – neįsivaiZduojamas 
genijus

Galutinę pergalę „ortodoksai“ pradėjo švęsti 2004 m., 
kai Andrejus Zalizniakas knygoje Sakmė apie Igorio 
žygį: lingvisto požiūris mikroskopiškai išnarstęs tiek 
poemą, tiek ir žymiausių „skeptikų“ argumentus, iš-
sklaidė visas abejones dėl jos autentiškumo. Lingvis-
tiškai pagrįsti argumentai labai sustiprino „gynėjų“ 

pozicijas ir, regis, išmušė ginklus iš „skeptikų“ rankų. 
Knyga 2007 m. buvo įvertinta pačiu aukščiausiu lygiu: 
Rusijos valstybine premija, Rusijos Mokslų akademijos 
Lomonosovo aukso medaliu, Aleksandro Solženycino 
premija, kuri buvo paskirta tiek už visus lingvistinius 

tyrinėjimus, tiek ir už „smulkų lingvistinį rusų poezijos 
pirminio šaltinio „Sakmė apie Igorio žygį“ tyrinėjimą, 
įtikinamai įrodantį jo tikrumą“34.

Tvirtas optimistas Sakmės apie Igorio žygį auten-
tiškumo klausimu akademikas Zalizniakas gerokai 
prislopino džiūgaujančių „ortodoksų“ entuziazmą, kai 
pasipylus garbingiems apdovanojimams ne tik nede-
monstravo kraštutinio karingumo ir priešiškumo klai-
datikiams, bet ir ėmė reikšti susierzinimą dėl mokslinio 
ir ideologinio požiūrio painiojimo: Sakmės apie Igorio 
žygį autentiškumą dera įrodyti išimtinai lingvistinėmis 
priemonėmis, moksliniais metodais, o ne sunaikinant 
priešininkus. Ideologiniai svertai kovoje su „klaidati-

32 Андрей Чернов, op. cit., p. 25.
33 Александр Филюшкин, „Психопатическое уничтожение „Слова 

о полку...“ (рецензия на еще не изданную книгу Эдварда Кинана)“, in: 

Логос, 2002, nr. 2, p. 24.
34 http://www.solzhenitsyn.ru/litpremiya/?eLement_id=180.
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kiais“, teigė akademikas, tik sustiprina klastotės versi-
ją, prie kurios rusų inteligentą esą lenkia jo mąstymo 
maištingumas35.

Įdavęs galingus argumentus „ortodoksams“, pats 
Zalizniakas pripažino savo argumentacijos spragas ir 
mokslinio metodo bejėgiškumą, jis esą nei džiaugtųsi 
(nors akivaizdu, kad džiaugtųsi), jeigu Sakmė apie Igo-
rio žygį būtų parašyta XII a., nei labai liūdėtų, jei pa-
aiškėtų, kad ji sukurta XVIII a., tačiau šiuolaikinė ling-
vistika dar bejėgė nustatyti tikslią diagnozę: „nejaugi 
tekstas neturi jokių objektyvių savybių, kurios leistų at-
skirti senovę nuo jos imitacijos“, – retoriškai klausė Za-
lizniakas, tarsi menkindamas savo tyrimų vertę, nors 
čia pat pripažino, kad objektyviai klastotė įmanoma „tik 
tuo mažai įtikėtinu atveju, jeigu ją įkūnijo kažkoks ne-
įsivaizduojamas genijus“36, sugebėjęs be klaidų atkurti 
visas senosios rusų kalbos ypatybes.

Lingvistiniai Zalizniako argumentai trumpam pri-
bloškė „skeptikus“, bet įtikino ne visus. Nespėjo aka-
demikas ištarti savo žodžio, o 2005 m. pasirodžiusio 
tyrinėjimo autoriai Vladimiras Bogdanovas ir Nikola-
jus Nosovas, Sakmę apie Igorio žygį pavadinę didžiąja 
mistifikacija37, jau surado tinkamą kandidatą į tokius 
genijus – rusų poetą Vasilijų Tredjakovskį (1703–1768). 
Vieno paskiausiųjų „skeptiško“ tyrinėjimo autorius ra-
šytojas Aleksandras Kostinas Sakmę apie Igorio žygį vėl 
pavadino „tūkstantmečio klastote“.

veRtės kvintesenCija

Per du šimtmečius rusų patriotai Sakmę apie Igorio 
žygį pakylėjo iki šventumo. Jos pranašumas prieš kitus 
senuosius tekstus skelbiamas aprioriniu ir bandoma 
įteigti, kad nepakartojama jos vertė turėjo būti žinoma 
jau Viduramžiais, nors tokia žinia neužfiksuota jokiuose 
dokumentuose. Žinodami patį faktą ir jo ginčytiną san-
tykį su istorine tikrove, galėtume paklausti, kokia lik-
tų Sakmės apie Igorio žygį vertė, jeigu staiga iš poemos 
būtų ištraukta visa šiandieninę jos vertę sudaranti kvin-
tesencija – 800 metų siekianti senovė – ir paliktų tik es-
tetinis poemos apvalkalas? Ar ji taip pat būtų nudrengta 
žemėn, kaip kadaise iš savo šlovės viršūnių buvo nuleis-

tos Osiano giesmės, ar liktų XVIII a. šedevru, lygiai tiek, 
kiek dabar yra XII a. šedevras? Tekstas niekuo nepasi-
keistų, tačiau atsirastų puiki proga pamąstyti, kas yra 
lemiamas kūrinio vertės matas ir kur jis slypi: pačiame 
tekste ar jį suvokiančioje sąmonėje, ir ką verčiau anali-
zuoti – tekstą ar jį suvokiančią sąmonę? Ar Sakmė apie 
Igorio žygį vertinga tampa tik tada, kai į ją įliejamas 
priklausomybės XII a. aliejus, kuris visiškai nebetin-
ka kitiems amžiams, ar jis turi kažkokią imanentišką 
nuo istorinio laiko nepriklausomą vertę? Ir kaip įrody-
ti, kad jame esantis aliejus tikrai buvo įpiltas XII a.?

Tapti neįsivaizduojamo dydžio nacionaline vertybe, 
į kurios gynimą labai aršiai įsijungė valstybė su savo 
ideologinėmis argumentavimo priemonėmis, poemai 
greičiausiai padėjo imperinis rusų patriotizmas, su-
stiprintas XVIII a. filosofinėmis ir estetinėmis Vakarų 
koncepcijomis, paskatinusiomis dėmesį savo krašto se-
novei (ir jos falsifikavimą). Jei ne šios aplinkybės, kažin 
ar toks sunkiai paskaitomas, meniškai silpnas kūrinys 
(André Mazonas), kurio menką vertę kažin ar neutrali-
zuotų net priklausymas XII a., būtų iškilęs iki dangiškų 
aukštybių.

Sakmės apie Igorio žygį byla nesibaigia. Zalizniakas 
pripažino, kad abi stovyklos nesunkiai gali kelti savus 
ir paneigti priešininkų argumentus. Ginčas dėl poemos 
originalumo aiškiai rodo tik viena – kol kas dar niekas 
neišrado objektyvių kriterijų, padedančių originalą at-
skirti nuo falsifikato. Lemiamos pergalės nė viena sto-
vykla dar nepasiekė. Labai vaizdžiai šio ginčo esmę nu-
piešė poetas Suleimenovas: „Skeptikų ir gynėjų ginčas 
iš esmės primena garsųjį Ostapo Benderio disputą su 
kunigais: – Dievo nėra, – pasakė Ostapas. – Yra, yra, – 
pasakė kunigai. Skeptikai visiškai atmeta „Sakmę“, 
apologetai tiek pat kategoriškai ją pripažįsta“38.

Nepastebimai išmesti iš XII a. ir perkelti į XVIII a. 
falsifikatų lentyną šį tekstą sunkiai pavyktų ne tik dėl 
ideologinių priežasčių – jis padarytų nemenkas pataisas 
tiek istorijos moksle, tiek literatūros istorijoje ir lingvis-
tikoje, kuriai Sakmė apie Igorio žygį tebėra neišsemia-
mas XII a. kalbos tyrinėjimo šaltinis. Tokiam žingsniui 
žengti reikia didelės dvasios stiprybės, kita vertus, dar 
niekas neįrodė, kad šį žingsnį reikia žengti.

kLastotės byLa: SAKMė APIE IgoRIo žygį

35 Андрей Зализняк, „Проблема подлинности „Слова о полку Иго-
реве“, p. 403.

36 Ibid., p. 406.
37 Владимир Богданов, Николай Носов, „Слово о полку Игореве“ – 

великая мистификация: Разгадка тайн великого памятника древ
нерусской письменности, Санкт-Петербург – Москва: Нева, 2005.

38 Олжас Сулейменов, op. cit., p. 10–11.
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Straipsnio tema gali priversti suklusti: krikščioniškos 
minties ir kultūros žurnalas kažkodėl spausdina mintis 
filosofo, kuris daugiausia vardija, kuo jis netiki. Lud-
wigas Wittgensteinas netiki antgamtiniais reiškiniais 
(stebuklais), jis nepripažįsta kai kurių tikėjimo tiesų, 
o religinius vaizdinius ar teiginius laiko tik „paveiks-
lais“, apie kurių atitikmenis nieko nežinoma. Nepaisant 
to, skaitytojui lieka nenugalimas įspūdis, kad Wittgen-
steino mintyse apie religiją „kažkas yra“. Ir pradėti šio 
„kažko“ nagrinėjimą, regis, paprasčiausia nuo prisimi-
nimo, kad egzistuoja negatyvioji teologija – mąstymo 
kryptis, neigianti bet kokių savybių (predikatų) prisky-
rimą Dievui, bet pasirenkanti „apofatinį“, t. y. „neigian-
tį“ kalbėjimo būdą. „Katafatinė“ teologija sako „kaip 
yra“, o „apofatinė“ – „kaip nėra“.

Vadinasi, čia susiduriame su kalbėjimo būdo klausi-
mu. Kaip užgimė Wittgensteino kalbėjimo būdas? Jo fi-
losofinių pažiūrų genezės pjūvis leidžia pamatyti, kaip 
radosi jo Loginio-filosofinio traktato tezės apie Dievą. 
Palyginę Wittgensteino Slaptuosius dienoraščius 1914–
1916 ir Užrašus 1914–1916, kurie yra Traktato gimimo 
juodraščiai, su pačiu Traktatu, gauname labai įdomių 
įžvalgų. Filosofo palikimo tvarkytojų kruopščiai slėpti, 
bet galiausiai praėjus beveik keturiasdešimčiai metų po 
Wittgensteino mirties paskelbti Slaptieji dienoraščiai – 
tai karo metu Wittgensteino rašytos asmeninės pas-
tabos. Kairėje sąsiuvinio pusėje jis rašė slaptaraščiu, 
dešinėje – normaliai. Slaptieji dienoraščiai ir yra pas-
tabos slaptaraščiu, o Užrašai – normaliu šriftu užrašy-
tos mintys. Šias palikimo tvarkytojai paviešino anksti. 
Dėl Slaptųjų dienoraščių Wittgensteino biografams ir 
tyrinėtojams teko gerokai pakovoti, nes Wittgensteino 
mokiniai buvo linkę nutylėti jų egzistavimą – mat jie 
gerokai keitė įsigalėjusį Wittgensteino paveikslą. Ką 
juose randame? Liudijimus apie jo kaip kario kasdieny-
bę, savijautą, baimes, lūkesčius ir nuopuolius, kuriuos 
lydi atkaklus kreipimasis į Dievą ir Dvasią. Tai – vei-
kiau šauksmas ar malda nei mintys. „Filosofinių“ min-

kuo tikėjo Wittgensteinas?

Saulenė Pučiliauskaitė

čių Slaptuosiuose dienoraščiuose beveik nėra. Kartais 
jose galima įžvelgti garsiųjų rusų romanistų Levo Tols-
tojaus ir Fiodoro Dostojevskio įtaką, mat jų kūrinius 
Wittgensteinas karo metais skaitė laisvu laiku. Pavyz-
džiui: „Aišku, krikščionybė yra vienintelis tikras kelias į 
laimę. O kaip, jei kas niekintų laimę?! Ar negalėtų būti 
geriau nelaimingai žūti beviltiškoje kovoje prieš išorinį 
pasaulį? Bet toks gyvenimas – beprasmis. Tačiau kodėl 
negyventi beprasmio gyvenimo? Neverta? Kaip tai sie-
jasi su griežtai solipsistiniu požiūriu? O ką turiu daryti 
aš, kad mano gyvenimas nepražūtų? Visuomet turiu 
būti įsisąmoninęs ją – dvasią“ (1914-12-08)1. Užrašuose, 
rašytuose paraleliai, tuo metu nėra jokių minčių apie 
Dievą, tik apie logines problemas. Šios Užrašuose atsi-
randa gerokai vėliau, 1916 m. Tada užrašuose apie lo-
giką aptinkame ir klausimą: „Ką aš žinau apie Dievą ir 
gyvenimo tikslą?“ (U, 1916-06-11)2. Šitaip į logiką įveda-
ma visai kita – gyvenimo prasmės – tonacija3, kuri Witt-
gensteinui ir yra klausimas, tiesiogiai susijęs su Dievu: 
„Tikėti Dievą reiškia suprasti gyvenimo prasmės klau-
simą“ (U, 1916-07-08). Būtent nuo klausimo apie Dievą 
Užrašuose atsiranda egzistencinis mąstymas, ir minčių 
jam skiriama tikrai nemažai, jos jau nebe asmeniškos, 
o pakylėtos į filosofinį lygmenį. Konkrečiai apie religiją 
Wittgensteinas sako: „Tik iš mano gyvenimo unikalu-
mo įsisąmoninimo kyla religija – mokslas – ir menas“ 
(U, 1916-08-01). „Egzistencinių“ Užrašų minčių gelmė 
pranoksta Slaptųjų dienoraščių nuoširdumą, tačiau 
vaizdas, kurį matome, yra kiek dvilypis. Mes matome 
„vertimą“: maldos ar kreipinio „objekto“ „vertimą“ į fi-
losofinę kalbą. O ką matome Traktate, kurio juodraščiai 
yra Užrašai?

Beveik nieko. Genialioje Wittgensteino jaunystės kny-
goje ne tik yra „egzistencinių“ minčių, bet „egzistencinis“ 
yra visas jos intonavimas. (Ją galima būtų pavadinti „eg-
zistencine logika“.) Tačiau su Dievu ir religija tiesiogiai 
susijęs vienas sakinys: „Kaip yra pasaulis – visai nesvar-
bu Aukščiausiajam. Dievas neapsireiškia pasaulyje“4.  

FilosoFija

1 Ludwig Wittgenstein, geheime Tagebücher 1914–1916, herausge-
geben und dokumentiert von Wilhelm baum, mit einem vorwort von 
Hans albert, Wien – berlin: turia und kant, 1991, p. 50.

2 Ludwig Wittgenstein, Užrašai, 1914–1916, iš vokiečių kalbos vertė 
jurgita noreikienė, vilnius: pradai, 2001, p. 104; toliau cituojant tekste 

nurodoma santrumpa U ir įrašo data.
3 1916-05-06 dienos įraše paminėta dievo sąvoka egzistencinės 

prasmės dar neturi.
4 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logicophilosophicus, the german 

text of Ludwig Wittgenstein‘s Logischphilosophische Abhandlung with 
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Savo Traktato minčių teisingumą Wittgensteinas pa-
vadino „neliečiamu ir galutiniu“ (T, p. 4). Tad natū-
raliai kyla klausimas: kas jam nutiko? Kodėl galuti-
niame knygos variante niekaip neatsiskleidžia ta 
patirtis, kuria alsuoja Slaptieji dienoraščiai ir Užrašai?

Wittgensteino motyvas, regis, yra filosofinis ir susijęs 
su galutine Traktato pažiūrų visuma. Septintoji Trakta-
to tezė skelbia: „Apie ką negalima kalbėti, apie tai reikia 
tylėti“ (T, p. 150). Vadinasi, Traktatas yra knyga, nu-
rodanti, kad mūsų kalbos logika neleidžia kalbėti apie 
Dievą, todėl „apie Dievą“ „reikia tylėti“. Dievas – sau, 
pasaulis – sau. Kalbėti įmanoma tik apie pasaulį. Jau-
nas ir griežtas mąstytojas „kalbas apie Dievą“ nuspren-
dė pavadinti „nesąmone“ (Unsinn) (T, p. 2). Kaip jam 
sekėsi tokią nuostatą įgyvendinti praktiškai?

Čia turėtume paminėti keletą Wittgensteino biogra-
fijos momentų. Kaip liudija Franzas Parakas, Witt-
gensteino likimo draugas karo belaisvių stovykloje Ita-
lijoje (Monte Cassino), šis jaunas mąstytojas tvirtino 
norįs būti kunigu arba mokytoju, su vaikais skaitančiu 
Evangeliją!5 (O juk tai buvo laikotarpis, kai Wittgen-
steinas buvo ką tik užbaigęs savo kūrinį, vadinasi, tu-
rėjo nuosekliai įgyvendinti jo išvadas. Sunku būtų įsi-
vaizduoti kunigą, kuris nekalba apie Dievą.) Ir kunigo 
profesijos, Parako spėjimu, jis atsisakęs tik dėl to, kad 
teo logijos studijos būtų pernelyg ilgai užtrukusios. Už-
tat jis pasirinko pradinių klasių mokytojo kursus. Įdomų 
pokarinio laikotarpio epizodą ledi Ottolinai Morrell pa-
sakoja ir Bertrandas Russellas, Wittgensteino mokyto-
jas ir draugas. Pasakodamas apie jų susitikimą Hagoje, 
skirtą aptarti Wittgensteino Traktatui, Russellas rašo:

Turiu papasakoti jums daug ką įdomaus. Po dviejų 
savaičių šiandien iš čia išvykstu, vieną iš jų praleidau 
su Wittgensteinu ir mes kiekvieną dieną kalbėjomės 
apie jo knygą. Pradėjau apie ją galvoti netgi geriau nei 
anksčiau; esu įsitikinęs, kad tai tikrai didi knyga, nors 
nesu įsitikinęs, ar ji teisinga. Pasakiau jam, kad nega-
liu jos atmesti ir kad esu tikras, jog ji arba išvien gera, 
arba išvien bloga, kas, mano galva, yra geros knygos 
požymis; bet reikia laiko, kad tai nuspręsčiau. Tai, ži-
noma, jo nepatenkino, bet negalėjau pasakyti daugiau.

Jo knygoje pajutau tam tikrą misticizmo atspalvį, 
bet buvau apstulbęs, kai pamačiau, kad jis tapo visiš-
ku mistiku. Jis skaito tokius žmones kaip Kierkegaar-
das ar Angelas Silesius ir rimtai svarsto tapti vienuo-
liu. Visa tai prasidėjo nuo Williamo Jameso Religinės 
patirties įvairovės ir (nieko stebėtino) suvešėjo tą žie-
mą, kurią jis vienas praleido Norvegijoje dar prieš 

karą, kai buvo kone pamišęs. Paskui kare irgi kai kas 
įvyko. Jis nuvyko tarnauti į Tarnovo miestą Galicijo-
je ir atsitiko taip, kad užsuko į knygyną, kuriame iš 
pažiūros nebuvo nieko, tik pašto atvirukai. Nepaisant 
to, jis įėjo vidun ir aptiko ten vieną vienintelę knygą: 
tai buvo Tolstojaus Evangelijų komentarai. Jis nusi-
pirko ją tik dėl to, kad nebuvo nieko kita. Jis ją per-

skaitė ir vėl skaitė iš naujo, ir nuo tada ji visuomet 
buvo su juo, netgi atviroje ugnyje. Tačiau apskritai 
Tolstojų jis mėgsta mažiau nei Dostojevskį (ypač Ka-
ramazovus). Jis labai įsigilino į mistinius mąstymo ir 
jausenos būdus, bet aš manau (nors jis ir nesutiktų), 
kad misticizmas jam labiausiai patinka dėl jo galios 
priversti jį nustoti mąstyti. Nemanau, kad jis iš tikrų-
jų taps vienuoliu – tai idėja, o ne intencija. Jo intencija 
yra tapti mokytoju. Visus savo pinigus jis išdalijo bro-
liams ir seserims, nes žemiška nuosavybė jam atrodo 
našta. Norėčiau, kad būtumėte jį mačiusi.6

a new edition of the translation by david Francis pears and bernard 
Francis mcguinness and with the introduction by bertrand Russell, 
London: Routledge and kegan paul, 1974, p. 148; toliau cituojant teks-
te nurodoma santrumpa T ir puslapio numeris. čia teikiamas vertimas 
skiriasi nuo Rolando pavilionio vertimo Rinktiniuose raštuose (vilnius: 

mintis, 1995).
5 Ludwig Wittgenstein, geheime Tagebücher, p. 148.
6 Ludwig Wittgenstein, Letters to Russell, Keynes and Moore, edited 

with an introduction by georg Henrik von Wright, assisted by bernard 
Francis mcguinness, oxford: basil blackwell, 1974, p. 82.

kuo tikėjo Wittgensteinas?

moritz nähr. Ludwigo Wittgensteino portretas. 1930. 
austrijos nacionalinė biblioteka
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Russellas įžvalgiai atskyrė „idėją“ nuo „intencijos“. 
Tačiau dar svarbiau štai kas: ar tik ne bedievis Rus-
sellas vėlgi įžvalgiai pirmasis Wittgensteiną pavadino 
„mistiku“? Kur toji Wittgensteino „mistika“? Traktate 
skaitome: „Mistiška ne tai, kaip yra pasaulis, o tai, kad 
jis yra“ (T, p. 148); „Tikrai esama to, kas neišreiškiama. 
Tai rodo save, tai yra mistiška“ (T, p. 150). Nežinia, ką 
Wittgensteinas tąsyk kalbėjo Russellui apie savo lektū-

rą, tačiau iš Traktato matyti: Wittgensteino „mistika“ 
buvo veikiau nuostaba dėl pasaulio egzistavimo (pirmo-
ji citata) ir ypatingo gebėjimo kažką matyti, bet nesuge-
bėti to išreikšti (antroji citata). Tačiau tai, ką jis matė, 
nebuvo kita nei tai, ką mato paprasti žmonės – mat nie-
kur nėra rašoma, kad Wittgensteinas būtų pasinėręs į 
konfesinius vaizdinius ar turėjęs ypatingų regėjimų. Ta-
čiau jis „kažką“ matė, jam „kažkas“ „rodėsi“. (Veikiau jis 
matė tai, ką visi, tik kitoje šviesoje.) Jei dabar pažvelg-
tume dar giliau – į Užrašus, tai ten perskaitytume dar 
vieną mintį, beje, užrašytą tą pačią dieną, kaip ir mintis 
apie „gyvenimo unikalumą“: „Tai, kaip viskas yra, yra 
Dievas. Dievas yra tai, kaip viskas yra“ (U, 1916-08-
01). Tai liudija lemtingą Wittgensteino filosofijos ten-
denciją: „transcendencijos“ išreikšti neįmanoma, tačiau 
nuostatą, susijusią su transcendencija, Wittgen steinas 
suprojektuoja į pasaulį. Taip užgimsta ypatingas vit-
genšteiniškas santykis: pamaldumas tikrovei, Witt-
gensteino filosofijoje ir gyvenime įgijęs įvairias formas. 
Tačiau neabejotina, kad tikrovė Wittgensteinui buvo 
šventa. Galima sakyti, Wittgensteino gyvenimo dina-
miką ir apibūdino santykis tarp dviejų tikrovės formų, 
apie kurias Užrašai kalba taip: „Egzistuoja dvi dievybės 
[Gottheiten]: pasaulis ir mano nepriklausomas Aš“ (U, 

1916-07-08). Jų santykis ir yra Wittgensteino „mistika“.
Trumpai žvilgtelkime į Wittgensteino gyvenimą, pa-

darius Traktato išvadas. Žinia, Russello mokinio, fi-
losofinės knygos autoriaus ir kario „nepriklausomas 
Aš“ nusprendė baigti pradinių klasių mokytojo kursus. 
Kaip jam sekėsi? Wittgensteinas buvo be galo spalvin-
gas kaimo mokytojas. Įdomios ne tik istorijos apie an-
tausius berniukams, mergaičių tampymą už plaukų 
ar algebrą pradinukams. Mūsų nagrinėjamo klausimo 
šviesoje norėtųsi prie jo portreto pridėti dar keletą štri-
chų: anot liudytojo, jis valandų valandas sėdėdavęs prie 
virtuvės lango ir žiūrėdavęs į žvaigždes7. Šis Apreiški-
mo nepripažįstantis filosofas kiekvieną dieną melsdavo-
si su vaikais8. Tačiau – ir šis liudijimas labai svarbus – 
vietinėje kaimo katalikų bažnyčioje įdėmiai klausęsis 
katekizmo pamokos, jis staiga ir „labai garsiai“ ištarė: 
„Nesąmonė!“9 Gali būti, kad ši reakcija susijusi ir su 
priežastimi, dėl kurios – kai „kaimo mokytojo istorija“ 
baigėsi – įžvalgus vyresnysis jo nepriėmė į vienuolyną, 
ir jis kurį laiką ten padirbėjo sodininku. (Kartais „bedie-
vių filosofų“ ir vienuolyno vyresniųjų nuomonės sutam-
pa.) Mirus motinai, jo įkarštis elgtis keistai, regis, atlė-
go. Jis grįžo į Vieną, kur suprojektavo ir pastatė namą 
seseriai, išbandė jėgas skulptūroje, pamilo merginą, 
susipažino su Vienos ratelio nariais, išklausė intuicio-
nisto matematiko Luitzeno Egbertuso Jano Brouwerio 
paskaitą. Taip palengva grįžo ir prie filosofijos, reiškia-
mos ne gyvenimu, o sakiniais.

Su Vienos ratelio nariais jis susitikdavo ir jau grįžęs 
į Kembridžą, viešnagių Vienoje metu. Vienas šių susi-
tikimų paliko ir minčių apie religiją. Friedricho Wais-
manno užrašuose skaitome:

Ar religijai esmingas šnekėjimas? Visai gerai galiu 
įsivaizduoti religiją, kurioje nėra tezių, taigi, kurioje 
nekalbama. Religijos esmė akivaizdžiai nėra susiju-
si su šnekomis, arba veikiau: kas šnekama savaime 
yra religinio veiksmo, o ne teorijos dalis. [...] Religijos 
šnekos nėra ir palyginimas (Gleichnis); nes kitu atve-
ju turėtų būti įmanoma tai pasakyti ir proza [t. y. tie-
siogiai, – S. P.]. Atsitrenkiama į kalbos ribas? Kalba 
juk – joks narvas. [...] Galiu tik pasakyti: nesijuokiu 
iš šios tendencijos žmoguje; nusiimu prieš ją skrybėlę. 
Ir čia esminga, kad tai – joks sociologijos aprašymas, 
o kad kalbu pats iš savęs. Faktai man – nesvarbūs. 
Bet mano širdyje glūdi tai, ką turi omenyje žmonės, 
sakantys: „pasaulis egzistuoja“ (die Welt da ist).10

Akivaizdu, kad šiuo atveju tikrovė kaip Wittgenstei-
no „nepriklausomas Aš“ yra didesnė dievybė už „tikrovę 

sauLenė pučiLiauskaitė

7 Ray monk, Ludwig Wittgenstein: The Duty of genius, London: vin-
tage, 1991, p. 194.

8 Ibid., p. 225.
9 Ibid., p. 196.

10 Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis, gespräche, aufge-
zeichnet von Friedrich Waismann, aus dem nachlaß herausgegeben 
von bernard Francis mcguinness, (Werkausgabe, t. 3), Frankfurt am 
main: suhrkamp, 1993, p. 117–118.

nežinomo autoriaus grafitis – Wittgensteino portretas 
su kiškiu-antimi. kroicbergo raj., berlynas
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kaip faktus“ („pasaulį“), nors vėliau ši nuostata keisis. 
Kita vertus, Wittgensteino „nepriklausomas Aš“ reiškia 
pagarbą religinei pasaulėjautai.

Ir tai ne tik „pagarba“. Kiek anksčiau, tų pačių po-
kalbių metu Moritzas Schlickas jo paklausė apie lo-
ginės sintaksės taisykles, t. y. apie logikos pagrindų 
arba filosofavimo esmės problemą. Wittgensteinas į tai 
atsakė labai iškalbingai: „Visa, ko reikia – surasti išga-
nantį žodį (das erlösende Wort)“11. Šis žodis – religinės 
kilmės, tačiau jį Wittgensteinas taiko filosofinės proble-
mos sprendimo aprašymui. Ir tai akivaizdžiai patvir-
tina mintį, kad Wittgensteinas religinę nuostatą su-
projektavo į filosofiją. Wittgensteinui „loginė sintaksė“ 
turėjo religinę prasmę.

Regis, kalbant apie Wittgensteiną reikia skirti tris 
santykio su religija sluoksnius: 1) ką sau galvojo jis 
pats; 2) ką galvojo kaip filosofas; 3) kaip jis gyveno. 
„Pap rastą žmogų“ apibūdina (1) ir (3), dažną filosofą – 
(2) ir (3). Wittgensteino atveju veikė visi trys. Todėl 
dabar būtina atsigręžti į jo bemaž visą gyvenimą api-
mantį pastabų rinkinį Kultūra ir vertė. Kaip žinia, Witt-
gensteinas rašė trumpomis pastabomis ar aforizmais, ir 

jo – kaip vieno didžiausių visų laikų logikų ir mąstyto-
jų – temos buvo „solidžios“: kalba, logika, matematika, 
psichologija ir pan. Wittgensteinas savo pastabas gru-
puodavo kaip priklausančias filosofiniams veikalams. 
Tačiau palikimo tvarkytojai jo filosofiniuose tekstuo-
se rado netiesiogiai jiems priklausančių pastabų, ku-
rios nukrypdavo nuo pagrindinės mąstymo trajektori-
jos ir savo turiniu, ir būdavo vienaip ar kitaip atskirtos 
(skliaustais ar dar kitaip). Atmetus grynai asmeninio 
pobūdžio įrašus (nors ir šie mūsų nagrinėjimui būtų įdo-
mūs), daugiausia tai buvo mintys apie religiją ar meną. 
Originalo leidėjai jas pavadino Pabiromis pastabomis, 
o angliškas jų vertimas pavadintas Kultūra ir verte, ku-
ris buvo pasirinktas ir lietuviškam leidimui. Šiose pas-
tabose, kurios priskirtinos santykio su religija sluoks-
niui (1), labai įvairiomis spalvomis atsiskleidžia „kieto“ 
mąstytojo asmenybė. Ir ši asmenybė – itin jautri krikš-
čionybei. Wittgensteiną net galima pavadinti „krikščio-
nišku mąstytoju“12. Krikščionybės esmę jis nusako taip: 
„Manau, krikščionybė – tai visai ne mokymas, ne teorija 
apie tai, kas atsitiko ir atsitiks su žmogaus siela, bet to, 
kas iš tiesų vyksta žmogaus gyvenime, aprašymas“13. 

kuo tikėjo Wittgensteinas?

11 Ibid., p. 77.
12 Wittgensteino kaip „krikščioniško mąstytojo“ apžvalga reikalautų 

išsamesnio aprašymo, mat kalbama ir apie „vidų“, ir apie „išorę“. čia tik 
nubrėžiamas kontūras, kad Wittgensteinas toks buvo. 

13 Ludwig Wittgenstein, Kultūra ir vertė, iš vokiečių kalbos vertė sau-
lenė pučiliauskaitė, vilnius: kitos knygos, 2013, p. 69; toliau cituojant 
tekste nurodoma santrumpa KV ir puslapio numeris.
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Wittgensteinas nusiteikęs prieš teologiją. Krikščionybę 
jis vaizduojasi kaip nepagrindžiamą protu, veikiau aist-
rą, o ne mokymą. Jam ji – vidinis žmogaus gyvenimo ir 
sugyvenimo su kitais orientyras. „Šaltinis, kuris Evan-
gelijose teka ramiai ir skaidriai, Pauliaus laiškuose, 
regis, putoja. [...] Evangelijose – taip man atrodo – vis-
kas yra kukliau, nuolankiau, paprasčiau. Ten lūšnelės, 
o Paulius kalba apie Bažnyčią“ (KV, p. 73–74). Jis netgi 
atmeta „istorinę žinią“, kaip būtiną tikėjimui pagrįsti 
(KV, p. 76), tvirtindamas, kad ne „pagrindimas“, o pats 
tikėjimo ir meilės santykis laiduoja krikščionybės pripa-
žinimo tikrumą. „Krikščionių religija yra tik tam, kam 
reikia begalinės pagalbos, taigi tik tam, kas jaučia be-
galinį vargą. [...] Krikščionių tikėjimas – manau – yra 
priebėga nuo to didžiausio vargo“ (KV, p. 109), – rašė jis 
išsakydamas mintį, kad krikščionių tikėjimas visų pir-
ma yra pagalba, kuri gali veikti ir kaip „instruktorius“: 
„Man atrodo, kad religinis tikėjimas galėtų būti pana-
šus į aistringą koordinačių sistemos pasirinkimą. Tai-
gi nors tai tikėjimas, vis dėlto ir gyvenimo būdas arba 
būdas spręsti apie gyvenimą“ (KV, p. 137). Iš visa ko 
akivaizdu, kad Wittgensteinas pripažino krikščionybės 
prasmę – tačiau sunku pasakyti, ar jis priėmė jos tiesą.

Regis, priėjome prie esmės. Wittgensteinas tikėjo 
Kristaus Prisikėlimu (KV, p. 77), tačiau „tiesos“ pripaži-
nimas turėtų būti susijęs su gyvenimu arba „praktika“ 
(sluoksnis 3). Apie tai istorija nutyli. 1931 m. jis rašė: 
„Išpažintis turi būti naujo gyvenimo dalis“ (KV, p. 46), 
o 1946 m.: „Negaliu suklupti pasimelsti, nes mano ke-
liai tarsi sustingę. Bijau ištirpti, jei suminkštėsiu“ (KV, 
p. 125). Jis pasirinko būti „kietas“ filosofas, o ne šiaip 
sau „mąstytojas“. Kadangi tikras filosofas turi būti be 
prielaidų, akivaizdu, kad savo vėlesniuose filosofiniuo-
se raštuose (parašytuose sugrįžus į Kembridžą, kur su 
pertraukomis dirbo beveik iki gyvenimo pabaigos) jis 
neliudijo savo tikėjimo. Ir rašė, iš pažiūros, apie kitus 
dalykus. Kita vertus, žodį „Dievas“ savo filosofiniuose 
raštuose jis vartojo taip pat natūraliai, kaip ir žodį „sta-
las“, ir tai buvo liudijimas, kad jis pripažino Dievo eg-
zistavimą ar netgi žinojo, kad Jis yra. (Ar ne būtent šis 
„pripažinimo-žinojimo“ konglomeratas ir apibūdina „fi-
losofinį tikėjimą“?) Toks vartosenos natūralumas, regis, 
leidžia manyti, kad jis ne tikėjo „filosofų Dievą“, o tikėjo 
kaip filosofas. Vienintelis toks. Paskaitos apie religinį 
tikėjimą14 yra itin retas dokumentas, kuriame mato-
me jį prisiliečiant prie šios temos „profesionaliai“, o ne 
„sau pačiam“. Jame matome daugiausia neigimo darbą. 
Wittgensteinas bando pašalinti visus argumentus tikė-
jimui pagrįsti, kurie neatlaiko kritinio samprotavimo ar 

abejonės ugnies. Šis skepticizmas turi „apvalančią“ ver-
tę. Wittgensteinas vardija dalykus, kurie nepagrindžia 
tikėjimo visuotinai ir būtinai, ko reikalautų filosofinė 
teorija. Tačiau jis nekritikuoja tikėjimo fenomeno. Re-
gis, išvada būtų tokia: net jei tikėjimo negali filosofiškai 
pagrįsti, negali jo paneigti.

O dabar atsigręžkime į paskutinį jo šedevrą – Filo-
sofinius tyrinėjimus. Sunku apibūdinti šią knygą. Jei 
Traktatą galima laikyti logiškiausia pasaulio knyga, tai 
Tyrinėjimai turbūt yra keisčiausia ir gražiausia. Frag-
mentų, kuriuose minimas žodis „Dievas“, nėra daug. Fi-
losofas, kuris gebėjo būti ir matematikas, rašo: „Čia vėl 
vyksta taip, kaip aibių teorijoje: išraiškos būdas regisi 
sukirptas Dievui, kuris žino, ko mes negalime žinoti; jis 
mato visas begalines eiles ir žvelgia tiesiai į žmogaus 
sąmonę. Mums šios išraiškos formos yra, žinoma, ta-
rytum arnotas, kurį galbūt užsivelkame, tačiau su ku-
riuo vargiai galime ko imtis, nes mums trūksta realios 
galios, kuri šiam apdarui suteiktų prasmę ir tikslą“15. 
Wittgensteinas sako: mes negalime disponuoti tuo, kas 
tobula, nors turime tobulumo viziją. Iš to kyla ir susitai-
kymas, ir liūdesys. Wittgensteinas žinojo, kad nebuvo 
tobulas. Jis žinojo, kad netobulai gyveno (sluoksnis 3). 
Tačiau jis, regis, jautė, kad Dievo širdis plaka ir mažiau-
siuose dalykuose, kai genialiai išsitarė: „Teologija kaip 
gramatika“16. „Teologija“ – ne „mokslas apie Dievą“, 
o prasmingo kalbėjimo norma. Dievas („kažkas“) yra 
tame, ką mes kalbame. Jo žodžiuose „kažkas“ buvo.

1951 m., prieš mirtį, Wittgensteinas parašė tris pas-
tabas (bent taip atrodo po leidėjų atrankos): „Dievas 
man gali pasakyti: „Teisiu tave tavo paties lūpomis. 
Tu purteisi iš pasibjaurėjimo savo paties veiksmais, 
matydamas taip elgiantis kitus“; „Ar tikėjimo velniu 
prasmė ta, kad ne viskas, kas ateina kaip įkvėpimas, 
yra iš gero?“; „Negalima savęs vertinti, jei neišmanai 
kategorijų. (Frege‘s rašymo būdas kartais yra didis; 
Freudas rašo puikiai ir tikras malonumas jį skaityti, 
tačiau rašydamas jis niekada nėra didis)“ (KV, p. 173). 
Jų dermė labai įdomi. Prieš daugelį metų kalbėdamasis 
su Vienos ratelio nariais jis pasakė, kad „religijos šne-
kos nėra palyginimas“ (žr. aukščiau). Vadinasi, žodžius 
„Dievas“ ir „velnias“ reikia suprasti tiesiogiai. Artėjant 
mirčiai, turbūt visi žmonės kalba tiesiogiai. Tačiau pas-
kutinis sakinys priverčia nusišypsoti – net prieš mirtį 
jame prabilo filosofas.

„Kuo tikėjo Wittgensteinas?“ – Be abejo, jis tikėjo Die-
vą. Argi to maža?

14 du fragmentai publikuoti: Ludwig Wittgenstein, „paskaitos apie 
religinį tikėjimą“, iš anglų kalbos vertė saulenė pučiliauskaitė, in: Nau-
jasis židinysAidai, 2019, nr. 7, p. 20–25.

15 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen / Philoso

phical Investigations, translated by gertrude elizabeth margaret ans-
combe, London: macmillan, 31971, p. 127. čia teikiamas vertimas ski-
riasi nuo pavilionio vertimo Rinktiniuose raštuose.

16 Ibid., p. 116.
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Gediminas Pranckūnas. iš ciklo „Pakraščiais. Peizažo likučiai“. 2018–2019. Pigmentinis atspaudas 
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apie 2020-ųjų lietuvių prozą

Jūratė Čerškutė

aPžVaLGa

kai pirmomis 2020 metų pradžios die-
nomis skaičiau undinės radzevičiū-
tės romaną Grožio ir blogio biblioteka 
(Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla), 
negalėjau numanyti, kad atsiskyrėliš-
kas Walterio Schultzo gyvenimas (ypač 
tūnojimas krėsle užsiklojus pledu) bus 
toks pranašiškai panašus į visus bū-
simus metus, atnešusius COVID-19 
pandemiją, du visuotinius karantinus 
ir tą keistą gyvenimą kokone, be adek-
vataus ir gyvo kontakto su kitais.

apie pirmąjį visuotinį karantiną 
buvo paskelbta kovo 12 d., tądien, po 
jubiliejinės kovo 11-osios, su leidėjais 
kalbėjausi apie pastarojo trisdešimt-
mečio Lietuvos leidybą. Prisimenu, 
kaip po laidos įnirtingai dezinfekuoda-
mi rankas dalijomės baimėmis, ne tiek 
dėl koronaviruso, kiek dėl ateities. kaip 
gyvensim, kaip viskas keisis? ar dar 
žmonės skaitys knygas, apskritai ar jų 
reikės, jei taip, kaip jos pasieks skaity-
tojus? tada bandžiau leidėjus įtikinti, 
kad karantinas puikus metas pagalvo-
ti apie naujus knygos formatus – kaip 
prisiekusi elektroninių knygų skaity-
toja, žinoma, agitavau 
už jas. Ir štai, metai 
pabaigon, popierinės 
knygos taip niekas, net 
ir virusas, nenužudė 
(nors gąsdinama mirti-
mi jau bene šimtmetį), 
pavasarį kiek pakrikęs 
leidybinis ritmas, vis 
keisdavęs knygų pa-
sirodymų datas, regis, 
atstatytas, el. knygų 

leidyba vis dar neišjudėjusi, bet Metų 
knygos rinkimų penketukai ir 15min.
lt knygos rinkimų penkioliktukai pa-
skelbti, tad nebelieka nieko kito, kaip 
auštant antram visuotiniam karanti-
nui, imtis metinės lietuvių prozos apž-
valgos. Žinoma, tūlas čia gali paprie-
kaištauti, kad tokią apžvalgą geriausia 
rašyti sausį, kai kalendoriniai metai 
pasibaigę ir veik visos knygos 2020 m. 
data išleistos, bet juk pagal geriausias 
tradicijas didieji knygų sąrašai skel-
biami likus geram mėnesiui iki tų 
metų pabaigos, tad kodėl ne? Ir taip, 
ši apžvalga yra subjektyvi, su lašu 
kitu objektyvumo. Jos rašymą lydėjo 
svarstymai, ar nėra taip, kad nuosa-
va gimtoji literatūra visada yra ir bus 
švelnaus rūpesčio perspektyvoje, su 
amžinomis išlygomis ir nuolaidomis?

2020-ieji lietuvių literatūroje po ma-
žajai prozai sėkmingų (Jurgos tuma-
sonytės Undinės (Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla), Dainos Opolskai-
tės Dienų piramidės (Tyto alba), Sigi-
to Parulskio Dvigubo dugno keleiviai 
(Alma littera), kūrybiškiausia 2019 m. 

knyga Vido Morkūno 
Pakeleivingų stotys 
(Odi lė)), bet romanui 
kri zinių 2019-ųjų, vėl 
yra romanų metai. 
Juos rėmina du ryškūs, 
jei tik ne ryškiausi, 
pastarojo dešimtmečio 
lietuvių prozos vardai: 
undinė radzevičiūtė ir 
rimantas kmita, Gro-
žio ir blogio biblioteka 

ir Remyga (Tyto alba) – kūriniai, ne 
tik metaforiškai atliepiantys karanti-
nų patirtis (nuo noro grožiu įveikti iš-
tikusį blogį iki visiško ateities neskaid-
rumo ir nežinomybės), bet ir, spėtina, 
tapę didžiosios dalies lietuvių literatū-
ros skaitytojų metų laukiamiausiais. 
Pastarąjį žodį miniu neatsitiktinai, 
jis atspindi dabarties užnorinimo 
tendenciją, pamažėle ateinančią ir į 
literatūrą: rašytojai vis labiau savo 
knygų sklaidai ir reklamai išnaudoja 
socialinius tinklus, auditoriją suvilio-
dami išankstine knygos įsigijimo ar re-
zervacijos galimybe. Nesakau, kad tai 
yra blogai, per pastaruosius kelerius 
metus socialiniai tinklai iš žinių ir įdo-
mių nuorodų apykaitos virto profesi-
nės savireklamos erdve, ir todėl įdomu 
stebėti, kaip tai kuria ir kartu griauna 
lūkesčius, ir kaip skaitytojai ima daly-
vauti skaitytojo apvylimo akte – nes jei 
yra lūkestis, jį išpildyti tampa gerokai 
sunkiau.

Su tuo puikiai, neapvildama, o pa-
teisindama lūkesčius ir džiugindama, 
susidorojo atokiai nuo socialinių tink-
lų esanti undinė radzevičiūtė, mano 
manymu, parašiusi kol kas geriausią 
savo romaną. Grožio ir blogio biblio-
teka, nukelianti skaitytoją į Weimaro 
laikų nuodėmingą Berlyną, yra ir gra-
žus, ir bjaurus, bet svarbiausia – ta-
lentingai parašytas romanas, įsiminęs 
ne tik šiurpulinga Walterio kolekcija 
ar paralelėmis su dabartimi, bet ir ga-
linga kūrybos ir kūrėjo metafora, apie 
kurią išsamiau esu rašiusi šiais me-
tais Naujajame Židinyje-Aiduose nr. 3. 
Išskirtinės stilistikos radzevičiūtės 
romanas, aukščiausia literatūrinės 
ko kybės nata pradėjęs naujus metus, 
leido viltis, kad jie nebus slabnoki (ar 
eilinį kartą, kaip būdinga lietuvių pro-
zai, kriziniai). 

apie apvylimus dar užsiminsiu, 
o dabar norisi stabtelti prie jau minė-
tos novelistikos, kuri ir šiemet neliko 
nuošalyje. Jei pernai patirties koncent-
racija ir gyvenimo nenušlifuojamumu 
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įsiminė taupūs, iki novelės nepriaugę 
Parulskio ir Morkūno mažosios prozos 
tekstai, tai šiemet pasirodė dvi klasi-
kinių novelių knygos – akvilės kava-
liauskaitės Kūnai (Balto leidybos na-
mai) ir Linos Simutytės Miesto šventė 
(Kauko laiptai). Jas abi galima laikyti 
autorių debiutais (nepaisant to, kad 
tai antroji kavaliauskaitės knyga, bet 
ji nelyginamai brandesnė už debiutinį 
romaną Du gyvenimai per vieną vasa-
rą (Alma littera). Prieš porą metų rasa 
Drazdauskienė, vertusi literatūros fes-
tivalio „Vilniaus lapai“ viešnios britų 
rašytojos Helen Oyeyemi apsakymą, 
man šnipštelėjo nemokslinį, bet įtiki-
nantį apibrėžimą: geras apsakymas 
turi būti kaip sapnas, toks turi likti 
jo įspūdis. tad šiuo aspektu vertinant 
kavaliauskaitės ir Simutytės kūri-
nius – jie yra geri, nes sapniški.

Suskliaudus kavaliauskaitės pasi-
sakymus apie siekį parodyti žmogaus 
fizinio kūno dalyvavimą dvasiniame 
gyvenime, jos dvylika žanro reikala-
vimus kokybiškai išpildančių novelių 
skirtingais rakursais narsto dabarties 
žmonių gyvenimus, kurie virsta gerai 
parašytomis, skaidriomis ir įsimenan-
čiomis egzistencijos iškarpomis.

kiek kitokį – niūresnį ir padūma-
vusį egzistencijos gelmių sluoksnį 
de  monst ruoja debiutinis Simutytės 
rinkinys, savo nuotaika primenantis 
Morkūno pakeleivingus. Jį skaitant 
gerąja prasme nustebino autorės pa-
stanga atsiverti ir įliteratūrinti vis dar 
dėmesio paraštėse esančius psichikos 
sutrikimus – nerimo epizodai, šizofre-
nija, savižudiškos mintys – su kuriais 
jau nebetyliai, o viešai galynėjasi jos 
karta. Ir laimei, Simutytės tekstai savo 
unikalia vaizdinija, kalbine ir persona-
žų plėtote, siužetų išmoningumu lieka 
literatūros, o ne vis labiau įsigalinčios 
pasirinktos temos analizės ir išskleidi-
mo grožiniu tekstu pusėje.

tačiau svarbiausia 2020-ųjų novelis-
tikos knyga yra žanro klasiko Sauliaus 
tomo kondroto rinktinė proza Kolek-
cionierius (Tyto alba). Joje pirmąkart 
skaitytojui pateikiamas visas kondro-
to trumposios prozos tekstų korpusas. 
Ir jei atrodys, kad skaityti neverta, nes 

kondrotas gi puikiausiai žinomas, o ir 
knygoje naujų tekstų nėra, tai siūlau 
taip lengvai nepasiduoti, o imti ir nuo-
sekliai perskaityti visą korpusą (gaila, 
kad nėra knygos sudarytojos Palmiros 
Mikėnaitės komentaro apie sudarymo 
principus, taip pat pasigedau ir primi-
nimo, kuriame rinkinyje ar leidinyje ir 
kada konkretus apsakymas ar apysa-
ka publikuoti). toks vienaypis kondro-
to trumposios prozos skaitymas pažėrė 
įdomių atradimų. Pirmiausia, nupūtė 
atminties dulkes, ir aš, kaip apsakymo 
„Senas namas“ pasakotojas, patyriau, 
kokie kvapams atidūs ir subtiliai juos 
įžodinantys yra kondroto tekstai. Jie 
visi sugula į vieną didžiulį tekstą, kurį 
perskaičiusi visai neberadau magiš-
kojo realizmo, užtat metaforų svoris 
ir stiprybės jėga visiškai nepakitusi, 
jei tik nepaaugusi.

Bandant pateikti bendresnę išvadą 
apie minėtąją novelistiką – joje dar 
likę gero, kondroto atveju ir kiek pri-
miršto sapno įspūdžio, kurio pritrūko 
šiųmečiams romanams, gan realistiš-
kai bandžiusiems suvesti sąskaitas 
su praeitimi. Vyraujanti 2020 m. pa-
sirodžiusių romanų tema jau kiek ir 
pabodusi, mat vėl tas XX a. dešimta-
sis dešimtmetis ir tie laukiniai devy-
niasdešimtieji, kupini skirtingiausių 
lygių pertvarkų chaoso. tai rodo net 
trys romanai: tumasonytės Remontas 
(Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla), 
Vaivos rykštaitės Lizos butas (Tyto 
alba) ir kmitos Remyga. (90s tema-
tiką įdomiu aspektu papildo miesto 
sociologės Veronikos urbonaitės-Bar-
kauskienės knyga Devyniasdešimtųjų 
vaikai tampa tėvais (Dvi tylos), kurioje 
pateikiama tiksli, kiek ir negailestinga 
tų laikų refleksija, dėmesį fokusuojant 
į tai, ką tuo metu reiškė būti vaikais ir 
kaip elgėsi įvairiausias perturbacijas 
išgyvenanti tėvų karta.)

šiame trejete įdomiu, veik unisoniniu 
duetu suskamba kiek autobiografiški 
tumasonytės ir rykštaitės romanai, 
kai kur kone sakinys sakinin sutam-
pantys praeities refleksijomis, mado-
mis, manieromis ir anų laikų atribu-
tika. Skirtumas tik, kad tumasonytės 
romano veiksmas vyksta šilainių mik-

rorajono daugiabutyje, o rykštaitės – 
kauno senamiestyje esančiame bute. 
Bet jų abiejų istorijos kupinos tų pačių 
elementų, įvykių ir netgi daiktų, kaip 
ir visos Nepriklausomybės pradžioje į 
mokyklą pradėjusios eiti kartos, kuri 
kaipsyk dabar suveda pirmąsias sąs-
kaitas su praeitimi. tad tai kartai šie 
du romanai gali būti emociškai paga-
vūs ir sentimentais grojantys. Ir dėl 
to tumasonytės romane užmaskuotas 
ne(į)vykęs bandymas būti detektyvu, 
kurio neišpildymas, kaip ir tumaso-
nytei nebūdingas realistinis pasakoji-
mas (jį išmėgindama autorė pralaimi 
pati prieš save, kai palygini Remontą 
su Undinėmis), klampina patį tekstą. 
rykštaitės atveju tai atlieka romano 
dabarties rėmas ir pabaiga, prasprūs-
tantys užsižaidimai šalutinėmis isto-
rijomis, bet situaciją balanso pusėn 
ištraukia tekstą perskrodžiantys at-
minties santykio su praeitimi apsibrė-
žimai, ir kas svarbiausia – pasakojimo 
gyvumas.

Jo tikrai netrūksta kmitos romanui 
Remyga, kurio istorija – ją pagal roma-
no prologą derėtų vadinti veidu į praei-
tį – vėl nukelia į devintojo dešimtmečio 
pabaigos šiaulius, kur naują gyveni-
mą bando pradėti iš afganistano karo 
grįžęs remigijus Volkūnas, paprastai 
tariant, remyga. Pasakodamas jo gy-
venimą kmita atkuria ne tik to meto 
šiaulių ir visos Lietuvos „išmuštų sau-
giklių“ atmosferą (Sąjūdžio mitingai, 
pirmieji Lietuvos respublikos Seimo 
rinkimai po Nepriklausomybės atkūri-
mo, popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas 
Lietuvoje), bet ir daugelio žmonių stan-
dartiškai vienodus gyvenimų scenari-
jus. tikėtina, kad šią knygą skaitytojai 
lygins su kmitos debiutiniu romanu 
Pietinia kronikas, bet lyginimas įma-
nomas tik keliais aspektais: kalbiniu, 
nes vėl šiaulių slengas, juo išguldomi 
visi vidiniai ir išoriniai monologai, nors 
pasakotojas kalba bendrine kalba; rea-
lijų – vėl tikros istorijos, rodančios per-
ėjimus iš laisvės euforijos į gyvenimo 
prozą; ir vėl tapsmo istorija, herojui 
ieškant savo tapatybės šerdies, klau-
siant, kuo ją užpildyti, kad galėtum 
pasakoti istorijas savo vaikui.
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Remyga – kito tono ir nuotaikos 
knyga, liūdna, nes apie karą ir jame 
kariaujančius, ir tai ne tik apie vadi-
namuosius afganistano veteranus. 
tai apie visą tą keistą laiką, kupiną 
nežinios, chaoso ir iš visų pusių nesi-
baigiančių kariukų. Skaitant Remygą 
išsikristalizavo tai, kas jau ryškinosi 
su Pietinia kronikas – kmita yra pui-
kus pradžių rašytojas, deramai suvi-
liojantis skaitytoją, žadantis juoko, 
duonos ir žaidimų, kurių pažadai į 
romanų pabaigas ima slopti ir skai-
tytojas vis labiau jaučia, kad autorius 
tarsi skubėjo kuo greičiau pabaigti 
pasakojimą. šį užskubėjimą Remygos 
atveju dar papildo svarbia romano da-
limi esantis siurrealistinis mitologinis 
sluoksnis – į remygos gyvenimo siuže-
tą magiškai terpiasi ir jame dalyvauja 
šiaulių herbo figūros meška ir jautis, 
iš miesto centre esančios skulptūros 
atgijęs Vaikiukas. Jie visi padeda iš 
milicininko policininku tapusiam, bet 
vis dar kareiviu esančiam remygai iš-
mokti gyventi nekaro realybėje, kovoti 
su Buratinu, susitaikyti su savimi ir 
atrasti praeitį, kurios nefiksavo jokie 
archyvai. tiesos paieškos, prasidėju-
sios sapnuose („remyga neturi atmin-
ties. Bet turi sapnus. tai beveik tas 
pats“, p. 141), ir remygą tampančios 
keistos gijos greitai perima pasakojimą 
ir romano antroje pusėje į sapnišką, 
tiksliau, košmarišką ir beribę realy-
bę įsijungus mitologiniams herojams, 
siurrealistinės vizijos įsisiautėja nebe-
valdomai, dėl ko norisi priekaištauti 
autoriui, kad neišgrynino, neišskaidri-
no ir nesuvaldė šito siuto, kad paliko 
siužetinių neaiškumų ir neramumų, 
tad, knygos žodžiais tariant, požeminė 
atminties upė nebuvo išvalyta iki per-
sišviečiančio skaidrumo.

Skaitydama kmitos romaną įsigal-
vojau apie serialų poveikį literatūrai ir 
vis labiau romanuose ryškėjantį seria-
liškumą – kai kiekvienas skyrius turi 
savo mažytę autonomiją, tarsi atskira 
pasakojimo ląstelė. Dažniausiai tokį 
grakštų romanų skyreliavimą lydi ir 

kinematografiškas vaizdų dėliojimas. 
tai demonstruoja ir du šių metų roma-
nistikos debiutai – rugilės audenie-
nės romanas Vojaĝo (Aukso žuvys) ir 
Dovydo Pancerovo trileris Medžiojant 
tėvą (Alma littera).

audenienė literatūriniam debiutui 
pasirenka istorinį romaną, į kurį per-
kelia savo šeimos, senelio ir močiutės 
meilės ir gyvenimo istoriją, ją atkur-
dama iš šeimos pasakojimų ir legendų, 
išlikusių dienoraščių, laiškų, nuotrau-
kų, iš memuarų – jos senelis ir pagrin-
dinis romano veikėjas buvo tarpukariu 
žinomas esperantininkas Juozas Gai-
dukas. romano pavadinimas nurodo 
į esperanto kalbos žodį „kelionė“, tad 
knygoje klojasi net kelios tikros ir me-
taforinės kelionės – senelio ir močiutės 
meilės, totalitarinių režimų draustos 
esperanto kalbos, senelio tremties ir 
kelionės namo, bendrystės tarp tėvo 
ir dukters. Beveik 500 puslapių roma-
nu audenienė įrodo, kad moka valdyti 
kalbą, sodriai ir įtraukiančiai pasa-
koti, nors struktūros prasme norėjosi 
taupumo ir griežtumo (įdomu, kad tos 
pačios pastabos galioja ir savo šeimos 
istoriją pirmuoju didžiulės apimties 
romanu Eigulio duktė: byla F 117 pa-
sakojusiai agnei Žagrakalytei). Grįž-
tant prie Vojaĝo ir minėto seriališku-
mo, kuris akivaizdus romano masyvo 
skirstyme į skyrius, – jeigu mūsų tV 
ir kino industrija turėtų deramų ištek-
lių, Vojaĝo įsivaizduočiau kaip įdomų 
istorinį serialą, pasakojantį vienos šei-
mos likimą per antrąjį pasaulinį karą 
ir pokariu.

apie serialą, tikrą nordic-noir, pa-
galvojau pradėjusi skaityti Dovydo 
Pancerovo pirmąjį romaną Medžiojant 
tėvą, kurio pradžia parašyta tarsi pa-
gal geriausias serialų The Bridge ar 
The Killing tradicijas. Vėliau veiks-
mas įsilietuviškėja, atskleisdamas, 
kaip tiriamosios žurnalistikos koman-
da bando išsiaiškinti netikėtą vers-
lininko mirtį, kaip komandas vadas 
tomas urbonas kapstydamasis po 
kitų žmonių gyvenimus nesugeba išsi-

kapstyti iš savo praeities šmėklų. šiuo 
romanu Pancerovas bando pasakoti 
net kelias skirtingas istorijas – kalbėti 
apie tiriamosios žurnalistikos darbo 
specifiką, atverti politinių žaidimų už-
kulisius, plėtoti aktualiąją fake news 
problemą, atskleisti pamario krašto 
charakteristiką ir lygia greta para-
šyti netikėtos struktūros literatūrinį 
pasakojimą. akivaizdu, kad pirmajai 
knygai užduočių pernelyg daug ir jos 
neišpildytos idealiai – tam pritrūko 
išties skvarbios redaguojančios akies, 
kad išvalytų tekstą nuo ne laiku ir ne 
vietoje ištinkančių pernelyg poetinių 
sakinių, kad parodytų, kur kokią liniją 
paryškinti, o kokį epizodą išskaidrinti. 
Pancerovo politinis trileris man buvo 
tas skaitytojo lūkesčio apvylimas, bet 
geroji žinia yra ta, kad autorius turi 
potencijos gerai rašyti, kaip ir užsispy-
rimo ieškoti kuo įdomesnės literatūri-
nės raiškos ir formų.

Spaudos ženklams drastiškai sen-
kant, Remygos žodžiais formuluoju 
apžvalgos išvadą – istorijos yra kapi-
talas, galia, istorijos keičia istoriją. šie 
trys aspektai ryškūs 2020-ųjų lietu-
vių prozoje, kurią skaitant ir ją ver-
tinant šiemet pasirodžiusios stiprios 
negrožinės literatūros (Juozo tumo-
Vaižganto šeimyninė korespondenci-
ja, Matildos Olkinaitės kūrybinis pa-
likimas, Jono ir adolfo Mekų laiškai, 
alfonso andriuškevičiaus dienoraščio 
fragmentai) kontekste, ima ryškėti, 
kad išmokstame vis geriau reflektuo-
ti ir prisijaukinti praeitį. Visos proza 
papasakotos istorijos leidžia atrasti 
netikėtų praeities ir ateities, tikrovės 
ir fikcijos, tiesos ir melo gijų. Jų yra 
visose aptartose knygose, bet smagiau-
siai jos atskleidžiamos tarp grožinės ir 
negrožinės balansuojančioje Godos Pa-
lekaitės knygoje Schizmatikai (Lapas), 
kuri asmeniškai tapo metų netikėtu-
mu. Ir kartu metų – beatodairiškai 
atsidavusių spekuliacijų perviršiams 
ir kaip niekada nuo jų išvargusių – 
iliustracija.
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Spalio 3 d. asyžiaus žemutinės ba-
zilikos kriptoje, prie šv. Pranciškaus 
kapo, popiežius Pranciškus pasirašė 
savo encikliką Fratelli tutti. tai jau 
trečioji dabartinio popiežiaus paskelb-
ta ir antroji jo parašyta enciklika. Pir-
moji – Lumen fidei – buvo paskelbta 
2013 m., bet iš tiesų jos autorius yra ne 
Pranciškus, o jo pirmtakas. ta encikli-
ka kartu su Spe salvi (2007) ir Caritas 
in veritate (2009) sudaro Benedikto 
XVI dokumentų trilogiją, skirtą trims 
dieviškosioms dorybėms. tad Pranciš-
kus yra tik dviejų enciklikų – Laudato 
si’ (2015) ir dabar paskelbtos Fratel-
li tutti autorius. abi enciklikos tęsia 
Bažnyčios socialinę doktriną, pradėtą 
Leono XIII 1891 m. enciklika Rerum 
novarum, kurios paskelbimas reiškė 
katalikybės susitaikinimo su moder-
nybe pradžią.

krinta į akis ne lotyniškas, o ita-
liškas naujosios enciklikos pavadini-
mas. Paprastai šios rūšies dokumen-
tai būdavo pavadinami pirmaisiais jų 
žodžiais lotynų kalba. Praeityje būta 
keleto išimčių, tačiau jas nulėmė pa-
čių enciklikų turinys ir jų adresatai. 
Pijaus XI enciklika, smerkianti italų 
fašizmą, turėjo itališką pavadinimą 
Non abbiamo bisogno, o susirūpinimą 
dėl nacionalizmo ideologijos tas pats 
popiežius išsakė savo encikliką pava-
dindamas vokiškai Mit brennender 
Sorge. Nežinia, ar abiem savo encik-
likoms suteikdamas itališkus pava-
dinimus popiežius Pranciškus įveda 
naują nerašytą taisyklę, kad tokių 
dokumentų pavadinimai nuo šiol jau 
bus tik itališki. kad ir kaip būtų, pas-
tarajai enciklikai suteiktas itališkas 

Fratelli	tutti – Visi seserys  
ir broliai

JONaS MaLINauSkaS

pavadinimas padėjo nukenksminti iš 
kai kurių šalių katalikų sluoksnių dar 
prieš paskelbimą pasigirdusį nusis-
tebėjimą: kodėl tik fratelli? kodėl tik 
broliai, o ne broliai ir seserys? kai kas 
visiškai rimtai čia matė dar vieną įro-
dymą, kad katalikų Bažnyčia neskuba 
išsižadėti savo maskulinizmo. Ir kaip 
tik čia Pranciškui į pagalbą atėjo italų 
kalbos subtilybės: žodis fratelli reiškia 
ne tik brolius, bet visus šeimos vai-
kus – brolius ir seseris (panašiai kaip 
vokiečių kalbos žodis Geschwister reiš-
kia seseris ir brolius). tad ir enciklikos 
Fratelli tutti pavadinimas reiškia ne 
vien brolius, bet ir seseris.

abi popiežiaus Pranciškaus encik-

likas sieja šv. Pranciškus asyžietis. 
abi pavadintos jo žodžiais: Laudato 
si’ vis kartojasi jo „kūrinijos giesmė-
je“, junginys Fratelli tutti paimtas iš 
šv. Pranciškaus pamokymų rinkinio, 
jo raštų kodekse vadinamo Admonitio-
nes. Popiežius Pranciškus naujosios 
enciklikos pradžioje paaiškina, kad jei 
ankstesnę jo encikliką įkvėpė asyžietis 
kaip „saulės ir vėjo brolis“, tai pastarą-
ją – kaip „žmonių brolis“. Jei „kūrini-
jos giesmė“ šlovina Dievą už jo sukurtą 
gamtą ir primena kiekvieno žmogaus 
pareigą išmintingai ją sergėti, tai drą-
sus ir kone ekstravagantiškas šv. Pran-
ciškaus poelgis – susitikimas egipte su 
sultonu al-Maliku – moko pasitikėjimo 
žmonėmis ir skelbia visuotinę brolybę. 
Pranciškus dėkoja ir dviem mūsų lai-
kų religiniams lyderiams, vadindamas 
juos bičiuliais ir broliais: konstanti-
nopolio patriarchui Baltramiejui, są-
jungininkui ekumenizmo ir ekologinės 
atsakomybės ugdymo srityje, ir kairo 
al-azharo didžiajam imamui ahma-
dui al-tayyebui, vienam svarbiausių 
savo pašnekovų tarpreliginio dialogo 
procese, su kuriuo 2019 m. vasarį abu 
Dabyje pasirašė „Dokumentą apie 
žmogiškąją brolybę dėl taikos ir tai-
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Gediminas Pranckūnas. iš ciklo „Valandos. Katedra“. 2014–2016. Pigmentinis atspaudas
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kaus sambūvio pasaulyje“. šiam do-
kumentui enciklikoje skiriama daug 
vietos ir jis kone ištisai cituojamas.

Pranciškus savo enciklika kreipiasi 
į platesnę publiką, negu vien katalikų 
Bažnyčios nariai, siūlydamas savąją 
broliškesnio, teisingesnio ir taikesnio 
pasaulio viziją. enciklikos tekstą suda-
ro įvadas, aštuoni skyriai ir dvi baigia-
mosios maldos – iš viso 287 paragrafai, 
su kartais gana ilgomis, dažniausiai 
paties Pranciškaus dokumentų, kalbų 
ir homilijų citatomis (288 nuorodos). 
šia prasme Fratelli tutti galima laikyti 
ne visiškai naujo originalaus turinio 
dokumentu, bet per septynerius su pu-
se pontifikato metų Pranciškaus jau 
skelbto mokymo sąvadu.

Pirmojoje enciklikos dalyje kalbama 
apie „uždaro pasaulio šešėlius“, ku-
riuos dar labiau sutirštino rašant en-
cikliką užklupusi pandemija. Pasaulis 
vis labiau globalizuotas, bet vis mažiau 
bendrumo tarp žmonių, mažiau pasiti-
kėjimo vieni kitais ir ateitimi. Vieni 
pasaulio gyventojai turi užtikrintas 
teises, kiti pasmerkti vergystei, tampa 
prekybos žmonėmis aukomis. Didžiulė 
civilizacinė praraja skiria išsivysčiusią 
pasaulio šiaurę ir atsilikusius pietus. 
Stichinės ir žmonių sukeltos nelaimės 
verčia migruoti; migraciją iš neturtin-
gų regionų skatina turtingų Vakarų 
miražai, o šalyse, į kurias migrantai 
atvyksta, stiprėja ksenofobija, naciona-
listinis populizmas. Pranciškus mini ir 
naujosios komunikacijos paradoksus: 
nors šiuolaikinės technologijos sukūrė 
daug naujų galimybių, ne visiems jos 
pasiekiamos, o tie, kurie jomis naudo-
jasi, ne visada sugeba komunikuoti, 
izoliuojasi, dialogas nevyksta, sociali-
niuose tinkluose kuriasi uždaros ideo-
loginės grupės.

tokiame dabartinio pasaulio kon-
tekste popiežius primena kristaus pa-
lyginimą apie Gerąjį samarietį. turė-
tume atsiminti šį palyginimą ir savęs 

klausti: „Į kurį palyginimo personažą 
aš esu panašus?“ Pasak Pranciškaus, 
šis palyginimas – ne tik sąžinėje pri-
imamų sprendimų vertinimo matas, 
bet ir kriterijus, pagal kurį turėtume 
vertinti visą ekonominį, politinį, socia-
linį, religinį gyvenimą.

toliau iš šio palyginimo perspekty-
vos popiežius analizuoja kai kuriuos 
dabarties aspektus. Viena pagrindinių 
žmonių sambūvį reguliuojančių teisių 
yra privačios nuosavybės teisė, tačiau 
reikia atsiminti, kad ji nėra pirmesnė 
už visuotinės žemės gėrybių paskirties 
principą, bet iš jo išplaukia. Paminė-
ta tarptautinio įsiskolinimo proble-
ma: galioja neginčijama taisyklė, kad 
kiek viena skola turi būti sumokėta, 
bet reikia atsižvelgti į įsiskolinusių 
šalių situaciją, kad skolų grąžinimas 
nekeltų pavojaus jų egzistencijai ir 
neužblokuotų plėtros. Būtina tarptau-
tinė strategija sprendžiant migracijos 
problemą. kas yra gera politika? Su 
politika kaip tarnavimu bendrajam 
gėriui nesuderinamas šiandien daug 
kur pasaulyje kylantis populizmas, 
spekuliuojantis žmonių lūkesčiais ir 
baimėmis. Gera politika yra tik ta, 
kuri rūpinasi, kad kiekvienas žmogus 
galėtų dirbti, turėtų galimybę iš skleisti 
savo sugebėjimus bendram labui, turi 
aiškią kovos su skurdu strategiją, ieš-
ko sprendimų viskam, kas pažeidžia 
pagrindines žmogaus teises, kovoja 
su socialine atskirtimi, prekyba žmo-
nėmis, seksualiniu išnaudojimu, ver-
gišku darbu, terorizmu, organizuotu 
nusikalstamumu. Pranciškus mini 
daugiašališkumo krizę tarptautiniuo-
se santykiuose, rašo apie Jungtinių 
tautų Organizacijos svarbą ir būtinu-
mą ją reformuoti, kad ji būtų „tautų 
šeima“, globaliniu mastu siekianti 
bendrojo gėrio, mažinanti skurdą  
ir ginanti žmogaus teises.

toliau enciklikoje brėžiant darnaus 
sambūvio viziją kalbama apie būtinu-

mą į vystymosi procesus įtraukti visų 
paribių gyventojus. Sekdamas Jono 
XXIII ir Pauliaus VI mokymu apie pa-
saulio taiką, Pranciškus kartoja, kad 
taika – tai ne tik pasyvios ramybės bū-
sena, ne tik nekariavimas. taika turi 
būti nuolatinis proaktyvus procesas, 
kuriame dalyvauja visi, mokydamiesi 
atleisti, mylėti vieni kitus, taip pat ir 
tuos, kurie kitiems nelinki gero. atlei-
dimas nėra nebaudžiamumas ar už-
miršimas. Negalima užmiršti nei šoa, 
nei atominių bombų. kas atleidžia – 
ne užmiršta, bet atmeta griaunamąją 
blogio ir keršto galią.

Paskutiniame enciklikos skyriuje  
kal bama apie skirtingas religijas išpa-
žįstančių žmonių darnų sugyvenimą. 
Daugiausia vietos skirta dokumen-
tui, kurį popiežius Pranciškus ir di-
dysis imamas ahmadas al-tayyebas 
2019 m. pasirašė abu Dabyje. šis 
dokumentas svarbus viso tarpreligi-
nio dialogo kontekste, bet ypač tarp 
krikščionių ir musulmonų, nes, bent 
pagrindinių lyderių lygmenyje ir bent 
teoriškai, nukenksmina dar neseniai 
labai aštrų antagonizmą ir paneigia 
civilizacijų konflikto teorijas. Deja, 
tragiški pastarojo meto įvykiai rodo, 
kad lyderių deklaruotos intencijos dar 
toli gražu nereiškia, kad greitai išnyks 
fanatizmas konkrečiame šias religijas 
išpažįstančių žmonių gyvenime.

Popiežiaus Pranciškaus brėžiamą 
viziją paaiškina jau pati enciklikos pa-
vadinimo antroji dalis: „apie brolybę ir 
socialinę draugystę“. Pasaulio gyven-
tojų santykiams reikia naujos paradig-
mos: egoistišką uždarumą turi keisti 
atvirumas ir empatija; kitas žmogus 
man turi būti ne svetimas, varžovas ar 
galimas priešas, bet brolis ir sesuo. tai 
ne tik krikščionybės skelbiamas religi-
nis idealas, kurio išsipildymo tikimės 
sulaukti eschatologiniais laikais. Bro-
lybės idealas jau čia ir dabar gali virsti 
konkrečiu socialiniu draugingumu. !
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„Lūžio kartos“ menininko Dainiaus 
Liškevičiaus paroda „Susisaistymas 
su vieta“ gali būti įvardijama kaip tre-
jų metų laikotarpiu besitęsiančio vyks-
mo konkrečioje vietoje – sodyboje-vien-
kiemyje – apjungimas galerijoje aV17. 
Parodos autorius, susaistydamas skir-
tingus objektus į vientisą pasakojimą, 
tęsia gerai išdirbtą meninę praktiką, 
akcentuodamas pagrindinius dėme-
nis – ironiją, kontekstualumą, atmin-
ties tematiką ir objektiškumą, kuris 
niekada neapsiriboja formalumu. kaip 
ir kai kuriuose ankstesniuose kūri-
niuose, čia galima įžvelgti subjektyvią 
laiko ir jame išsiskleidusių patirčių 
rekonstrukciją, mikroistoriškumus, jų 
tinklišką apsijungimą į parodoje patei-
kiamą autorinę įvietintos ir įdaiktin-
tos atminties kolekciją. šioje parodoje 
apjungiamos gamtinės, kultūrinės ir 
socialinės nuorodos, taip atliepiant 
šiuolaikišką abejonės taksonomijomis 
poziciją, kuri leidžia kreipti dėmesį ne 
į įprastinį daiktų išsidėstymą sąmonės 
suformuotų kategorijų erdvėje, o į de-
hierarchizuotą ir santykiais paremtą 
parodos patyrimą.

Pagal Liškevičiaus sumanymą per-
formuota galerinė erdvė iš karto pa-
siūlo tam tikrą namų erdvės patyrimą, 
į kurį nurodo tapetai, ant kurių dau-
gybė mažų paveiksliukų su užrašu –  
„Žemėje negali būti gyvybės“. tai, anot 
autoriaus, ufonautų-marsiečių pokal-
bis, kuris veikia kaip įvadas į projektą, 
pateikiamas ir kaip tam tikra pozicija, 
nes jam tai yra it „antropocenas, ku-
ris buvo pradingęs, o dabar nusileido 

defragmentacija:  
dainiaus Liškevičiaus 

„susisaistymas su vieta“

LINaS BLIškeVIČIuS

iliustracijoje ir atsakė į visus klausi-
mus – reikia gelbėti planetą arba jau 
vėlu...“ (čia ir toliau citatos iš Saulės 
Mažeikaitės pokalbio su parodos au-
to riumi, in: artnews.lt, 2020-10-04). 
auto riaus pateikiamos nuorodos, 
raktažodžiai tarsi sukuria dialektiką 
tarp namų erdvės (mikrolygmens) ir 
namų planetarine prasme (makrolyg-
mens) priešpriešos. Didelių katast-
rofinių vizijų ir visatos šauksmą lydi 
lokaliai apibrėžta sodyba, kuri yra ir 
projektą įkvėpusios istorijos pradžia.

Būtent joje nutiko įvykis – lūžo obe-
lis, kuri yra „visos parodos pradžia ir 
pabaiga“, bet kartu ir paralelinis įvy-
kis, nukeliantis žiūrovą į greta erd vinio 

diskurso egzistuojančias laiko prieš-
priešas, kurių pabrėžimui autorius 
pasitelkia performatyvius veiksmus, 
išpildančius galerijos aV17 architek-
tūrines interjero ypatybes. Vienoje iš 
salių yra židinys, tarsi nurodantis į 
jaukią buitį, šilumą. tačiau parodos 
atidarymo renginio metu autorius, 
lyg prisimindamas žvarbius jaunystės 
vakarus, apsiėmė deginti šūsnį laik-
raščio Šiaurės Atėnai egzempliorių. 
uždarymo renginio metu obelis buvo 
pjaustoma, ją taip pat pažadėta vėliau 
sudeginti, taip sugrąžinant į gamtą. 
ugnies sukeliamas pokytis, pakei-
čiantis fiksuotas parodos elementų 
pras mes į kintančias, leidžia svarstyti 
erdvės ir mastelio, laiko ir kismo apsi-
jungimą. Virtimas pelenais kaip sugrį-
žimo motyvas, papildytas ir autoriaus 
biografijos detalėmis – atsitraukimu į 
sodybą, taip priartėjant prie natūralu-
mo, suteikia aiškias socialinės kritikos 
nuorodas ir vertybines pozicijas.

Pabrėždamas natūralumą ir pateik-
damas užuominą į gyvybės nebuvimą, 
autorius lyg referuoja į šiuo metu po-
puliarius mąstymo posūkius: iš vienos 

pusės kritikuojamas žmogiškasis pasi-
pūtimas, teigiantis, kad žmogaus kaip 
gyvybės formos pėdsakas yra lemian-
tis gamtos veiksnys. tai tarsi pergalė 

dainiaus Liškevičiaus parodos „susisaistymas su vieta“	fragmentai.  
(aV17) Gallery archyvas, Lauryno skeisgielos nuotraukos
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prieš natūralumą, nulemsianti ir jo 
paties susinaikinimą. Iš kitos pusės, 
autorius bando atsisakyti žmogaus 
kaip svarbaus egzistencinio subjekto, 
pripažindamas kitų gyvybės formų 
perspektyvas. tokia antropocentris-
tinė kritika pateikiama, remiantis 
svarstymu apie ufonautų-marsiečių 
požiūrį į mūsų planetą, požiūrį, kuris 
prieinamas tik vaizduotei, tačiau yra 
toks pat realus kaip ir realios pelėdos 
ekskrementas-laiškas ant drobės, at-
sidūręs šalia religinių objektų, žvaki-
džių. Liškevičius čia pasinaudoja savo 
autorine strategija – ironija, kuri ir 
šį kartą nutaikyta į sakralius kultū-
ros fenomenus. tačiau šioje parodoje 
žingsnis atliekamas kiek subtiliau, nes 
atsiskleidžia per ribų panaikinimą, lei-
džiantį lyginti pelėdos ekskrementus 
su bažnytinėmis žvakidėmis kaip ly-
giavertėmis komunikacijos formomis.

Galbūt dėl to tiriant parodą atrodo, 
kad ironija pamažu užleidžia vietą 
kiek lyriškesnei poetinei formai. Gal-

būt pasikeitė pats kontekstas, ku-
riame ironijos naudojimas tapo toks 
madingas ir dažnas, kad nebeiššaukia 
įprastinės reakcijos, tarsi esi priver-
čiamas nurimti po atsikvatojimo ir pa-
galvoti apie tai, kokia iš tiesų yra pe-
lėdos šūdo (kartu ir mūsų civilizacijos) 
esmė, į kurią šiuolaikiniame kontekste 
sunku bežiūrėti taip, kaip anksčiau – 

per dailės kritiškumo, konvencionalių 
formų ir tradicijų griovimo prizmę. 
ekskrementai, gan dažnas teminis 
subjektas Lietuvos dailėje, nebepanei-
gia jokio kanono. Panašu, kad čia kar-
tojasi XX a. pirmos pusės avangardų 
virsmas tradicine raiška, pradanginęs 
novatoriškumo kaip šokiruojančio ir 
griaunančio paradigmas įvaizdį. Ne-
konvencionalumą pakeitė ramus ap-
mąstymas ar net akademizmas.

ankstesniems pasišaipymams iš 
religinio turinio atvaizdavimo (pavyz-
džiui, kūrinyje Dievas – žmogaus dva-
sinis atrakcionas (1996)) suteikiamas 
kitas, sumetafizinimo jausmas. Pra-
moginis ir senuosius idealus nuverti-
nantis pobūdis šioje parodoje išlieka, 
tačiau kyla abejonė, ar tikrai neigia-
mas dvasingumo šauksmas. Liškevi-
čius seniesiems idealams suteikia sa-
vąjį pakaitalą – kosmiškai fatalistinį 
sekuliarizmą. Obelis prilyginama mi-
rusiajam, galerija – ekosistemai, lėkš-
telė, kurioje vaizduojama kengūra su 

vaiku sterblėje, tampa Madonos su kū-
dikiu pakaitalu, dieviškasis planas – 
virtine sutapimų, implikuojančių al-
ternatyvą įprastoms ironijos ir kritikos 
taktikoms. tačiau visiškai tikėtina, 
kad čia autorius gali pašiepti kaip tik 
tuos, kurie jaučia tą sumetafiziškėji-
mą, galbūt jis ironizuoja kaip tik tą su-
griuvusios senosios idealų struktūros 

paliktą tuštumą ir siekį ją užpildyti 
dar keistesnėmis atramos ar pagrindo 
paieškomis, bet net ir tai reiškia, kad 
nuolatinis įvairių formų, išraiškų kis-
mas neleidžia vienareikšmiškai teigti 
apie visa ko efemeriškumą.

Žvelgiant į parodą galima speku-
liuoti, kad egzistuoja ir papildomas 
interpretacinis ramstis. Pateikdamas 
plačią skirtingų formų gamą, autorius 
nukreipia žiūrovą ne į pačius objektus 
kaip į jo sprendimu išskiriamas lai-
kinai aktualias formas, o į labiau fik-
suotus pačių objektų santykius ir būvį 
„tarp“, terpėje, kontekste, net jei ir 
toji erdvė, kurioje viskas tarpsta, nėra 
juslinė. Pelėdos šūdas, medžio šaka ar 
žvakidė visur išlaiko savo „objektyvią-
ją būtį“, tačiau pakeistas kontekstas, 
objektų perkėlimas į institucinę erdvę 
išlaiko tokį santykį, kuris, tikėtina, 
egzistuotų ir natūralioje aplinkoje. 
Nuostata, kad į baltą kubą numestas 
daiktas yra mąstomas kitaip, turi būti 
apmąstyta iš naujo. ar tikrai daiktas 
keičia vertes? ar pačiam menininkui 
obels šaka yra tokia pati ten, iš kur 
ji paimta, ir ten, į kur ji perkelta, ar 
kur bus sugrąžinta? Vis dėlto parodos 
pasakojimu siekiama išvengti tokio 
tradicinio formalizmo, nebandoma 
vadovautis vien tokiu daiktų autono-
mijos fetišizmu. Daiktai veržiasi į iš-
orę, jungtis ir kontekstą, tik pastarojo 
neapibrėžia meno laukas, institucija. 
Daiktai, auto riaus teigimu, gali ir 
reprezentuoti, pavyzdžiui, žvakidės 
menininko mintyse transformuojasi 
į „architektūrinius statinius, kurių 
vieta Yra numatyta pelėdos palikta-
me piešinyje“, o pastarajam suteikia-
ma topografinio žemėlapio nuoroda, 
vaizduojanti naujakurių gyvenvietę 
planetoje X. tokios asociacijos kyla 
ir be konkrečios lokacijos suteikiamo 
patyrimo, tačiau reikalauja informuo-
tumo ir mąstymo, kuris linkęs lyginti, 
atskirti, apjungti. Panašu, kad pasi-
telkiamų formų ir jų turinio įprasmi-
nimo pokyčiai galimi, bet pats santy-
kis, pasakojimu užpildoma tuštuma ir 
prasmės įtekėjimas yra nekintantis. 
kitaip tariant, daiktai visuomet mums 
ką nors teigia arba neigia apie save.
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Norisi vaikščioti po nuorodų ir 
kontekstų, sąvokų ir tropų įvairovę, 
keliančią į dabartį sutekančių Liške-
vičiaus atminties ir vizijų kompilia-
cijos įspūdį. Objektai skleidžiasi kaip 
atminties fragmentai, mintys ir jų 
sąsajos, net paraleliniai ir įsivaizduo-
jami pasauliai, į kuriuos referuoja pa-
teiktos juslinės formos. Nepaisant jų 
„nematerialios“ prigimties, jie atrodo 
realiai egzistuojantys. tačiau po tokio 
įsiklausymo grįžta paties menininko 
refleksija ir jos konstruojamos vietos, 
t. y. namų paieškos įvaizdis, lyg su-
teikiant tikslą grynajam mąstymui 
ir paverčiant jį nebe tokiu grynu, lyg 
pagal formulę „iš buvimo į turėjimą ir 
atrodymą“. Jei autoriui nėra svetimas 
požiūris, kad kiekvienas daiktas yra 
vertybė dėl mūsų prisirišimo ir ryšio, 
dėl jų atsiradimui skirto laiko ar dar 
kitos nesuvoktos priežasties, tai ga-
lima teigti, kad jo kuriama „kita vie-
ta“ – kaip pabėgimo vieta (kita erdvė) 
ar baigties taškas (kitas laikas) – yra 
ne kas kita kaip „šita vieta“. Bet koks 
bandymas mąstyti yra pririšamas prie 
fiksuotų padėčių, prie daiktų, ir toks 
susisaistymas yra neišvengiamas.

tačiau visą parodą jungianti simbo-
linė virkštelė vis dar kelia nepasitikė-
jimą viso to rimtumu, nes, sprendžiant 
pagal menininko kūrybinę biografiją, 
jis gali išlaikyti tą pačią strategiją. Jei 
ankstesnioji kritinė Liškevičiaus po-
vyza pakeičiama tuo, kas savo teleo-
logine dvasia ir esme yra tapatu tam, 
į ką buvo nutaikyta toji kritika, tai 
anaiptol nereiškia, kad šioje parodoje 
nedekonstruojama kažkas fundamen-

taliai kita. Vis dėlto norisi pabrėžti, 
kad šį kartą paroda žiūrovą pasiekia 
kitaip nei įprasta – daugialypiškai, per 
pasakojimų tinklus ir nežinią, įsivaiz-
duojamybę ir potencialias galimybes, 
išlaikant atvirumą įmanomiems poky-

čiams. Menininko praktikai įprastas 
būdas kurti praeities muziejų yra per-
formuojamas. Praeities atgaminimas 
dabarčiai čia pakeičiamas į erdvėlai-
kį, į laisvą judėjimą jame, į praeities, 
dabarties ir į ją plūstančios ateities 
apmastymą. Jei vis dar kyla klausi-
mas, ar tai nėra dar viena provokacija, 
nes šį kartą viskas pateikta subtiliau 
ir nuosaikiau, tai reikia pripažinti, 
kad į tokį klausimą nereikia atsakyti 
vienareikšmiškai. Gretindamas dvi 
temas – atmintį (kaip praeitį ir jos re-
konstrukciją per subjektyviai atrink-

tus daiktus) ir vizijas (kaip potencia-
lią ateitį ir jos konstrukcijas per tuos 
pačius daiktus) – Dainius Liškevičius 
išlaiko atvirumą ir „kasdienybės poe-
tikos“ performatyvumą, labai būdin-
gą ir ankstesniems jo darbams. tad 

prasminį tinklą bandančiam atrakinti 
žiūrovui tenka pripažinti, kad čia yra 
svarbiau daiktų istorijose, jų atsitikti-
niuose neatitikimuose ir sutapimuose 
kylančios paradoksijos, būdingos ir 
religinei tradicijai. Net ir prasismel-
kianti ironija iš esmės liudija to, į ką ji 
nukreipta, tikrumą ir reikšmingumą, 
kurį galima pagrįsti puikiu jo funkcio-
navimu kultūrinių, socialinių, daiktiš-
kų ir mąstomų formų pavidalu. Galbūt 
ten ir yra ta „tikroji“ vieta, su kuria 
Liškevičius siekia susisaistyti.
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Lyginamieji kultūros lauko tyrimai, 
kom paratyvistika – magistralinė post-
modernių humanitarinių studijų kryp-
tis, kai stengiamasi vienu metu derinti 
skirtingas disciplinas, metodus, gre-
tinti skirtingų erdvėlaikių tekstus, at-
veriant giminingus prasmių laukus. 
komparatyvistiniai analizės įrankiai 
praverčia ir dekonstruojant tautinės 
savivertės stereotipus, siekiant iškelti 
pamatinius, archetipinius aspektus. 
Nuo 2005 m. gyvuojanti Lietuvos ly-
ginamosios literatūros asociacija savo 
renginiuose nuolat primena, kad 
komparatyvistika nėra vien patogus 
pretekstas ieškoti bendrybių ir skir-
tumų, o pastanga iš esmės kalbėti 
apie giliuosius semantinius lygmenis. 
asociacija užsimezgė Lietuvos eduko-
logijos universitete, pirmiausia tyrėjų 
lituanistų bendruomenėje, iniciatorių 
vaidmenį atliko pasauliniams kon-

skonių žemėlapio koordinatės

MaNfreDaS ŽVIrGŽDaS

tekstams atviri mokslininkai – Nijolė 
kašelionienė, Violeta kelertienė, Vy-
tautas Martinkus, kęstutis Nastopka, 
europinio komparatyvistinio tinklo 
plėtra rūpinosi Baltijos šalių akade-
minių ryšių puoselėtojai Juri talvetas 
iš tartu ir Benediktas kalnačas iš ry-
gos. Per penkiolikos metų laikotarpį 
surengtos konferencijos, skirtos kul-
tūrų intertekstams, barbarybės tema-
tikai, europinės ir Baltijos tapatybės 
problemoms, laiško, tilto ir patilčių 
simbolikai. asociacija nesiūlė vieningo 
ir visiems privalomo metodo, todėl pa-
varčius Acta litteraria comparativa nu-
merius, kuriuose sugulė konferencinių 
pranešimų pagrindu parengti straips-
niai, galima pajusti polilogą ir skirtin-
gų mokyklų (semiotikų, fenomenologų, 
imagologų) santalkos potencialą, nors, 
žinoma, būta visko – ir novatoriškumo, 
ir paviršinės eklektikos.

Naujausia asociacijos globojama kon-
ferencija Literatūrinis skonio žemėlapis: 
nuo skonio kultūros iki skonio indust-
rijos (rugsėjo 24–25 d.) vyko visiškai 
pakitusiomis sąlygomis. Pasikeitė ne 
tik formalus asociacijos ad resas (da-
bar jos veiklos strategija nužymima iš 
Lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
tituto), kolegijos sudėtis (jai vadovauja 
baltistinių ryšių tyrėja Laura Lauru-
šaitė, sukūrusi ir šios konferencijos 
koncepciją), planuojama iš pagrindų 
reformuoti Acta litteraria comparativa 
mokslo žurnalą, paverčiant jį solidžiu 
anglakalbiu tęstiniu leidiniu, galinčiu 
lygiuotis į tartu universiteto leidžia-
mą Interlitteraria. rengti tarptautinę 
konferenciją koronaviruso pandemijos 
sąlygomis buvo nelengvas iššūkis; galų 
gale nuspręsta rasti pusiausvyrą tarp 
salėje vis dar galinčių susirinkti pra-
nešėjų ir tų, kurie prabyla iš interneto 
tolumų – atrodė, jog visi susibūrė prie 
vieno stalo, į intelektualią platonišką 
puotą. Skonis tapo raktu, padedančiu 
gilintis į estetikos, gastropoetikos, jus-
lių semiotikos, literatūros istorijos ir 
kultūrologijos sritis, neišleidžiant iš 
akių pirminio analizės objekto – teksto. 
konferencijos tezių knygelės įžangoje 
nubrėžtas aiškus tarpdiscipliniškumo 
siekis: „skonio kultūrinės reikšmės [...] 
jungia estetinį registrą, kuriam pri-
klauso ir literatūrinė produkcija bei 
jos vertinimas, ir įvairias kultūrines 
praktikas, kultūrinę atmintį, sociali-
nius saitus ir nacionalinio identiteto 
tyrimus“. Skonis interpretuotas ir 
kaip vienas iš jutimų, ir kaip subjek-
tyvios ar epochos stiliaus nulemtos 
sprendimo galios įrankis (pavyzdžiui, 
literatūrinis skonis), ir kaip metafora, 
leidžianti pajusti įvairiažanrių tekstų 
grožį ir prasmę. 

akivaizdu, kad skonio problematika 
kryptingai domimasi rygos univer-
sitete, ten vykdomas gastropoetikos 
pro jektas, skatinantis nauju aspektu 
perskaityti grožinius tekstus. kitas 
reikšmės epicentras – pasaulio gurma-
nų sostinė Paryžius, kuriame krista-
lizuojasi teorinės įžvalgos apie skonį 
ir mėgavimąsi. Plenariniame anne Si-
mon iš Paryžiaus pranešime apžvelg-Konferencijos akimirka. sonatos Kotrynos Grėbliūnaitės nuotrauka
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tas su pramoninės gyvulininkystės an-
tiestetika susijusių agroalimentarinių 
romanų kanonas, kuriame atsirado 
vietos ir lietuviškos tematikos uptono 
Sinclairo Džiunglėms. Mirčiai ir suvar-
tojimui pasmerkto gyvulio būtis pri-
statyta atsižvelgiant ir į potencialaus 
skaitytojo reakcijas – nuo liguisto gro-
žėjimosi iki negalėjimo apie tai skaityti. 

Skonėjimosi, skanavimo, ragavimo 
praktika literatūriniuose tekstuose – 
viena iš konferencijos teminių ašių: 
pradedant nuo elementarių duonos ir 
druskos „gyvenimo formų“ klasikinėje 
rusų poezijoje (Inna Merkoulova, ats-
tovaujanti Maskvos ir Paryžiaus aka-
deminėms institucijoms), alexandre’o 
Dumas virtuvės žodyno receptų, virs-
tančių literatūra (Mariana Neţ iš Bu-
karešto), juodos ir baltos duonos kaip 
socialinių klasių simbolikos Maironio 
poemose (Manfredas Žvirgždas), įvai-
riausių su maistu susijusių prasmės 
pavidalų XX a. latvių prozoje (Ieva kal-
niņa, Martiņš Laizans, Ojārs Lāms), 
santykio su liaudies gastrono mine 
kultūra prieškariu (astra Spalvēna), 
šventinio užgavėnių patiekalo (bly-
nų) kaip rusiško svetingumo simbolio 
prieškario Latvijos rusakalbėje spau-
doje (Svetlana Pogodina) ir baigiant 
bučinio skonio variacijomis lietuvių 
poezijoje (Jurga katkuvienė). Iš pas-
tarojo tyrimo paaiškėjo, kad lietuviai 
net ir lyrikoje tebėra labai kuklūs ir 
sutrinka mėgindami juslių katego-
rijomis apibrėžti intymų santykį su 
kitu – saldumas pinasi su sūrumu, ly-
tėjimas su ragavimu, o dažniausiai bu-
činys apskritai beskonis, uždangstytas 
daugiažode ornamentika. Neveltui ir 
viską kategorizuoti mėgęs algirdas 
Julius Greimas pasaulio gustatyvinį 

(skoniu pagrįstą) suvokimą laikė su-
dėtingu ir dviprasmišku. Semiotinę 
skonio artikuliaciją archyvinėse tele-
vizijos reklamose, susijusiose su mais-
to produktų populiarinimu, nagrinėjo 
francis Yaiche (Paryžius). teologiniu 
požiūriu alimentarinių papročių ypa-
tybes nagrinėjo Gabrielius edvinas 
klimenka, užsimojęs išsiaiškinti, ar 
Jėzus kristus buvo vegetaras. Laura 
Laurušaitė gilinosi į bado kaip egzis-
tencinės grėsmės temą naujausių 
lai kų lietuvių ir latvių rašytojų kūri-
niuose apie antrąjį pasaulinį karą ir 
Holokaustą, keldama teorines ir etines 
problemas bei klausdama: kaip kalbėti 
apie badą tiems, kurie jo nepatyrė, kad 
šis kalbėjimas išsaugotų autentiškos 
patirties „poskonį“ ir nevirstų „bado 
industrijos“ serijiniu gaminiu?

kai kurie pranešimai kreipė į jus-
lėmis suvokiamo skonio paribius. 
Ne atsitiktinai atmintyje skonio ka-
tegorija siejama su tam tikra vieta, 
nostalgiškai ilgimasi erdvėlaikio, kur 
buvo patirta juslinė euforija. aptarti 
sprendimai apie vietos ir žmonių gro-
žį bei bjaurumą prancūzų žurnalisto 
Jeano Mauclère’o kelionių įspūdžių iš 
tarpukario Lietuvos knygose (Geno-
vaitė Dručkutė), Provanso kvapų ir 
skonių paletė populiariuose Peterio 
Mayle’o romanuose (Ingrida eglė Žin-
džiuvienė), „vietos skonis“, topografijos 
ir topofilijos sankirtos albanų literatū-
roje (edlira Macaj, Marisa kërbizi iš 
tiranos).

Skonis – ir vertybinė skirtis, lei-
džianti įžengti į grožio, estetikos sritį. 
aušra Jurgutienė apibendrino ideolo-
ginio skonio raidą ankstyvojo soviet-
mečio lyginamosios literatūros tyri-
muose: nieko bendra su menine verte 

neturėjęs „proletarinis internaciona-
lizmas“ tapęs literatūros mokslo atra-
ma ir ilgam iškreipęs estetinio skonio 
kriterijus. Greimo kaip literatūrinio 
skonio formuotojo autoritetingą pozici-
ją svarstė Dainius Vaitiekūnas. Litera-
tūrinio rainerio Marijos rilke’s skonio 
recepciją lietuvių poezijoje pristatė Jū-
ratė Jasaitytė. Skonėjimosi literatūra 
poreikį, įtampą tarp neįpareigojančio 
mėgavimosi ir privalomos programos 
šiuolaikinėse vidurinės mokyklos 
programose aktualizavo Vigmantas 
Butkus. Skonio kaip etinės laikysenos 
matmenį ryškino Giedrė šmitienė: su-
sidūrus su neįgaliaisiais galimos dvi 
visuomenės „skonio“ strategijos – jie 
arba priimami į savo erdvę, arba ta-
riama: „atleiskit, tai ne mano skonio“. 
tad skonis – tai, kas priimtina arba 
atmestina ne vien estetine, bet ir etine 
prasme.

Skoninga – tai, kas savaime gražu, 
nes priklauso puošniajam epochos sti-
liui. Nagrinėti artificioziniai išradin-
gos struktūros kūriniai, vadinamieji 
„Mūzų (kamenų) žaidimai“ (Ludi 
Camenales), Baroko laikais turėję 
pa rodyti išmonę, stiliaus grakštumą, 
literatūrinio skonio subtilumą (Živilė 
Nedzinskaitė). Ieškota puošnumo ir 
grožio XVIII a. rankraštiniuose LDk 
žemėlapiuose, kartografiją traktuojant 
kaip vieną iš meninio stiliaus raiškos 
priemonių (tomas Čelkis).

apskritai konferencija paliko sub-
tilų ir intriguojantį poskonį: literatū-
rinių ir kultūrinių skonių žemėlapyje 
aptikta naujų reikšmingų taškų, pri-
klausančių skirtingų, bet tarpusavyje 
susisiekiančių disciplinų „kontinen-
tams“, patikslintos jų „koordinatės“ ir 
pasirengta detalesniems tyrimams.
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„taškentas. Oro uoste tvanku, kvepia 
arbūzais, ne oro uostas, o turgavietė. 
antra valanda nakties. Be jokios bai-
mės tarp taksi ratų nardo storos pus-
laukinės katės, sako, iš afganistano“, – 
taip paprastai, be jokios dramatiškos 
kulminacijos prasideda 1988 m. rug-
sėjo 5 d. baltarusių rašytojos Svetla-
nos aleksijevič dienoraščio įrašas. ar 
tai niekuo neišsiskirianti kasdienybė, 
ar įprotis – juk sakoma, kad kiekvie-
nas gyvenimas atranda savo rutiną? 

šią aleksijevič nuotaiką spektak lyje 
Cinkas (Zn) dar 2017 m. teatro sceno-
je pratęsė eimuntas Nekrošius. šalia 
kačių čia atsirado ir žmonės: stebin-
tys, klausiantys, besiklausantys, patys 
tampantys tomis katėmis. O štai ste-
bėdama naują Pauliaus Markevičiaus 
bandymą – spektaklį Miražas (prem-
jera rugsėjo 17 d. teatre „Meno fortas“, 
spektaklio eskizas 2019 m. tapo Dalios 
tamulevičiūtės nacionalinės drama-
turgijos konkurso laurea tu) likau nu-
stebusi, kaip arti Cinko (Zn) jis atsi-
dūrė. Po Meno ir mokslo laboratorijos 
stogu įvykęs spektaklis savyje sutal-
pino ir afganistaną, ir būsimus karei-
vius, ir suluošintus, iš karo grįžtančius 
kūnus. tiek čia, tiek aleksijevič doku-
mentiniuose užrašuose afganistanas 
ir jame sukauptos patirtys išlieka 
vienodos. Nors Miražo dramaturgas 
neįvardijamas, tačiau veikiausiai pats 
Markevičius, remdamasis Zigmo Stan-
kaus autobiografinėmis knygomis apie 
karą afganistane, atsirinko ir knygų 
ištraukas, tapusias spektaklio teksti-
ne medžiaga. 

trys kiemo draugai (akt. Vygandas 
Vadeiša, Pijus Ganusauskas ir Simo-

ne vaidinti, o vaizduoti
Personažas kaip veiksmas Pauliaus Markevičiaus 

spektaklyje Miražas

rIMGaILė reNeVYtė

nas Dovidauskas) pakviečiami. Mar-
kevičius traumines patirtis afganis-
tane kur kas stipriau atskleidžia per 
prisiminimus ar pasekmes kariams 
jau sugrįžus namo: kaip neįmanoma 
tampa apkabinti mylimą moterį (akt. 
Marija Petravičiūtė), tiek ilgai nejau-
tus jokio švelnumo, kaip sunku nesa-
pnuoti karo, kaip nesaugu kalbėtis su 
kitu žmogumi (pvz., gydytoja – akt. 
Julija šatkauskaitė), kaip greitai eina 
laikas, kai nereikia laukti, kada galėsi 
grįžti namo. kalbėdamas apie gyveni-
mą po karo, apie karo jau paveiktus 
ir nuo jo sveikti turinčius žmones, 
Markevičius žaidžia teatro priemonė-
mis. Išlaikydamas pasakojimo logiką, 
tačiau nepaisydamas raiškos vientisu-
mo, režisierius pagrindine šio žaidimo 
priemone pasirenka aktorių. Čia akto-
riaus kūnas, jo kalba, eise na, laikyse-
na gali bet kurią sekundę pasikeisti ir 
pradėti pasakoti naują, visiškai kitą ar 
net priešingą istoriją. akimirksniu pa-
sikeitusios aplinkybės pakeičia ir jose 
veikiančiojo psichofiziką, išlaisvina 
aktoriaus vaizduotę kiekvieną situa-
ciją paversti kitokia to paties įvykio  
interpretacija. 

aktoriai spektaklyje laisvi, nes jų ne-
varžo kūrinio personažų psichologija. 
Nors Miražas nevengia psichologizavi-
mo, tačiau aplinkybės verčia aktorius 
taip greitai reaguoti ir keisti savo emo-
cijas, kad nėra kada įsigyventi, įsibūti, 
įsikūnyti. aktorius čia skuba paskui 
įvykius ir pasakojimą taip įtemptai, 
kad nelieka beveik jokios erdvės, kur 
galėtų įsiterpti ir vystytis personažo 
emocijos. atlikdamas jam paskirtas 
veiksmines užduotis, aktorius tam-

pa ir veiksmo ašimi, ir pagrindiniu jo 
objektu.

Miraže ir pasirodė tas spektaklio įže-
minimas, vizualinis (t. y. grynai išori-
nis) veiksmas ir jo choreografija, kurių 
po Cinko (Zn), rodės, niekur nebeišvy-
si. Nekrošius dokumentiškai aprašytas 
cinko berniukų patirtis pavertė jude-
siais, žodžiais, daiktais, kuriuos čia pat 
įveiksmino aktoriai. taip pat ir Miraže 
aktoriais vadinti norisi visus judančius 
objektus, visas scenines funkcijas atlie-
kančias dekoracijas. Postdraminis teat-
ro kūnas čia įveiksminamas kalbiniu 
ir fiziniu aktorių judėjimu, atlikimu, 
personažų vaizdavimu, kiek įmanoma 
atsisakant jų psichologijos.

Spektaklius lyginti tarpusavyje no-
risi ne vien dėl tematinio panašumo, 
nes Markevičius kūrybinės patirties 
būtent ir sėmėsi vaidindamas savo 
kurso vadovo Nekrošiaus spektakliuo-
se. Čia pat galima imti svarstyti – kas 
yra aktorinė Nekrošiaus mokykla? Jei 
aktoriai čia nevertinami kaip persona-
žai, tai tarsi savaime išstumia bet ko-
kią vaidybos sistemą. Bet ar įsikūnyti 
būtinai reikia į žmogaus kūną? Nekro-
šius rodo, kaip įsikūnijama į žodį, kaip 
aktorius įsidaiktina į kažką regimo ir 
apčiuopiamo, kažką, kieno psichologija 
ne išsiaiškinama, o čia pat kuriama. 
aktorius Cinke (Zn), kaip ir kituose 
Nek rošiaus spektakliuose, nieko ne-
vaidina, o tiesiog vaizduoja (bet ne 
iliustruoja!). kitaip tariant, aktorius 
vaidina ne psichologinį charakterį tam 
tikrose aplinkybėse, o tik pačias aplin-
kybes. šiam metodui didelį kontrastą 
sukuria Miraže vaidinantis Oskaro 
koršunovo studentas Džiugas Grinys, 
kuris lyg tyčia, lyg netyčia savo vai-
dybos maniera nepritampa prie kitų 
aktorių-personažų. Ypač psichologiš-
kas Grinys iškrenta iš spektak lio es-
tetikos ir aktorinio sumanymo. toks 
ryškus psichologinis personažas ima 
griauti gležną metaforų ir vaizdinių 
pasaulį vien savo žmogiškumu. kita 
vertus,visai kitame aktoriniame jude-
syje esantys aktoriai mėgina dirbtinai 
„pasivyti“ ryškų Grinio personažą ir 
pradeda stabdyti veiksmą ieškodami 
nereikalingos erdvės psichologinei vai-
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dybai. taip spektaklis pasiklysta tarp 
dviejų kelių, dviejų visiškai skirtingų 
teatro kalbų ir vaidybos manierų.

Vaidinimą – ar vaizdavimą – iš-
reikšdamas savo kūnu, aktorius turi 
suprasti, kad jis scenoje yra realus, 
materialus, regimas ir apčiuopiamas. 
kūnas svarbus ir kaip veiksmas, ir 
kaip objektas, pats kūnas čia virsta ir 
kalba, ir kalbėjimu. Vis dėlto tampa 
svarbu ne tik leisti, bet ir slopinti kū-
niškumą per pasipriešinimą, per fizinį 
sunkumą, per tam tikrą kūno sąmo-
nę ir tūrį, kuriuo kūną pripildo pats 
spektaklis ir išgaunamas šis persona-
žo vaizdavimas. kaip priversti savo 
kūną veikti Miraže, rodos, paliekama 
kiekvienam aktoriui individualiai: 
vienas ant savo plaštakų laikydamas 
puodelį jame plikosi arbatą, kitas – į 
batus įšoka kaip į apkasus. kūniškos 
kalbos Miraže itin daug, todėl ji dik-
tuoja veiksmą, leidžia interpretuoti 
personažų būsenas, numatyti jų san-
tykius, kūniškas aktorių bendravimas 
siūlo jau gerokai išsiplėtusias prasmes 
jų tariamiems žodžiams.

Stankaus knygų kalbos kūniškumas 
taip pat esmingai susijęs su aktorių ir 
spektaklio raiška. kiemo kalba parašy-
ti memuarai Kaip tampama albinosais 
ir Miražas tarsi prideda spektakliui 
skonio, nors personažus kiek suplokš-
tina. Žmonės čia į karą pašaukiami 
ištraukiant juos iš jų kasdienybės. ta-
čiau kalba suformuoja aplinkybes – tai 
jaunuoliai, laukiantys kvietimo į kari-
nę tarnybą – laukiantys savotiško savo 
vyriškumo įrodymo, galimybės tapti. 
kalba veikia kaip pagrindinis perso-
nažo bruožas, tad aktoriui nebereikia 
stengtis jo dar kažkaip pavaizduoti. 
kalbos forma siūlo tam tikrą psicholo-
giją ir jos interpretaciją personažams, 
tad kalbiškai išreikštas personažas 
savaime reiškia tam tikrą psichologi-
ją. šitaip dar iki bet kokio turinio pats 
kalbos kūniškumas išvaduoja aktorių 
iš personažo kaip psichologinio charak-
terio ir iš vaidybos kaip įsikūnijimo į tą 
psichologinį charakterį.

Spektaklio prologas, vaizduojantis 
laiką iki kol vaikinai atsiduria kare, 
pripildytas laukimo, smalsumo, ne-

žinios, kuri gąsdina tik šiek tiek, nes 
kur kas labiau vilioja. tiesioginiais 
epizodais kare Markevičius taip pat 
daug neišplečia spektaklio pasakojimo. 
Daugiausia spektaklio erdvės skiria-
ma tam, kas vyko po to, jau sugrįžus 
namo. taip intensyviai kalbėdamas 
apie karo traumas ir afganistano pase-
kmes žmogiškumui, Markevičius spek-
takliu užduoda klausimą: kaip gyventi 
iš karo sugrįžus gyvam? Juk niekas to 
nesuplanavo, gal netgi nesitikėjo? „Įde-
gusios kurortinės minios vidury tarp 
dėžių ir pintinių su vaisiais straksi 
jauni kareiviai“, – tęsia aleksijevič. – 
„Niekas į juos nekreipia dėmesio, visi 
jau pripratę. [...] kur juos suluošino? 
ką jie ten gynė? Niekam neįdomu.“

Stipriausias Miražas būtent tose 
vietose, kur nerežisuojamas bet koks 
įvykti galintis atsitiktinumas – ten, 
kur režisūra sąmoningai atsisako sa-
vo galios. Ir veikiausiai būtent šiuo re-
žisūros apribojimu tiek, kiek jos reikia 
aktoriams, Miražas išsiskiria iš kitų 
Markevičiaus eksperimentų, likda-
mas itin tolimu Dalykams (2016), 
Reikalams (2017), Errorams (2018) 
ir kitiems režisūrą į fiziką iškeis-

ti mėginantiems scenos kūriniams. 
Galbūt dėl savo teminės linijos vie-

nas kito atspindžiais tapę Miražas ir 
Cinkas (Zn) suartino ir šių spektaklių 
teatrinę raišką. rodos, kad Miraže 
Markevičius priartėja ne tik prie pas-

tarojo Nekrošiaus spektaklio tūrio, bet 
ir prie paties teatro elemento. Nors, 
kaip pats teigia, režisūros Markevičius 
savaime mokėsi pas aktorių kurso va-
dovą Nekrošių (Vilniaus tarptautinio 
festivalio „Sirenos“ katalogas, 2019, 
in: http://www.sirenos.lt/wp-content/
uploads/2020/04/Sirenos-2019-katalo-
gas.pdf), vaidindamas jo spektakliuo-
se, tačiau Meno ir mokslo laboratorijos 
spektakliai kol kas vis dar primena 
teatro eksperimentus, veikiau besi-
formuojančią, o ne išbaigtą teatrinę 
kalbą. tad ar Miražas nutolęs, ar kaip 
tik priartėjęs prie paties Markevičiaus 
teatro raiškos, pasilieku tik spėlioti. 
Galbūt dar pats ieškantis, klausiantis, 
besiklausantis jaunas režisierius mė-
gina išsivaduoti iš svetimų įtakų ir pri-
artėti prie sau tinkančio teatro. Galbūt 
kur kas įdomiau tai, kokiam aktoriui ir 
personažui atsiras vietos tame teatre?

Lyginant su Miražu, anksčiau la-
boratorijoje užgimę spektakliai ne-
kėlė personažo klausimo. aktorius ir 
jo santykis su personažu juose lieka 
nepakitusi ir nekvestionuojama spek-
taklio sudedamoji dalis. tačiau šįsyk 
personažas tampa veiksmu, kalbine 

ir kūniška raiška, gyvu judėjimu. Pa-
radoksalu, kad jame kur kas daugiau 
aktorinės fizikos nei bet kuriame kita-
me Meno ir mokslo laboratorijos spek-
taklyje. Nes personažas čia ir yra pats 
tikriausias miražas.

akimirka iš spektaklio Miražas teatre „Meno fortas“. Centre – aktorius džiugas Grinys. 
iš „Meno ir mokslo laboratorijos“ archyvo

!



66 naujasis židinys-aidai   2020  /  7

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

einu pro rygos didžiąją šv. Marijos 
gildiją ir mažąją šv. Jono gildiją ir 
galvoju, kad turėtų būti ir Vertėjų gil-
dija – mūsų amato meistų draugija. 
Jeigu tokia egzistuotų, pavadinčiau ją 
šventosios Dacės vardu. Na, jeigu ne 
visą gildiją, tai bent jau jos baltišką-
jį – lietuvių-latvių-lietuvių – vertimo 
cechą. Dacės Meierės inicialus DM 
tiksliausia būtų šifruoti kaip Didžioji 
Meistrė arba Didžioji Meistrystė.

Dacė man yra autoritetas vertėjų 
ordine, vertėjo sinonimas ir, turbūt 
neperdėsiu sakydama, kad ji yra lie-
tuvių literatūros metonimija Latvijoje. 
Gyvas pavyzdys, kad vienas žmogus 
gali atstoti ir nuveikti daugiau nei visa 
komanda, ir kad gyvenimas vertimu ir 
iš vertimo nėra mitas.

Dacė Latvijoje yra literatūros ver-
tėjų gildijos priešakyje. Jos vertimų iš 
lietuvių, italų, ispanų ir katalonų kal-
bų sąrašas yra pasigėrėtinai ilgas. Jos 
dėka latviškai prabilo Sigito Parulskio, 
undinės radzevičiūtės, kristinos Sa-
baliauskaitės knygos ir įvairių apsa-
kymų ir romanų ištraukų: Birutės Jo-
nuškaitės, agnės Žagrakalytės, tomo 
Vaisetos, Jurgos tumasonytės.

Daugeliui latvių ji buvo pirmasis 
sąlyčio taškas su lietuvių literatūra. 
Žinau, kad Latvijoje yra nemažai skai-
tytojų, kurie jos verstas knygas perka 
vien pamatę pavardę ant viršelio, o tai 
jau yra didžiausias kokybės ženklas. 
Vos prieš savaitę Latvijoje pasirodžiusi 
kristinos Sabaliauskaitės Pet ro impe-
ratorė jau karaliauja knygynų perka-
miausių knygų pirmoje vietoje.

Nors kalba yra pagrindinė vertėjo 
darbo medžiaga, vertimas yra ama-

Šv. jeronimo premija 2020

atrodo, greta vertimo meist riškumo, 
Dacė turi ir puikų visų šių šiuolaikinei 
vertėjo amatininkystei privalomų sa-
vybių rinkinį.

Vertėjus sieja neregimi saitai, o ypač 
vertėjus tarp dviejų tų pačių kalbų. 
Iš esmės su Dace mes gyvename toje 
pačioje lietuvių ir latvių kalbinėje ter-
pėje, tik priartėjame prie jos iš priešin-
gų pusių – Dacė iš latviškosios, aš iš 
lietuviškosios. Dacė man nėra anoni-
minė amato sesuo, ji ir bičiulė, ir mo-
kytoja – esu dalyvavusi jos vedamose 
vertėjų dirbtuvėse, kur mokiausi verti-
mo meno. Visą dieną atidžiai ir atkak-
liai su mokytoja nagrinėdama tą patį 
tekstą supratau, kad amatas ir kūryba 
glaudžiai susiję, todėl tiksliausia būtų 
kalbėti apie amato meną arba meno 
amatininkystę. O kartu iš Dacės išmo-
kau, kad vertimas dar yra ir sportas.

turbūt nedaug kas žino, kad Dacė 
yra ir stipri bėgikė.

Vertimas yra mentalinis bėgimas. 
kaip ir bėgiojimas, vertimas yra vieni-
šas darbas, ir šv. Jeronimas, kurio pre-
mija šiandien teikiama, buvo griežtas 
asketas. kai pavasarį su Dace kalbė-
jom apie permainas vertėjo gyvenime 
po COVID 19, ji tik nusijuokė, kad per 
karantiną vertėjo diena ir jos antura-
žas nėmaž nepasikeitė – liko tas pats 
stalas, ta pati verčiama knyga ir teksto 
vienatvė.

Bėgikų slengu tariant, jie „renka ki-
lometrus“, panašiai ir vertėjai „renka 
puslapius“ ir bet koks profesionalus 
vertėjas sutiks, kad pririnkti tų pusla-
pių nėra taip jau lengva. Bėgikui rei-
kia stiprios valios ir aerobinės bazės, 
o vertėjui – stiprios valios ir intelekti-
nės bazės, kurios įgyjamos tik kasdien 
treniruojantis.

kristinos Sabaliauskaitės Silva Re-
rum keturis tomus išvertusią Dacę 
Meierę jau tikrai galima nominuoti 
kaip maratonų bėgikę. O šalia to – 
penkios vaikiškos knygos, kitaip ta-

LaudaCija daCEi MEiEREi

Laura LaurušaItė

tas, kuriam reikalinga navigacija tarp 
skirtingų talentų. kaip mėsininkai 
mes išdarinėjame originalų tekstą, 
kaip audė jai surenkame kalbines 
gijas, kaip siuvėjai susiuvame nepa-
likdami baltų siūlų, kaip mūrininkai 
sudedame sakinio plytą prie plytos, 
kaip odminiai išminame stiliaus nely-

gumus, kaip dažytojai nuspalviname 
atmosferą, kad atsispindėtų autorinis 
stilius, kaip stiklapūčiai išpučiame 
metaforas, kaip skardininkai apskar-
diname pakraščius, kad kūrinys netu-
rėtų spragų, kaip auksakaliai filigra-
niškai išdailiname visokiausius teksto 
ažūrus. Vertusi tokių skirtingų auto-
rių kūrinius, ir dar iš skirtingų kalbų, 
Dacė moka virtuoziškai sublimuoti į 
tekstą visas šias kvalifikacijas.

kaip ir pirkliai, vertėjai yra tarpinin-
kai tarp gamintojų ir vartotojų. O šiuo-
laikiniai vertėjai, kurie turi turėti dar 
ir derybinių sugebėjimų, gebėti rašyti 
projektus ir paskui aktyviai reklamuo-
ti savo „prekę“, juolab priartėja prie 
literatūros pirklio apibrėžimo. Man 

dāce Meiere. G̦irčio Raģ̒elio nuotrauka
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ant jo galime susitikti nebijodami nu-
garmėti į bedugnę.

Vis dėlto sveikinimai nebūtų pilni, 
jei nesilaikytume bent vienos iš sena-
jame Vilniaus universitete gyvavusių 
tradicijų. kaip tik viena iš jų buvo su-
eiliuotas pagyras kaip padėką įteikti 
adresatui.

ad eugeniam ulčinaitė,
cum laurea interpretum Lituanorum 

coronabatur

fertur romanus quondam advexisse 
Palaemon

Litalidum genti nomen et arma sua.
Nugae sunt. Verum hoc est: euganeis 

quod in oris
productum, in patriam transtulit 

eugenia.
res mira est? Minime. Nam quae bene 

nata bonisque
gaudet avis, atavis, num male 

vertat opus?
euge tibi nium vinum, eugenia alta, 

propino:
‘euge’ tibi resonet semper et ‘eugenia’.

kalbama, kad kitados romėnas, vardu 
Palemonas,

suteikė mūsų tėvams vardą ir 
herbus savus.

Pasakos tai. O tiesa štai tokia: 
euganėjų kas žemėj

buvo sukurta, gerai išvertė eugenija.
ar tuo stebiesi? Nė kiek. Juk vardas 

eugenijos reiškia
kilmę ir sėkmę išvien argi ji verstų 

blogai?
keliame taurę visi, eugenija, tavo 

sveikaton,
teskamba tau nuolatos džiugesio 

šūksniai „Gyvuok!“

!

aprėpti visą eugenijos ulčinaitės ver-
timų spektrą ir mastą pasirodė be galo 
sunku. turiu prisipažinti, kad dėlio-
dama juos pamečiau skaičių. O ir kaip 
nepamesi, jei jie apima tekstus nuo I 
iki XVIII a. pabaigos? Horacijus, Ci-
ceronas, Ovidijus, Markas aurelijus, 

šv. augustinas. ar tikėjosi šie, didieji, 
kada byloti tolimų ir keistų barbarų 
kalba?

ką ir kalbėti apie Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės literatūrą nuo XVI 
iki XVIII a.: Jonas Vislicietis, garsusis 
Motiejus kazimieras Sarbievijus, ado-
mas šrėteris ir neišsenkančia versme 
literatūros upę maitinantis Vilniaus 
universitetas, kuriame rašo ir eiliuoja 
visi: studentai, profesoriai, vyresnieji. 
kalnai traktatų, laiškų ir dokumentų, 
sveikinimų, epitalamijų ir panegirikų, 

LaudaCija EuGEnijai uLčinaitEi

ŽIVILė NeDZINSkaItė

Eugenija ulčinaitė. iš lituanistusamburis.lt

!

riant, prasibėgimai, easy run, o kaip 
sako sportininkai, nuo kokybiškų easy 
run labai priklauso ir jūsų rezultatas 
rimtose varžybose.

Dacė Meierė yra daug vertimo dis-
tancijų įveikusi ir jose užtikrintai 
nurungusi kitus – šešis kartus gavu-

slenkstis, nes tai pirmoji jos pelnyta 
premija Lietuvoje.

tad linkiu aukštumų vertimo ištver-
mės sporte ir gerų pasiekimų ateities 
varžybose!

Laurų vainikas ir iš Lauros!
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elegijų, trėnodijų ir epitafijų. O kur dar 
epigramos, satyros, lyrika, poemos?..

kaip suvaldyti šį srautą, kaip jame 
nepražūti, kaip išsirinkti tai, kas svar-
biausia, įdomiausia, kas atspindi mū-
sų senosios literatūros tradicijas ir ori-
ginalumą. tik labai gerai išmanantis 
epochos specifiką ir subtilybes galėjo 
imtis tokios titaniškos užduoties – iš-
kelti dienos švieson šių dienų žmogui 
tikrai mažai pažįstamos ir supranta-
mos literatūros, nupūsti dulkes nuo 
bibliotekų ir archyvų saugyklose su-
sispietusių foliantų ir manuskriptų, su 
mokslininkės metodiškumu ir kruopš-
tumu išsirinkti tai, kas svarbiausia. 
Ne tik išsirinkti, bet ir sugrupuoti, 
surasti kiekvieno vietą, o galų gale ir 
prakalbinti. kiekvienas autorius ar 
kūrinys įgaus savo skambesį ir ritmą, 
lietuviški žodžiai grakščiai guls į heg-
zametrus, pentametrus, sapfines ir 
alkajines strofas bei kitus antikinius 
metrus. Ir tik pati vertėja žinos, kiek 
laiko ir pastangų slepiasi už kiekvie-
no posmo, ne – už kiekvienos eilutės, 
o kartais ir už skiemens. Bet vien žinių 
ir kruopštumo vertėjui nepakanka. 
eugenija turi tai, ką senovės teoretikai 
įvardijo kaip furor poeticus – ypatingą 
poetinio teksto pajautą. kaip tik todėl 
visi jos versti kūriniai skinasi kelią ne 
tik į protą, bet ir į širdį.

taigi eugenijos ulčinaitės dėka tu-
rime nutiestą tvirtą tiltą tarp senosios 
Lietuvos literatūros ir mūsų dienų. 

si Latvijos „Literatūros metų prizą“, 
šešis – Italijos užsienio reikalų mi-
nisterijos apdovanojimą už geriausią 
metų vertimą ir dar daugybę visokių 
itališkų ir latviškų laurų. tai jau ga-
lima vadinti Didžiuoju sportu. tačiau 
Jeronimo premija yra naujas įveiktas 



68 naujasis židinys-aidai   2020  /  7

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

kovido vasarą, negalėdamas jos pra-
leisti Lietuvoje, perskaičiau Vasilijaus 
Grosmano († 1964) romano Gyvenimas 
ir likimas (Жизнь и судьба) anglišką 
vertimą Life and Fate. Pikta, kad auto-
riaus, kurį reikėtų rikiuoti kartu su 
tolstojumi ir Solženicynu, nebuvau 
anksčiau skaitęs. apmaudu, kad apie 
Grosmaną nebuvau nė girdėjęs.

Jis, kilęs iš ukrainos žydų, karo 
metu  – raudonosios armijos kores-
pondentas, istoriniame romane aprašo 
Stalingrado mūšį, sužlugdžiusį bet ko-
kias vokiečių viltis laimėti karą. ryški 
mintis, visiems žinoma, bet sunkiai 
įsisąmoninama, per retai užtinkama 
mūsų galvosenose: visur yra gerų ir 
blogų žmonių. reikia plačios patirties, 
pastangų pastebėti gerus žmones net 
ir pikčiausio priešo gretose. Visi esame 
linkę galvoti ir vertinti juoda–balta.

štai ukrainietė našlė pasakoja, 
kaip pas ją buvę apgyvendinti keli 
vokiečių kariai, taigi žudikai, fašistai, 
tūkstančius kartų sovietų pasmerkti. 
O Grosmano vokiečiai ne žvėrys, bet 
paprasti, eiliniai vaikinai. Sutinkame 
vairuotoją ir jo katę, vakarais bėgdavu-
sią jo pasitikti. Prie stalo jis ją glosty-
davo, maitindavo lašinių gabaliukais. 
(Mūsų Panelė Pilkė greta ilsisi man 
rašant.) antras vokietis karys žaidžia 
su vaikais, dar kitas – jai talkina, ka-
poja malkas. Visus šiuos epizodus ran-
dame 50 skyriuje, kuris mane gerokai 
sukrėtė, nes mano tėvas mirė badu 
marksistų komunistų vergų stovykloje.

Skyriaus centre – badu mirštantis 
rusas kareivis, vokiečių belaisvis. Jo 
vaizduotėje bulvių lupynės, šunie-
na, pūvanti arkliena, varnų ir kuosų 
mėsa, kopūstų lapai, pamazgomis ap-

Vasilijaus Grosmano 
nepavėluotos pamokos

kęStutIS SkruPSkeLIS

terštos žemės. tai valgiai. Belaisviai 
juos vienas iš kito vagia, dėl jų pešasi, 
bet kartais ir pasidalija. tačiau šiam 
rusui nusišypso laimė: pervežant iš 
vieno lagerio į kitą sargybiniai patin-
gi, nes netrukus vis vien mirs, ir jį iš-
meta gatvėje, nedideliame ukrainos 
miestelyje. Vietinė našlė ji atgaivina. 
Ir vieną kartą jis, maskvietis, pagiria 
kolchozus. O ji atsikerta, kaip buvo 
iš tikrųjų: suvalgę dilgėles, jie valgė 
žemes. Pasakojimo kulminacija: pro 
jos vyro lavoną praeina „mėlynakis“ 
jaunas, aktyvistas iš Maskvos, ir sako: 
„tie buožės labai užsispyrę. Jiems ge-
riau mirti, negu geruoju atiduoti“.

49 skyrius – trumpas, filosofuojan-
tis apie laisvę ir mirtį. O 48-asis bai-
giasi vaizdeliu: moteris apkabina ką 
tik numirusį vaiką ir pati miršta. Ji 
žydė. koloną, varomą į dujų kamerą, 
Grosmanas aprašo, tarytum pats joje 
vilktųsi. Žydė jaučia, kaip jos glėby-
je berniukas nurimsta, nebesimuisto. 
„aš tapau motina“, – pagalvoja. tai jos 
paskutinė mintis. Jos akys, skaičiusios 
Homerą, mačiusios ir gerų, ir blogų 
žmonių, žąsis žaliose kursko lankose, 
Moną Lizą Luvre, pomidorus ir ropes 
turguje, nebetarnauja. tą patį pasa-
kytumėm apie mus visus: visi esame 
matę ir gerų, ir blogų žmonių, žydrą-
sias zyles ir mirštantį stirniną Labano-
ro girioje, patyrę ir gėrio, ir blogio. tie-
sa, ir tai svarbu, šiuo atveju nužudoma 
žydė. tačiau svarbiausia – ji žmogus.

Iš mirštančiųjų kišenių paskutinę 
grūdų saują išplėšiantis mėlynakis ak-
tyvistas, manau, buvo sotus komjau-
nuolis. Įsivaizduoju, kad nuvargusio 
socializmo statyboje, jo laukė atosto-
gos kryme, daili panelė, malonūs ir 

ilgi vakarai prie gėrybėmis apkrauto 
stalo. Bet svarbu, kad būtų užtrauk-
tos vagono lango užuolaidos, kad kom-
jaunuolės geros nuotaikos negadintų 
pakelėse išmėtyti lavonai. Bet kodėl 
jis mėlynakis? Gal tai nuoroda į na-
cių išgarbintus arijus? Gal cenzūros 
nepastebėta nuoroda, kad tiek po 
nacionalsocialistiniais, tiek po komu-
nistiniais lozungais gyvuoja ta pati 
tikrovė – ir budeliai, ir aukos? šiaip ar 
taip, man gilų įspūdį paliko šių siste-
mų sulyginimas. Juk rašo sovietams 
lojalus, buvęs raudonarmietis, pergalę  
šventęs Berlyne.

Grosmanas mato simetriją: ar žu-
dai dujų kameroje, ar badu marini, vis 
tiek esi žmogžudys. tokios, sakyčiau, 
akivaizdžios simetrijos dažnai nepa-
stebime. Berlyne stovi sukrečiantis, 
įspūdingas Holokausto memorialas, 
gausybė išrikiuotų, karstus prime-
nančių betoninių struktūrų. tarp jų 
nusileidi taku ir atsirandi tarytum po 
žeme, tarp mirusiųjų. Nieko panašaus 
nerasi ten, kur, anot sovietinių doku-
mentų, ilsisi mano tėvo kaulai. Prieš 
keletą dešimtmečių darytoje nuotrau-
koje matyti krūmais apaugęs plotas, 
nedidelis, dabar persekiojamos at-
minties draugijos pastatytas kryželis, 
tikriausiai jau supuvęs. retkarčiais 
užkliūvu už žinutės apie paminklų 
Stalino aukoms naikinimą, bet tokių 
neskelbia didžioji JaV žiniasklaida.

Suprasti, ką suprato Grosmanas, 
mums vis dar nesiseka. karo pradžio-
je, 1939 m. rugsėjo 1 d., Stalinas jau 
buvo nužudęs gal 10 000 000, o Hitle-
ris gal kokį 100 000 žmonių. tačiau 
anais laikais dažnai reikšta mintis: 
Hitleris fašistas, blogio įsikūnijimas, 
o Staliną reikia suprasti, nes jis kuria 
naują civilizaciją. Dažnai pamiršta-
me, kaip sunkiai anais laikais būriai 
dar ir dabar gerbiamų Vakarų inte-
lektualų dirbo, kad nepastebėtų ko-
munistų nusikaltimų. Ir tada kalbų, 
gandų, Vakarus pasiekusių liudytojų 
netrūko. Bet visa tai slopino artėjančio 
karo grėsmė ir utopiniam socializmui 
palankios ideologijos. Neleistina juk 
paskęsti smulkmenose, kai žmonijos 
laukia nuostabus rytojus! Grosmanas 
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tos klaidos nedaro: apie nuostabią 
ateitį fantazavo ir vieni, ir kiti.

keletas pavyzdžių. Didysis JaV 
dienraštis New York Times 1967 m., re-
voliucijos apvalios sukakties proga, pa-
sveikino SSrS ir palinkėjo jai ilgiausių 
metų. tiesa, pripažino, kad tie 50 metų 
buvo neramūs (hectic). Bet apie ukrai-
niečius naikinusį badą, vergų darbą, 
kalėjimų rūsius, kuriuose dalydavo Sta-
lino porcijas – nė žodžio. Pasirodo, mili-
jonai lavonų nesvarbu, nes budeliai ne 
tos ideologijos, aukos – ne tos tautybės.

Nobelio literatūros premijos laureatė 
amerikietė Pearl S. Buck (1892–1973) 
1945 m. paskelbė knygelę Kalba apie 
Rusiją (Talk about Russia), 128 mažo 
formato puslapių. Ją verta skaityti ko-
medijų, parodijų autoriams, apie žmo-
nes, kurie svajonių vedami bėga nuo 
tikrovės. Jaunystėje autorė lankėsi 
rusijoje. Miglotuose prisiminimuo-
se ji mato išbalusius baltuosius rusų 
aristok ratus, bėgančius nuo pergalingų 
valstiečių. Visa tai ji prisiminė skaity-
dama apie rusiją viename amerikos 
žurnale. Dabartinė rusija – tai kraš-
tas, kuriame viena leidykla per metus 
išleidžia 45 mln. egzempliorių knygų 
vaikams, kuriame planuojama iš lėk-
tuvų barstyti anglies dulkes, kad pava-
saris prasidėtų anksčiau, kuriame per 
20 metų 100 mln. suaugusių beraščių 
išmoko skaityti ir rašyti. Beskaitant 
jai darėsi smalsu apie rusiją sužinoti 
daugiau. Ir štai laimingu sutapimu ji 
susipažino su Maša, už amerikiečio iš-
tekėjusia jauna ruse, išgyvenusią revo-
liuciją, kolektyvizaciją. Maša pasakojo, 
kaip po revoliucijos viskas pradėjo keis-
tis. Po kolektyvizacijos šeima gyvena 8 
kambarių namelyje, jos mama rengiasi 
nebe skarmalais, o nusiperka naujų dra-
bužių. Nereikia nė aiškinti, kad vaikai 
lanko mokyklas. Jos tėvas, šiaip geras 
žmogus, mušdavęs motiną. Laikui bė-
gant motina supratusi, kad Spalio revo-
liucija ją išlaisvino, ir po to, jeigu teisin-
gai suprantu, tėvas jos nebemušdavo.

Žydų kilmės britas ericas Hobsbaw-
nas (1917–2012) kartais vadinamas iš-
kiliausiuoju XX a. istoriku. Nesvarbu, 
kad jis buvo įsitikinęs marksistas, o jo 
istorija – ideologizuota. tiesa, prieš gy-

venimo galą jis pripažino komunistų 
nusikaltimus. tačiau vis vien įtikinė-
jo, kad 1936 m. stodamas į anglijos ko-
munistų partiją jis pasielgė gerai, nes 
privalėjo kovoti prieš nacionalsocializ-
mą. Jo supratimu, sovietai kūrė naują 
civilizaciją. Skaitytojui matyti vaizdas, 
kad aukos skaičiuojamos skirtingai: 
vienos svarbios, kitos, tiesa, tragiškos, 
bet nelabai reikšmingos. Primenu, kad 
karo išvakarėse Stalinas jau buvo is-
torinio masto žudikas, o Hitleris tik 
pradinukas.

Suprasti nesunku – sunkiausias nu-
sikaltimas yra pralaimėti karą. turbūt 
apie 1991–1992 m. pasaulyje nebuvo 
pakankamai jėgų, kad komunistus pa-
trauktų į tarptautinį teismą. Nes žlun-
gant SSrS buvo proga sovietų veikėjus 
apkaltinti ir bausti, dar daug jų buvo 
gyvų. Bet didžiosios valstybės komuniz-
mo nusikaltimus buvo gerokai primir-
šusios. šiaip ar taip, priversti rusijos 
jos nebuvo suinteresuotos. šiuo atveju, 
kaip ir visur, reikia skaičiuoti divizijas, 
kreipti dėmesį į tarptautinę prekybą. 
teisingumas neturi lemiamos reikšmės.

reikšmingų moralinių skirtumų 
tarp Stalino ir Hitlerio nėra. Ir tarp 
nacių, ir tarp komunistų nusikaltė-
lių daug. apsiribojant 1940–1945 m. 
Lietuvos įvykiais akivaizdu, kad žydai 
nukentėjo kur kas daugiau už lietu-
vius. tačiau ir prieš lietuvius sovietai 
sunkiai nusikalto. Ir, reikia nepamirš-
ti, kad Stalino planus sužlugdė karas, 
kad sukilimo ir Laikinosios vyriausy-
bės metu Holokausto dar nebuvo, kad 
apie tokius vokiečių planus lietuviai 
nežinojo. Galų gale, lietuviai nėra ka-
žin kokie menkaverčiai neūžaugos. 
kaip ir kiti, praradę nepriklausomybę, 
jie teisėtai, dienos realijų ribose, bandė 
atkurti prarastą valstybę. taip buvo 
1990 m., taip ir 1941 m.

Lietuvos žydų bendruomenėje (LŽB) 
vis randasi balsų, nenorinčių pripažin-
ti lietuvių politinių aspiracijų teisėtu-
mo. Omenyje turiu pastangas naikinti 
įamžinimą žmonių, tapusių rezisten-
cijos simboliais. Paskutinėmis vasaros 
dienomis LŽB paskelbė pareiškimą, 
kuriame sąmoningu žydų istorijos iš-
kraipymu kaltino Vidmantą Valiušai-

tį, o per jį – ir LGGrtC. kaltinimai 
nesiremia konkrečiais ir pakankamais 
įrodymais. apskritai lietuviai ir žydai 
sutaria: nei vieni, nei antri nenori, 
kad būtų gerbiami tikri nusikaltėliai. 
tačiau Valiušaitis ir kiti reikalauja 
rimtų, abejonių nekeliančių įrodymų, 
kad sunkiai nusikalsta. O kaltintojai 
pasitenkina miglotomis kalbomis, kad 
kaltinamasis kažką padarė, nuolat 
ape liuojama į kurį laiką kursuojančius 
konkrečių žydų liudijimus ir įsitvirti-
nusias emocijas.

Patikimiausia istorija kuriama bend-
romis jėgomis, atvirumu, bendradar-
biaujant įvairių pažiūrų žmonėms, 
pasitelkiant skirtingas patirtis, ste-
bėjimo kampus. O dabar, stebint LŽB 
tinklapį, tarsi justi, kad anų dienų is-
torija yra tik vieno Lietuvos piliečių 
būrio monopolis. kiti lietuviai privalo 
nesikišti. ar pagal šį požiūrį nesame 
laikomi beteisiais baudžiavos laikų 
chlopais? Baudžiauninkai juk turi ty-
lėti. O čia sakoma, kad ginti nepriklau-
somybės neturėjome teisės, kaip netu-
rime teisės kištis į istorijos rašymą.

Grosmanas Lietuvą mini du kartus. 
Vokiečių belaisvių stovykloje senas bol-
ševikas kalbasi su komunizmo kritiku. 
Pastarasis sako: tikras vyras esąs vien 
Stalinas. tik jis supranta, kad socializ-
mas viename krašte tesilaiko visišku 
teroru, darbo lageriais, viduramžiška 
raganų medžiokle. Bolševikas atsiker-
ta: viso pasaulio išganymas yra mūsų 
rankose, o raudonoji armija yra lais-
vės armija. kritikas: o kaip apie paktą 
su Hitleriu, Lenkijos invazija? Ir kaip 
jūsų tankai sutraiškė Latviją, Lietuvą 
ir estiją? užpuolė Suomiją?

Bijau, kad Lietuvoje dar esama už-
silikusių sovietų propagandos aukų, 
tikinčių, kad Lietuva savo noru įstojo 
į SSrS, kad priešinosi tik saujelė fa-
šistų, antisemitų. kol taip yra, kol jų 
balsai aidi viešojoje erdvėje, lietuviams 
su žydais susikalbėti vilčių nėra. šiaip 
ar taip, norintiems iš šio akligatvio 
ištrūkti, perskaityti Grosmaną būtų 
gera pradžia. Jis padėtų suprasti, kad 
juoda –balta kontrastais prie tiesos ar-
tėjančios istorijos nesukursime, nes joje 
vyrauja įvairių atspalvių pilkuma.
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Penkiasdešimtųjų kartos poetai mūsų literatūros isto-
rijoje liko įsprausti tarp dviejų ryškesnių kartų: iš vie-
nos pusės – vėlyvojo modernizmo raiteliai Sigitas Geda 
ir už jį vyresni Marcelijus Martinaitis su Judita Vai-
čiūnaite, o kitoje – labai stipri aido Marčėno, Sigito 
Parulskio ir Gintaro Grajausko karta, dar ir šiandien 
matomai veikianti naujosios mūsų poezijos trajektori-
jas. Iš penkiasdešimtaisiais gimusių poetų turbūt tik 
Donaldas kajokas padėjo tvirtesnį pėdsaką kanone. 
šiai kartai priklauso ir Vytautas rubavičius, poezijos 
rašęs vis mažiau ir mažiau, o dabar, po bene penkioli-
kos metų pertraukos, išleidęs rinkinį Smilgos šešėlis: 
vidurnaktis – nedideliu (400 egz.) tiražu, santūriu vir-
šeliu ir savotišku poetinio ego apmąstymu „Savinaikos 
nuodas iš poezijos malonės“ (p. 123–131).

apie kartą čia kalbu ne atsitiktinai – ne todėl, kad 
malonųjį skaitytoją reikėtų supažindinti su rubavičiu-
mi ar lietuvių poezija. Naujoji knyga – tai savotiškas 
kartos ar net nedidelės epochos inkliuzas popieriuje – 
rubavičiaus subjektas netgi atrodo įstrigęs šiame pra-
eities laike ir, panašu, pats tai gana aiškiai supranta. 

atrodo, kad nuo parafilosofinių abstrakčių jaunystės 
svarstymų apie laiko, kalbos ir poezijos prigimtį (pvz., 
rinkinyje Laiko įtampa, 1981), rubavičius pasislinko 
link bandymo iš atminties ar ne(be)būties ištraukti labai 
konkretų laiką, nugyventą konkrečių žmonių artumoje.

Pati poezija, atsigręžusi į praeitį, ypač pirmąjame 
skyriuje, į skaitytoją prabyla būtent būtaisiais laikais – 
kartais ištisomis būtojo kartinio (kurį lydi rečiau pasi-
taikantis dažninis) pynėmis, o esamasis laikas pasirodo 
kone tik subjektui pasakojant atminties epizodus. Gal 
kvailoka imti ir skaičiuoti, bet kas kitas, jei ne nuolankus 
recenzentas, tai padarys? štai šešių puslapių cikle „Be-
veidžiai“ (p. 13–17) rasime 28 kartinius, 14 dažninių, iš 
kurių kone visi – daugiskaitos pirmo asmens. Ir tas prie-
sagų dunksėjimas – dav dav dav, – lydimas daugiskaitos 
pirmo asmens, liudija keletą dalykų – ne tik jau minėtą 
atminties archeologiją, bet ir tapatinimąsi su praėjusiu 
laiku ir savąja karta. Be bandymo atsigręžti į šiandieną.

Jeigu pasakyčiau, kad poezija gimsta iš nostalgijos ir 
ilgesio (nesvarbu, metafizinio ar žemiško), matyt, ma-
žai kas nustebtų. Bet įdomu palyginti, kaip nostalgija 
ir praėjusio laiko ilgesys pakeičia autoriaus poetiką ir 
intonacijas. antrojoje savo knygoje Laiko įtampa poetas 
kalbėjo nelyriškomis, intelektualiomis, kone šaltomis 
kaip algimanto Mackaus intonacijomis: „nes miesteliai 
ir miestai į tave ištremti / jų kalba ir mirtis ištremti į 
tavo akis / o būk perkankintas jų nuolankumo / būk jų 
nuolankumo prakeiktas“ (p. 46); arba – „o kūnas kaip 
žodis / kurio prasmę žodynai užmiršo“ (p. 56). Naujau-
sioje knygoje – daugiau jausmingo ir nostalgiško lyriz-
mo, atsiremiančio į konkrečias subjekto patirtis. kartais 
tas saldokas ir romantiškas lyrizmas tikrai vykęs – ru-
bavičius gerai valdo sintaksę, inversijas, aliteracijas, 
kalbos ritmiką – tarkime, atsisveikinimo su Vidmante 
Jasukaityte tekste: „jau nebesutiksi manęs jau nebeat-
sisveikinsi / pamodama laisvu / gyvenimo geismo kupi-
nu delnu švelniu“ (p. 24), bet kartais slystelima ir pačių 
banaliausių, padėvėtų įvaizdžių link, pavyzdžiui: „kuo 
tavo akys gundė viliojo ulbėjo“ (p. 35). Įdomu, kad ruba-
vičiaus subjekto sąmonė taip tvirtai įsikūrusi atmintyje 
ir praeities laike, kad net eilėraščiai, kurie kone medita-
ciniai ar fotografiniai, fiksuojantys vieną akimirką laike, 
tarkime, tyloje įtrūkstantį kavinės langą, vis vien veda į 
atminties horizontus – įsiterpia frazė „prie jo mes sėdė-
davom“ („raižus šešėlis“, p. 86). Vis skambantys užmarš-
ties, šešėlio, beveidystės, atsisveikinimo motyvai lyg ir 
liudija susitaikymą su buvimu gražaus, bet praėjusio 
pasaulio gyventoju, tačiau įdomiai sąveikauja su dažna 
eilėraščio intencija – privilioti praėjusį laiką į popieriaus 
lapą. Gal tame esama ir šiokio tokio vidinio konflikto.

užkalant suokalbius, 
užkemšant butelio fleitą

MaNtaS taMOšaItIS

KnyGų aidai

Viršelio nuotrauka indrės 
Rybakovaitės

Vytautas Rubavičius,
sMiLGos ŠEŠėLis: 
ViduRnaKtis: Eilėraščiai,
Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla,  
2020, 136 p., 400 egz.
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turbūt čia, prakalbus apie atminties horizontus, yra 
tinkamiausia vieta aptarti rinkinį lydintį tekstą „Sa-
vinaikos nuodas iš poezijos malonės“. Labai gerai įsi-
vaizduoju, kaip tūlas kultūrinių mitų griovėjas šį teks-
tą sėkmingai dekonstruoja – kaip savotišką romantinį 
kūrėjo mitą, kuris šiandien tai bliūkšta, tai prisikelia 
naujomis formomis. Ir jame rasime kone visas šio mito 
(ir sovietmečio pabaigos laiko) mitologemas. Pirmiau-
sia – tai poezijos pateikimas kaip vienintelės gyvenimo 
prasmės sovietinės okupacijos akivaizdoje: „Pasijunti 
ne tik atskirtas, bet ir išskirtas. Imi tikėti esąs palytė-
tas kalbos malonės, kuri tampa pagrindine gyvenimo 
prasmės gaire. Gyvenimo sovietinės okupacijos sąly-
gomis“ (p. 125). Greta – poezijos kaip dieviškos malo-
nės ir prakeiksmo vaizdinys: „kiek kūryboje esama sa-
vinaikos nuodo ir kiek savikūros dvasios šviesos? [...] 
Pirmoji didžioji nuodėmė – pasijutęs poezijos pašauk-
tas gyvenai įsitikinęs, kad nauja metafora ir yra tikro-
ji gyvenimo prasmė. kad eilėraščiui ne tik gali, bet ir 
privalai aukoti savo ir artimųjų gyvenimus“ (p. 125–
126). Ir toliau – viskas kaip iš rašto ir girdėtų legendų: 
„vienišojo kelias“ (p. 126), aštunto dešimtmečio kavinių 
sąrašai, lydimi apgailestavimo, kad nieko neliko: „Jo-
kio Vilniaus, juolab atminties ir poezijos dvelksmo pra-
amžio“ (p. 126), moterų suknelės, kvepalai, vynas ir, be 
abejo, cigarečių dūmai (p. 127), tada – poetinės įtakos, 
sargavimas, darbininkavimas ir išgėrinėjimas bei ap-
gailestavimas dėl žlugusių, neišsipildžiusių gyvenimų 
(p. 129), išsvajotas nesusitaikymo su sistema idealas 
(p. 130). Ir vis poeziją lydintis alkoholis – butelio flei-
ta (šis motyvas knygoje vis atsikartoja). tiesa, rubavi-
čius, kad ir kaip romantiškai pasakotų apie tą praėjusį 
laiką, prabyla ir iš šiokios tokios distancijos užsimin-
damas, kad tas sovietmečio pabaigos poetinės bohemos 
veidas turi ir kitą pusę: „kitaip ima sietis gyvenimo is-
torijos įvykiai, kitokia ryškėja jų prasmė, keičiasi poezi-
jos šviesa ir spalva – eilutes ima laužyti vis labiau suvo-
kiami nuodėmės ir būtinos atgailos kirčiai“ (p. 131).

Ir kas iš to? keli dalykai. Pirma, kaip minėjau, galime 
imtis šito liudijimo (tiek poetinio, tiek lydinčio prozinio) 
dekonstravimo ir demitologizavimo, siekdami atskleis-
ti, koks esą tai nepavykęs nesusitaikymo su sistema ar 
sistemomis būdas, kiek čia esama nostalginės romanti-
kos, kiek savęs mito kūrybos. Bet ar labai įdomu? Gal 
tik šiek tiek. rubavičiaus knygos tekstas man kur kas 
įdomesnis būtent kaip kartos savimonės mitas – spė-
čiau, kad dalis (neoficiozinių) poetų būtent taip ir regi 
savo poetavimo prieš politines pervartas metus, gal net 
ir dabar (kaip rubavičiaus poezijos subjektas) mąsto 
neištrūkdami iš šių romantizuotų paradigmų. Sukirba 
ir kitas klausimas – nors kartais atrodo, kad šiandie-
na gerokai nutolusi nuo tokio poetocentrinio dramatiz-
mo, ar tikrai jauniausios kartos (pvz., aivaro Veiknio, 
Mariaus Povilo elijo Martynenko) savas poetinis mitas 

labai skiriasi nuo rubavičiaus, ar jis mažiau roman-
tiškas, net jei literatūrinėmis priemonėmis ir demons-
truojamas kitoniškumas? Suabejočiau.

Bet sugrįžkime prie rubavičiaus poezijos. šalia jau 
minėto poetinės sintaksės, inversijų ir ritmikos valdy-
mo, jo poezija išsiskiria gausia metaforų ir žodyno įvai-
rove – kartais jos virsta netikėta eilute, bet šioje kny-
goje – ne viskas suvaldyta. kartais tai virsta tokiomis 
pynėmis, kurios mažai ką besako skaitytojui, net jei jis 
atpažįsta kai kurias nuorodas: „viskas pereita suome-
nuota – / išvirkščias dyrina mėnuo / Vilniai šiugždant pa-
raliais // kolei nagas auksinis aušros / arteriją perrėš – / 
miego pelė pasišiauš / stiklo pabirs karoliukai“ (p. 42).

Dar kitos metaforos paieškos ar kalbinės pastan-
gos atrodo tokios didelės, kad pasirodo kiek juokin-
gai: „žerklūs pagaugai nubėgs / skils omuo“ (p. 61), „ir 
skambanti Varholo sruoga spenely kandžiam“ (p. 59), 
„per kito gelmyną / sąrėmių čiuopdamas kulgrindą – “ 
(p. 59). Perskaičius kažkaip ne dūšia į sielos gelmyną 
keliauja, o šypsnis nulekia veido kūlgrindomis, Warho-
lą vydamasis.

esama ir kitokių, ne tokių metaforiškų ir ne tokių 
sprangių tekstų, pavyzdžiui, IV knygos skyrius „aido 
paspęstas“ atrodo linkstantis į skaidrias rytietiškas for-
mas, tačiau tie tekstai nei originalūs, nei kuo labai ypa-
tingi. O pats žaidimas aido motyvu irgi kiek trikdo – 
atrodo, kad kažkas apsivilko nunešiotą Marčėno paltą. 
Verta paminėti ir porą tekstų, apmąstančių ne tik asme-
ninę ar kartos, bet ir bendrą mūsų istoriją – tai subtilio-
mis detalėmis okupacijos tragediją pažymintis tekstas 
„Okupacija“ (p. 84–85) ir gerokai mažiau subtilus isto-
rinis deliriumas „Naktiniai praskaidrėjimai su žuvėdra 
konstantinu plaukiant Baltijos jūroje“ (p. 26–31), lyg ir 
atmetantis šiandienes istorikų pozicijas bei komplek-
suojantis dėl Lietuvos istorijos, kurioje „su lenkais / 
apsikabiname taip, kad lietuviui sutrupa siela“ (p. 26).

recenzentas nebūtų nei nuolankus, nei sąžiningas, 
jei tiek skaitytojui prikalbėjęs imtų ir nusimuilintų ne-
iškėlęs klausimo: tai kiek čia visgi poezijos – ar pirkti, 
skaityti? atsakymas keblokas – tai nėra silpna poezi-
ja, esama gražios lyrikos, o ir nostalgija pati savaime – 
toks gražus ir graudinantis daiktas, nors šiais laikais 
vis labiau nuvertinamas. Bet knyga vis dėlto įdomesnė 
kaip kultūrinis santykio su vėlyvojo sovietmečio poe-
zijos mitu liudijimas – kaip bandymas liudyti epochos 
gyvastį, suprantant, kad tas bandymas nostalgiškas, 
tačiau neišsivaduojant nei iš tos nostalgijos, nei suge-
bant žengti už to mito ribų, nei gebant atviru žvilgs-
niu pažvelgti į ateitį ar bent dabartį. knyga įdomi kaip 
kultūros tekstas. Bet, deja, ieškančius poetinių lobių ir 
atradimų skaitytojus labiau norisi palydėti prie anks-
tyvosios rubavičiaus kūrybos – joje mažiau daugžodžia-
vimo, mažiau gerklėje stringančių metaforų, mažiau 
asmeninės atminties ir, bent man, daugiau poezijos.

K n y G ų  a i d a i
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šiemet Pirmosios knygos konkursas nustebino intri-
ga – pirmosios vietos prozos kategorijos laimėtoja ne-
tikėtai atsisakė leisti knygą. Galimybė džiaugtis rank-
raščio virsmu knyga teko antrąją vietą užėmusiam 
Sauliui Vasiliauskui. autorius puikiai pažįstamas kul-
tūrinės spaudos skaitytojams, dažnai publikuojamos jo 
apžvalgos, interviu, kūrybiniai tekstai. Iš širvintų ki-
lęs Vasiliauskas publikuoti tekstus ėmė persikraustęs į 
Vilnių – literatūrinis kelias prasidėjo pasirinkus lietu-
vių filologijos studijas. keletas į „trumpų pasakojimų“ 
rinktinę patekusių tekstų jau buvo skaityti įvairiuose 
literatūriniuose renginiuose. Jaunieji rašytojai pirmie-
siems bandymams dažnai pasirenka trumpos apimties 
kūrinius (noveles, apsakymus, esė) – toks kūrinys, ga-
lima spėti, reikalauja mažiau fizinių ir dvasinių rašyto-
jo pastangų, paprasčiau išlaikyti dėmesį ir nepasiklys-
ti tarp sakinių labirintų. Man atrodo, trumpąjį žanrą 
besirenkantys autoriai neįvertina rizikos – šis žanras 
apnuogina, sudėtinga užduotimi tampa netobulų vietų 
užmaskavimas žodžių vingrybėmis. 2018 m. prozos kate-
gorijos „Pk“ nugalėtoja Monika Baltrušaitytė anuomet 
maloniai nustebino. autorė, pasirinkusi novelės žanrą, 
puikiai juo žaidė, itin paprastomis stilistinėmis prie-
monėmis gebėjo sukurti įtaigų ir nuoširdų pasakojimą.

rinkdamasis trumpąjį žanrą Vasiliauskas nudega. 
Jo pasakojimai – vizijos, potyriai, kelionių dienoraščiai 
yra atvirai autobiografiški (tai interviu atvirai sako ir 
pats autorius: Monika Bertašiūtė, „Pirmąją knygą išlei-

dęs S. Vasiliauskas: kūrybiškas žmogus nuolatos ieško, 
kur save realizuoti“, in: https://www.15min.lt/kultura/
naujiena/literatura/pirmaja-knyga-isleides-s-vasiliaus-
kas-kurybiskas-zmogus-nuolatos-iesko-kur-save-rea-
lizuoti-286-1383286). autobiografiškumas ir autofik-
cija – šiandien naujai išpopuliarėję žanrai. Genialiam 
autoriui toks pasirinkimas – puikus būdas regzti įtrau-
kiantį pasakojimą (pavyzdžiui, Sylvios Plath Stiklo 
gaubtas), sužadinantį skaitovo interesą. Galime atsi-
minti ir Lietuvoje neseniai pasirodžiusią Virginijos kul-
vinskaitės knygą Kai aš buvau malalietka. Vasiliausko 
knyga fragmentiška, tačiau fragmentai lyg ir jungiasi 
į vienį, kurdami savotiško dienoraščio įvaizdį. Pagrin-
diniai pasakojimų personažai kalba vienu balsu – susi-
daro tęstinumo įspūdis. Išsiskiria pasakotojo, kalban-
čio apie keliones, balsas. Puikiai valdantis plunksną 
kritiniuose moksliniuose tekstuose autorius čia yra pa-
liekamas be teorijos ramsčio. Paliktas vienas, be šal-
tinių, jis svyruoja, klupinėja, tekstas slysta iš rankų.

rinktinė pradedama įsivaizduojamu interviu po pir-
mosios knygos išleidimo. Visa knyga – pilna fiziškų, 
daiktiškų vaizdų. tai atsiskleidžia jau pirmuosiuose 
puslapiuose – minėtame fiktyviame interviu: „– ar jus 
kas nors erzina? / – akimirka, kai baigiasi tualetinis 
popierius. / – kuo labiausiai rūpinatės? / – Gardžiais 
pie tumis“ (p. 8). Daiktiškumą sufleruoja knygos, pasa-
kojimų pavadinimai: „Nagai“, „raktai“, „Skėtis“, „trum-
pikės“. Personažai plokšti, apibūdinamos tik jų išori-
nės savybės, stinga plėtojamo psichologinio lygmens.

knygos veikėjai vangiai stebi aplinkinius, jų neanali-
zuoja. Daug svarbesni pasirodo daiktai, kurie subjektui 
geba sukelti įvairių išgyvenimų, tampa atspirties taš-
ku. Pavyzdžiui, tekste „Nagai“ veikėjas itin susirūpina 
savo nagų ilgiu. Didžioji dauguma pagrindinių persona-
žų išgyvenimų skleidžiasi tik egocentriškoje plotmėje. 
Mylimoji reikalinga tam, kad atneštų dantų krapštuką: 
„kaip gerai, kad šalia turiu mylimą moterį, kuri sako: 
„einu kavos, ar tau ką nors atnešti?“ tariu: „Mieloji, ar 
galėtum man prigriebti dantų krapštuką?“ (p. 66). Svar-
būs dalykai sąmoningai painiojami su menkaverčiais.

knygoje Dabar aš ramiai papietausiu nėra lyrišku-
mo, sentimentalumo, nostalgijos ar poezijos. autorius 
nevengia eksperimentuoti, tačiau eksperimentai neat-
rodo natūraliai. Įterpiami absurdo elementai, skamba 
cinizmo gaidelės. Ironijos strėlės dažniau žeidžia ne 
patį personažą, o aplinką. Moterys vaizduojamos itin 
pašiepiamai, jos sudaiktinamos:

aš ir padavėja. Būtų pasitaikius bent kiek žavesnė, 
būčiau pamosavęs žiedu. aišku, ne jos bėda, kad kū-
rėjas pašykštėjo dailumo. (p. 45)

Padavėja pasižiūri ir taria, kad kortelėje nepa-
kanka lėšų. klausiu, kaip suprast, „nepakanka“? 

daiktiškumo trauka

LINa OŽeraItYtė

saulius Vasiliauskas,
daBaR aŠ RaMiai 
PaPiEtausiu: trumpieji 
pasakojimai,
serija Pirmoji	knyga,
Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2020, 
116 p., 500 egz.

dizaineris tomas s. Butkus
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Lėšų kortelėje turi būti, sakau. Ji teigia nežinanti ir 
nega linti man padėti lėšų klausimu. Ir chačapurio, 
deja, neiškeps. Materialistė kažkokia. Neprasidedu 
su tokiom, pakanka dar sveiko proto. Palūkuriuoju, 
patūpčioju dar minutę prie kasos ir duodu grynais. 
tegu tik kepa!

Pavalgau skaniai, bet nepadėkoju. Jaučiuosi įžeis-
tas, tad nepalieku jokių arbateurių. kitąkart bus 
nuolankesnė. (p. 59)

Moteris personažams – patarnautoja, turinti atitik-
ti grožio standartus. Nors, atrodytų, toks santykis su 
moterimis ir kiek autoironiškas, su komiška intenci-
ja, tačiau tai niekuo nepavirsta – na, ir kas, kad auto-
rius supranta, jog yra padorumo paribyje, jei net kaip 
pokštas jo tekstas – nejuokingas? šios padorumo pari-
bių situacijos taip ir nevirsta nei gražiu, nei juokingu, 
nei etinius klausimus provokuojančiu daiktu. Morali-
nė problematika neanalizuojama. Veikėjai neapmąsto 
savo poelgių: nesvarsto, jie geri, ar ne. teisuoliškumo 
kaukė (o gal net naglos akys) lydi veikėjus šokinėjant iš 
vieno pasakojimo į kitą.

šios knygos atveju autobiografiškumas virsta silpny-
be, parodančia negebėjimą sukurti fikcinį pasakojimą. 
It šiaudo griebiamasi autobiografinio pasakojimo. Die-
noraštine forma aprašyti savo patirtis ir jas kiek lite-
ratūriškai padailinti – gana paprasta. tik ar kiekvieno 
dienoraštis yra vertas dėmesio? Pradedantys autoriai 
įprastai griebiasi šokiravimo. šiuo atveju net ir to nėra, 
lieka apynuobodė kasdienybė: vieni šokiruoja, o kiti – 
tik aprašo, kaip eina pirkti chačapurių.

O štai autoriaus minimas ir mėgstamas Bohumilas 
Hrabalas kasdienybės nuobodulį aprašė žavingai. Je-
rzy Pilchas ir Ota Pavelas gebėjo itin meistriškai su-
pinti įsivaizduojamas istorijas su autobiografiniais mo-
tyvais, viską persmelkdami melancholiško liūdesio ir 
nostalgijos potėpiais. atrodo, Vasiliausko kūrinio inten-
cija iš dalies tokia ir buvo, tačiau taip ir liko intencija.

Vasiliausko sakinys – lakoniškas, dialogai itin kon-
centruoti, jiems pakanka keleto žodžių. tiesioginė kal-
ba – nenatūrali, apkarpyta, supaprastinta, tarsi labiau 
tinkama socialiniams tinklams, o ne literatūrai ar gy-
venimui. šuoliuojama per temas, laikus, o tuos šuolius 
lydi plokšti it knygos lapai veikėjai. fikciniai pasako-
jimai lyg ir pretenduoja į satyrą, komizmą. tačiau ku-
riama banaliomis priemonėmis, kurios virsta nejau-
kiu balastu: „Labas“ – parašė vienos merginos profiliui 
pažinčių svetainėje tomas. „Sveikas“ – atrašė vienos 
merginos profilis pažinčių svetainėje. „Nemoku pradėti 
pokalbio, gelbėk; D“ – atrašė jis. „tai jau pradėjai, ką 
veiki?:)“ – atrašė ji“ (p. 13). Veikėjai kalbasi deklaraty-
viai, plokščiai, tarsi puse burnos: „– tai esat buvus? / – 
Ne, vis neprisiruošiu. / – Jaukus miestas klaipėda! / 
reikės nuvažiuoti“ (p. 20).

Pasakojimų eiga, priimami sprendimai yra lengvai 
nuspėjami, aiškūs, beveik nepaliekama vietos netikė-
tumui (nors atomazgos neretai, atrodo, savo intencija ir 
pretenduoja nustebinti skaitytoją). Išsakomos subjekty-
vios patirtys, būsenos, reflektuojamas apsisprendimas 
rinktis literato kelią. Nagrinėjamos kelios pagrindinės 
temos: vyro požiūris į moterį (labiau bandyta nagrinė-
ti, nei nagrinėta), bohemiškas gyvenimo stilius, akade-
minis gyvenimas. Visų temų aplinka – buitinė: namai, 
transporto priemonė, kavinė. Vienintelis veikėjas, kurį 
šiek tiek pavyksta pažinti skaitytojui – tai pats pasa-
kotojas. kiti personažai pasirodo labai epizodiškai, vos 
sujudindami knygos rezginio lapelius.

Žmones, kurie kalba tik tam, kad kalbėtų, bet savo 
kalbėjimu nepasako nieko, gyvenime vertiname mažų 
mažiausiai skeptiškai. Vasiliausko pasakojimai, deja, 
primena perteklines šnekas, neturiningą plepėjimą: 
„Nerimi plūsta lapai. atrodo it būtų upės nagai, kurių 
manikiūras palengva lupasi. eidamas paupiu ir ste-
bėdamas aplinką suvokiu – visas pasaulis laikosi ant 
nagų. Nagai yra medžių šaknys, nagai yra daugiabu-
čių rūsiai, gausybę nagų slepia kapinės... Netgi mūsų 
emocijos yra kaip nagai: bukos arba aštrios, dažniau-
siai – kitų apkramtytos. / šiaip ar taip, ilgi nagai – pa-
saulio pamatai! Ilgūs nagai – visų mūsų alfa ir omega!“ 
(p. 38). Lozungai apie nagus turėtų demonstruoti auto-
riaus išmonę, virsti merafora ar bent parodyti gebėjimą 
intelektualiai pajuokauti, bet nagai taip ir lieka nagais, 
kad ir ką pasakotojas jais pavadintų.

Stipriausi tekstai – gyvenimo Vokietijoje aprašymai. 
Jie nupasakoja laikmetį, aplinką, literato gyvenimą 
svečioje šalyje. Iš atminties nejučia sugrįžta Stefanas 
Zweigas, puikiai savo laikmetį užčiuopęs knygoje Va-
karykštis pasaulis: europiečio prisiminimai. tokio po-
būdžio tekstai, atrodo, kur kas geriau paklūsta Vasi-
liauskui, tačiau jų čia tik užuomazgos. Dabar aš ramiai 
papietausiu – trumpais pasakojimais užsimaskavęs 
dienoraštis, vietoj datų nešantis tekstų pavadinimus.

Pati skaitymo patirtis mane nustebino tuo, kad labai 
sunku joje įžvelgti kažką kokybiško ir autentiško, ta-
čiau taip pat nelengva pasakyti, kuo ji nesiskiria nuo 
kitų. Ganėtinai blankus įspūdis sulaiko nuo piktinimo-
si – įprastai ginčus gali sukelti braižas, idėjos, temos ar 
rašymo stilius. Pavyzdžiui, Deivydo Preišegalavičiaus 
pirmoji knyga Dulkių spalvos žuvelės turėjo daug iš-
skirtinių ir novatoriškų bruožų, kurie galėjo kelti dis-
kusijas ar bent paskatinti susipykti. Vasiliausko proza 
plaukia pasroviui, ji neišsiskiria nei temomis, nei raiš-
ka. Vidutiniškas įgyvendimas lyg ir apsaugo nuo labai 
aštrių kritikos strėlių. Geras meno kūrinys ar tekstas 
turėtų priversti susimąstyti, juoktis ar bent grožėtis. 
O pabrėžtinai „joks“ ir emocijų nepakutenantis tekstas 
tėra pasmerktas lėtai smegti užmarštin. !
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Debiutinėje knygoje Diana Latvė pasakoja senojo klai-
pėdos miesto ir jo žmonių istorijas. Memelio gaisras pri-
statomas kaip (istorinis) novelių romanas, kuris api ma 
keletą laiko pjūvių – nuo 1853 m. iki šių dienų. autorė 
pasirenka įdomų, istorinių romanų paribiuose liekan-
tį objektą – vokiškąjį Mėmelį, jo klestėjimo ir suirutės 
laikus bei sovietizacijos paliestą klaipėdą. Pirmas ky-
lantis klausimas – kiek istorinės tiesos, o kiek išmonės 
pasitelkta rašant kūrinį. Paklausta, kiek autorei svar-
bus tikslumas ir faktų atitikimas realybėje, rašyto-
ja atsako: „tiesos procentas grožiniame kūrinyje nėra 
svarbus, tačiau ją interpretuojant, apipinant fantazija, 
svarbus autoriaus sąžiningumas (https://www.15min.
lt/kultura/naujiena/literatura/knyga-apie-memeli-pa-
rasiusi-diana-latve-kuo-daugiau-gilinausi-i-miesto-
istorija-tuo-labiau-ji-pamilau-286-1364186?copied). 
šį sąžiningumą Diana Latvė supranta kaip kruopštų 
šaltinių studijavimą, konsultacijas su specia listais ir 
paskui patikina, kad improvizuoti sau leido tiek, kiek 
trūko faktų sumanytam siužetui. šis deklaruojamas gi-
linimasis, autentiškumo paieškos skaitant tikrai jau-
tėsi (faktų tikslumą vis dėlto paliekant istorikų kom-
petencijoms) – kiekviena novelė prisotinta detalių, 
spalvų, nuotaikų ir skonių – konstruojama laikmetį 
atitinkanti atmosfera. Sukuriama palanki, kūrybiška 

terpė, kurioje galima atpažinti istorinius kontekstus, 
bendrąją laikmečio dvasią, vyraujančias nuotaikas ir 
skirtingus žmonių likimus. Visas penkias noveles su-
sieja keli veikėjai (Jonas kelis, jo sūnus Mikė) ir pats 
įvairius pokyčius patiriantis miestas, laikas, tašantis ir 
nugludinantis, virsmų upė, keičianti klaipėdos veidą. 
Išraiškingiausi – vienuolyno apšaudymo, Mėmelio gais-
ro, Mažosios Smeltės kaimo susiformavimo epizodai. 

Greta istorinio kolorito, dėmesio vietai, supančiai 
aplinkai, knygoje įdomios personažų istorijos, jų liki-
mai. Beje, dauguma personažų išgalvoti, prototipus 
turi Mertinas Mutra (W. Mutrray) ir Johanas šloma-
nas (Johannas Schliemannas). Dauguma Memelio 
gaisro veikėjų išgyveno ribines situacijas, sunkius lai-
kus – krymo karas, airijos badas, gaisras, sovietizaci-
jos padariniai. Gaisro sukėlėjas, pirklys, palaidojęs savo 
vaiką, slaugantis po gimdymų vis labiau silpstančią 
žmoną. Vienas iš pagrindinių romano herojų airis Jo-
nas kelis išgyvenęs badą, netekęs artimųjų, priverstas 
pasisamdyti į britų laivyną. Vienuolio Bjonso mylimoji 
Hana nusiskandinusi išniekinta nepažįstamo vyriškio. 
Caro į vienuolyną pasiųstas invalidų garnizonas, tra-
gikomiškos klipatų pastangos atremti britų puolimą. 
arba, regis, žydinti moteris Laima, gyvenanti su nemy-
limu vyru ir daranti jau ketvirtą „valymą“ – pastojusi 
svetimaudama. knygoje susitinkama ir su stichija, tuo 
force majeure, nuo žmogaus valios menkai ar visai ne-
priklausančiu atšiauriu ir slaptingu pasauliu, ir su vi-
diniu žvėrimi, nirtuliu, nesutramdyta aistra, brėžiančia 
trapią ribą tarp gyvasties ir nebūties: „Bjonsas panūsta 
stverti savo baimę, čiupti tą „ryžiką“ mat rosą, suimti 
jo rausvą ploną kaklą, pirštais suspausti, koja priremti 
rėkiančią krūtinę, išgirsti garsiai treškant šonkaulius, 
matyti, kaip išblykšta jo veidas, kaip lašas po lašo iš 
priešo kūno išteka gyvastis“ (p. 42). tačiau greta ne-
būties, vargo, nepriteklių skleidžiasi geismas, gyvastis, 
gyvybė užsimezga mirties prieangyje – raudona plaukų 
liepsna ir oranžiniai gaisro atšvaitai, gyslose jaudriai 
mušantis kraujas ir apanglėję kūnai: „tą pačią naktį 
užsimezgė mano giminės pradas, patvirtinęs žmogiš-
kosios prigimties gajumą“ (p. 55) vs. „šio miesto lau-
kė badas, šaltis ir nepriteklius, ligos ir mirtis“ (p. 109). 
Svarbus knygoje keliamas klausimas – ar, spaudžia-
mas nepriteklių, stichijų ir chaoso, prarasdamas vis 
daugiau mylimųjų, žmogus gali išlikti Žmogumi: „kai 
gyvenimas mus spardo, laužo ir volioja, o galiausiai nu-
sprendžia palaidoti, mums reikia laikytis išvien, kad 
iškiltume į paviršių – tik taip išsigelbėsime“ (p. 124). 
taip pat, ar galima rinktis gyvenimą, aplinkui verdant 
pragarui? Nepaisant romane dažnai artikuliuojamos 
nuodėmės motyvų (apskritai biblinis, krikščioniška-
sis kontekstai knygoje labai svarbūs), visu tekstu dik-
tuojamas nujaučiamas atsakymas – pasirinkti gyventi 
viltimi ir nepriklausyti nuo jokių aplinkybių. Vis dėl-

diana Latvė,
MEMELio GaisRas: 
novelių romanas,
Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
2020, 224 p., [800] egz.

dailininkė Milena Liutkutė-
Grigaitienė

Miestas ir jo žmonės 
istorijos sūkuriuose
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to pilnai to padaryti nepavyksta bene visiems Memelio 
gaisro veikėjams – svarbi nuostata, veikimo būdas, ta-
čiau ir gyvenamojo pasaulio diktuojamos taisyklės.

kitas svarbus aspektas – vandens ir ugnies motyvai, 
jų archetipiškumas ir mitologija. Dianos Latvės knygai 
aktualios Mircea eliade archetipų išsklaidos, jų ambi-
valentiškumas. Vanduo ir tveria, ir naikina, tai rasties 
ir amžinos prieglaudos šaltinis. Vanduo gesina ir ku-
ria, amžiams traukia į savo gelmes, saugo ir perkeičia. 
Vandens romane be galo daug ir labai įvairaus – lai-
vus plukdanti jūra, skęstantys sovietinės šulų grupuo-
tės nariai, stebuklinių galių turintis šaltinis. Minėtinas 
psichoanalitinis motyvas – Mikučio sapnas, per kurį jį 
traukia į baugią ir nepažinią gelmę. Vanduo – neteisių-
jų baudėjas, perspėjantis ir sergintis. Ir Mikutis, kuris 
svarsto, ar žmogus gali pasidaryti žvėrimi, atvirai pri-
pažįsta: „aš bijau vandens, girdite, a?“ (p. 189). Vanduo 
dar labiau mistifikuojamas įvedant maginį elementą – 
gelmėse gyvenančius stichijos viešpačius. Pavyzdžiui, 
senasis Sakis mini vandenų gyvybės valdovę Jumpirą, 
didįjį marių karpį: „atseit mariose gyvenąs didžiulis 
karpis ir žvejams rodosi, kai šie pažvelgia į jo milžiniš-
ką akį, visiems laikams praranda ramybę, o mergos – 
nekaltybę“ (p. 158). tokie motyvai stiprina vandens 
archetipiškumą, kuria naujas mitologemas, suteikia 
svorio ir pločio galimoms interpretacijoms. Dar vienas, 
kaip ir vanduo – kertinis – archetipas – ugnis. Naiki-
nanti, apvalanti, skaistinanti, nors pastarųjų dviejų jos 

(dvasinių) funkcijų veikėjai ir neįžvelgia: „ugnis niekuo 
nesiskiria nuo bulvių maro, ji irgi akimoju sunaikina 
viską, yra lygiai tokia pati alinanti ir bergždžia“ (p. 109).

Istoriniame Memelio gaisro naratyve įdomiai pinasi ir 
maginės realybės inkliuzai – jau minėtos mitinės būtybės 
ir savaime rašančios plunksnos motyvas „Istorijoje apie 
vaiduoklio plunksną“. tokie skirtingi registrai plečia pa-
sakojimo tūrį, sukuria įdomią tikro ir išgalvoto dermę.

Skaitant Memelio gaisrą, į akis krito ir karnavali-
zuoto juoko epizodas (apskritai knygos novelės motyvai 
man priminė Sauliaus tomo kondroto romano Ir ap-
siniauks žvelgiantys pro langą epizodą, kai sugriuvus 
konrado statytam tiltui, gyventojus apima pašėlusi 
linksmybė). tai juokas, nelaimės priešaušriuose ar aki-
vaizdoje pašlovinantis gyvastį, tai juokas, kuris perkei-
čia ir sujungia: „Ilgai tramdytas juokas, tvyrojęs ore, 
laukęs progos pratrūkti, ūmai griūte užgriuvo Joną. 
[...] Juoko „užkratas“ vienija, sujungia, verčia kvatoti 
minias, padeda įsilieti į nepažįstamųjų būrį. Sako, lai-
dotuvėse tiesiog privalu garsiai juoktis...“ (p. 58–60).

 kalbant apie struktūrą – pasakojimas keičia rakur-
sus, kuriama dinamika, jau minėta sodri, gyva atmos-
fera. Galima atkoduoti jungiančias gijas ir motyvus, 
tiesa, kartais norėjosi, kad būtų sujungiama tvirčiau, 
pavyzdžiui, nušokimą į sovietmetį norėtųsi dar stipriau 
argumentuoti (tiesa, yra „jungtukas“ – Mikė). Bendras 
knygos įspūdis išties pakankamai geras. Lietuvių lite-
ratūros kontekste – reikalinga tema ir raiška.

K n y G ų  a i d a i

!

Vilius Dranseika

gėris, grožis ir tiesa 

absurdas persmelkia žmogiškąjį buvimą ant šios žemelės. tiek persmelkia, kad 
nekurie gyvenimo suvėtytieji net išdrįsta tarti: nu, visiškas absurdas. Kodėl? 
Nes absurdas užklausia pamatines kategorijas, kuriomis matuojame savo gy-
venimo malonumą ar net prasmingumą. tos kategorijos – gėris, grožis, tiesa. 

Visos šios kategorijos kiekvieną dieną išbandomos absurdu įvairiais jo raiškos 
būdais. Kitaip sakant, tuo, kas atrodo nepriimtina ar beprasmiška. Viena veikliausių ir žaviausių absurdo formų – 
humoras. Būtent humoras padeda pabėgti nuo prievolės racionalizuoti aplinką, apvilkti ją minėtų kategorijų rūbu. 

atsidūrus įmestumo (Geworfenkeit) būklėje humoras apvaldo mūsų nerimą. Šiuomi savo veikalu jo autorius 
atsiskleidžia kaip meistriškas absurdo suvaldytojas. 

Paradoksaliai ir kurdamas absurdiškus vaizdinius, meistraudamas absurdiškas situacijas ir idėjas, ir kartu subtiliai 
nurodydamas skaitytojui-stebėtojui-apžiūrėtojui, kad neturėtume bijoti nuolat užklausti tendenciją pasiduoti 
banalybei turinčius gėrį, grožį ir tiesą. Kartais prasmė pasirodo esanti žymiai menkesnė, nei manėme. Kartais 
prasme didžių, kaip mums rodos, dalykų šešėlyje lieka ironiškas šypsnis ar pakikenimas.

Už primityvios piešinėlių formos į mus kreipiasi ne šiaip koks išdaigininkas ar vulgarus provokatorius, o intelek tua-
lus kinikas, verčiantis permąstyti tiek viešąją erdvę, tiek savo kuklią rimtį absurdo akivaizdoje.    Paulius gritėnas
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Nėra paprasta pristatyti savo redaguotą knygą – ne tik 
dėl pernelyg smulkaus, pamatyti visumą žmogaus iš 
šalies akimis neišvengiamai trukdančio įsižiūrėjimo re-
dagavimo procese. Ir ne tik dėl gresiančio susitapatini-
mo, darbo objekto nusavinimo, narstant po kaulelį su-
dėtingą, tik iš pažiūros į jau gatavą produktą atrodantį 
skaidrų kaip ašara monografinio leidinio organizmą su 
visais akademiniais priedais – dailininko kūrinių kata-
logu, jo parodų sąrašu, bibliografija, asmenvardžių ir 
vietovardžių rodyklėmis, išsamiu gyvenimo ir kūrybos 
datų sąvadu. tegul tas redaktoriaus susitapatinimas 
nedaug skiriasi nuo, tarkim, šlavėjo, į kurio tvarkomą 
teritoriją įeina koks nors architektūros paminklas, as-
meninio santykio su tuo paminklu, tačiau tas šlavėjas 
vis dėlto nėra abejingas (ar, priešingai, pirmąkart pa-
matyto grožio priblokštas) praeivis, gal net užmezgęs 
sudėtingą „myliu – nekenčiu“ ryšį su savo darbo objek-
tu: myliu, nes tai mano gyvenimo dalis, be to, objekty-
viai gražu, ir nekenčiu, nes tai mano rutina, nelabai 
romantiška kasdienybė.

Grožis – nerėksmingas, pribloškiantis vien jau tuo, 
kad nieko nesistengia priblokšti, šviečiantis ir šildantis 
iš pačių esmingiausių gelmių – smarkiai palengvintų 
tikro recenzento užduotį rašant apie tokį leidinį kaip 
Giedrės Jankevičiūtės rašyta ir sudaryta knyga apie 
skulptorių rimantą Sakalauską, tačiau tas pats grožis 
redaktoriui tam tikra prasme trukdo. recenzentas ra-
mia sąžine, ne dėl formalaus mandagumo (t. y. ne kri-
tinėms pastaboms atsverti) galėtų pagirti elegantišką, 

iškalbingą be neskoningų gražbyliavimų, plataus kul-
tūrologinio akiračio, nepriekaištingo skonio ir absoliu-
čiai neabejotino profesionalumo (kas įdomiausia – ne-
nuobodžius!) Jankevičiūtės tekstus, ką jau kalbėti apie 
jų herojaus kūrinius – autorės ir sudarytojos žodžiais, 
„ypač tirštos estetinės įkrovos ir energijos kupinas mik-
roerdves, kurios suteikia gelmės banaliai kasdienybės 
plokštumai“ (p. 68). redaguojant tokios kokybės tekstus, 
kurių nė redaguoti beveik nereikia, tikrinant parašus 
po kūrinių reprodukcijomis ir nuotraukomis, datų, kū-
rinių matmenų ir kitų faktinių duomenų (ne)sutapimus 
visame knygos tekste, kone trukdo, nuolat nuo tiesiogi-
nio darbo atitraukia, kviečia atsidėti vien grynam pasi-
gėrėjimui didžiulė autentiško grožio dozė – vėl neįmano-
ma nepacituoti toliau – „rafinuoto, kultivuoto kultūros 
pasaulio atplaišėlė, stebuklingu būdu atsiradusi mūsų 
aplinkoje ir nežinia kuriam laikui čia nusėdusi“ (p. 68).

šią citatą, kuria Jankevičiūtė apibūdina Sakalaus-
ko kūrybą, būtų galima taikyti visai leidinio visumai 
imtinai iki dizaino, nuteikiančio meditatyviam pasi-
vaikščiojimui po išsamią šio išskirtinio dailininko kū-
rybos parodą knygos pavidalu. Pradedant nuo viršelio, 
atkartojančio knygoje pristatomo menininko stilistikos 
romumą, įkrautą ir palaimintą tikro talento: jo mozai-
koms ir keraminiams objektams giminingas koloritas, 
sakytum su „palaimintų vargdienių“ nuolankumu kny-
gos dailininkės Linos Bastienės (vėlgi apsunkinančios 
šią knygą pristatančios redaktorės užduotį, nes aplin-
kybėms sutapus knygos dailininkė yra redaktorės se-
suo) pasirinkta pati viršelio medžiaga – gal ne iš karto 
pastebima, kad tai tiesiog niekuo neaptrauktas karto-
nas, šalia kurio lyg šventųjų žaizdų apsodas iš brangak-
menių ir aukso senoviniame paveiksle atrodo toli gražu 
ne skurdus nugarėlės įrišimas. kukliai prabangi, pa-
čią dizaino koncepciją ir kartu pristatomo dailininko 
kūrybos esmę atitinkanti visos knygos spauda – savo 
prabangumu, aukšta kokybe nerėžianti akies, tik pade-
danti susitelkti į tai, kas svarbiausia, suvokti, išgyven-
ti, patirti, apčiuopti tai, kas į knygą sudėta.

Vis dėlto, rašant atsiliepimą apie knygą, už bandy-
mus nesupainioti viešų ir privačių interesų kur kas 
sunkiau yra įsivaizduoti, kokiai publikai, kokiam po-
tencialiam knygos skaitytojui ir žiūrėtojui tas atsilie-
pimas rašomas. tiksliau – kas tas potencialus skai-
tytojas ir žiūrėtojas? Negailestingas klausimas, į kurį 
rasime atsakymą knygos tekste: „atskirties būvyje atsi-
dūrė nemaža ir svarbi nacionalinio paveldo dalis, tarp 
kitų – ir rimanto Sakalausko dailė. [...] Nesuinteresuo-
to grožio malonumo, kurį dovanoja rimanto Sakalaus-
ko kūriniai, tesiekia nedidelis ir uždaras žinovų ratas“ 
(p. 67–68). Būtų galima atsakyti dar žiauriau – tas ži-
novų ratas, rodos, susitraukęs iki dailėtyrininkų ir pa-
čių dailininkų bei jų draugų ir giminiečių, dar vieno kito 
kolekcininko. Nors kiek platesnės publikos, nuosekliai 

Grožio vardas

aušra StaNaItYtė-karSOkIeNė

Giedrė jankevičiūtė,
nEKEnčiu suMaiŠtiEs: 
Rimantas sakalauskas,
Vilnius: Vilniaus grafikos 
meno centras, 
2020, 278 p., 300 egz.

dailininkė Lina Bastienė
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besidominčios vaizduojamuoju menu, ne iš atsitiktinių 
nuogirdų žinančios bent svarbiausias dabarties vaiz-
duojamojo meno kūrėjų pavardes, rodos, neturime – 
nepaisant gausių iškylų į MO, savo interneto svetainė-
je kviečiančio „atrasti modernaus meno paslaptis“, ar 
kasmetines „art Vilnius“ tarptautines meno muges.

Pirmiausia neturime nuoseklios švietėjišką, esteti-
nio ugdymo funkciją veiksmingai atliekančios informa-
cijos sklaidos. Nepaisant didelio dailėtyrininkų darbo, 
dailės gyvenimo naujienos, aktualijos, procesų anali-
zė lieka ezoterika, prieinama tik pašvęstiesiems, t. y. 
svarbią informaciją įvairių lygių informacijos gausybė-
je galima rasti tik iš anksto ją žinant. Deja, esu beveik 
tikra, kad nei iš šio, nei iš to potencialus knygos Neken-
čiu sumaišties: Rimantas Sakalauskas skaitytojas apie 
tokio leidinio atsiradimą nesužinos, o netyčia sužinojęs 
greičiausiai truktelės pečiais – kas čia toks ir dėl ko jis 
galėtų man būti įdomus? Pro reklaminį triukšmą, iš-
kreipiantį ir kultūros gyvenimo suvokimą, užgožiantį 
patyliukais (vėlgi daugiausia nedideliam ir uždaram 
meno žinovų ratui) dirbančių kultūros leidinių publi-
kacijas, greičiausiai atsirandančias atliekamu nuo jų 
autorių išgyvenimui skirtų darbų laiku, dėl to stoko-
jančias reikiamo nuoseklumo ir išsamumo, vargu ar jis 
tokią pavardę bus girdėjęs. Jei ir girdėjęs – kažin ar at-
skirs nuo bendrapavardžio, taip pat skulptoriaus. arba 
aktoriaus. Net Sakalauskui skirta Nacionalinė kultū-
ros ir meno premija vargu ar daug kam atrodys pagrin-
das susipažinti – juk mes patys geriau viską išmano-
me, ypač tai, ko neišmanome.

tikrai ne kiekvienas dabartinis potencialus meno 
žiūrovas ir meno leidinių skaitytojas pajustų virpu-
lį žengdamas į uždarą šventovę – dailininko dirbtu-
vę, su kuria taip pat supažindina Jankevičiūtės knyga 
per arūno Baltėno ir kęstučio Stoškaus fotonovelę. Iš-
kalbingas kontakto su atsitiktiniu ateiviu atspindys – 
knygos Post scriptum, paties Sakalausko (rimo Vilnie-
čio) rašyta radijo pjesė Interviu I.

turiu prisipažinti – ir pati esu įsidėmėjusi skulpto-
rių Sakalauską smarkiai per vėlai, būtent iš nuogirdų 
per asmeninius pažįstamus, nors jo kūrinius buvo ga-
lima pamatyti dar tada, kai kartu su kitais bent kiek 
praprususiais žmonėmis godžiai gaudžiau tikro, iš pas-
kutiniųjų cenzūros diktatui nepasiduodančio, partijos 
ir vyriausybės linijai nesilankstančio meno naujienas, 
dažniausiai puse lūpų pasakytas negausioje kultūros 
spaudoje. Puikiai žinojau legendinio skulptorių kurso, 
su kuriuo Vilniaus dailės institutą (dabar akademija) 
baigė Sakalauskas, kūrinius ir jų autorių pavardes: 
ksenija Jaroševaitė, Mindaugas Navakas, Vladas ur-
banavičius, Dovydas Zundelovičius... O neįmanomo ne-
įsidėmėti puikaus skulptūros kūrinio – Pauliaus širvio 
paminklo (1983) antakalnio kapinių Menininkų kalne-
lyje – autorius man ilgai buvo nežinomas. kaip ir tais 

pačiais metais iškalto Jonuškų šeimos antkapio mano 
gimtosios utenos senosiose kapinėse: net nežinant, kad 
jo užsakovai patys yra dailininkai (paminklas pastaty-
tas keramikės aldonos Jonuškaitės-šaltenienės tėvų 
atminimui) ir bet kam tokio užsakymo nebūtų davę, iš-
kart matosi, kokio lygio skulptūra puošia orų provinci-
jos nekropolį.

Net nuostabus mozaika apdailintas altorius (2001) 
kretingos bažnyčios kankinių koplyčioje kažkodėl su-
žavėjo panašiai kaip gotikinių katedrų skulptūrinis de-
koras, kurio autoriai turbūt nė nesirūpino savo vardų 
įamžinimu, antraip tuos vardus tiksliai žinotume. kaž-
kodėl ne iškart pasidomėjau, kas sukūrė šį ir kitus ge-
rai žinomus kūrinius Lietuvos bažnyčiose – gal atro-
dė, kad autoriaus vardas jau dabar užrašytas amžinojo 
meno kūrėjų knygose, kurios ne visos mums rodomos?

Dar tragikomiškiau, kad kone autoriaus signatūra 
tapusį Sakalausko keraminių objektų lipdymo iš mo-
linių „dešrelių“ (virvelių, juostelių ar kitaip pavadin-
si) metodą pirmiau turbūt pažinau iš gausių epigonų 
„dešrelinių“ („virvelinių“) vazų ir vazelių, neturinčių 
nė šešėlio to pirmykščio monumentalumo, „daikto sa-
vyje“ mįslės kaip Sakalausko indai ir ne indai. šis tas 
paaiškėjo pažiūrėjus į Sakalausko bibliografijos sąra-
šą knygoje: iki 1990 m., kai dar buvo įmanoma aprėp-
ti, sugauti svarbią kultūros informaciją – vien dėl to, 
kad apskritai rea lios informacijos (ne propagandos) 
buvo labai mažai ir net menkiausios užuominos apie 
neoficio zinius meno procesus, stipriai morališkai pa-
laikiusius oficialiam melui alergišką visuomenės dalį, 
buvo gerai pastebimos, – vos viena Sakalausko kūrybai 
skirta pub likacija tikroje kultūros spaudoje.

Jis neapeitas svarbių to meto kasmetinių tradicinių 
apžvalginių parodų recenzijose, rašytose tikrą, „neval-
dišką“ autoritetą turėjusių (turinčių) dailėtyrininkų – 
alfonso andriuškevičiaus, ramintos Jurėnaitės, Vik-
toro Liutkaus ir kt., tačiau bent tokiai dailės žiūrovei 
kaip aš apsišviesti tiek, matyt, nepakako. Juo labiau 
kad šventai saugodamas savo kaip menininko autono-
miją, kūrybinę nepriklausomybę, pagaliau „nekęsda-
mas sumaišties“ Sakalauskas, kaip sužinome iš kny-
gos, iki 1990 m. ne tik nekūrė skulptūrų viešosioms 
erdvėms pagal valstybinius užsakymus, bet ir nedaly-
vavo skulptorių simpoziumuose, kurių dalyviai, šiaip 
jau išvengdami oficialios ideologijos diktato, ano meto 
kultūros gyvenime buvo neblogai matomi. Jo užsako-
vai buvo meną išmanantys privatūs asmenys, daugiau-
sia norintys įamžinti mirusių savo artimųjų atminimą 
geru skulptūros kūriniu. taigi nuo pat pradžios Saka-
lausko kūryba buvo žinoma tik nedideliam ir uždaram 
meno žinovų ratui.

tad ir kreipiuosi į nežinomą šio rašinio skaitytoją, 
šios knygos matytoją knygyno ar bibliotekos lentynoje: 
sustok, praeivi, grožis turi vardą ir pavardę.

K n y G ų  a i d a i
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Lietuvių tautinio judėjimo istoriografija neabejotinai 
turtinga. Be kitų šaltinių, ji paremta gausia atgimimo 
veikėjų egodokumentika, daugiausia atsiminimais ir 
autobiografijomis. Dienoraščiais, priešingai, remiama-
si palyginti retai. Nedaug jų ir publikuota. ankstyviau-
sias, matyt, priklausytų antano Baranausko, rašiusio 
gūdžiais 1853–1856 m., plunksnai1. kunigo Povilo Ja-
nuševičiaus dienoraštis apima studijas Sankt Peter-
burgo imperatoriškoje romos katalikų dvasinėje aka-
demijoje 1895–1898 m.2 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
dienoraštis atskleidžia provincijos3, o kunigo Prano 
Bieliausko – Vilniaus kasdienybę Pirmojo pasaulinio 
karo ir vokiečių okupacijos metais4. Mykolas römeris 
savo daugiatomį dienoraštį pradėjo 1911 m., tačiau 
pub likuoti nuspręsta teksto dalį nuo 1918 m. vasaros5. 
Daugiau ko lyg ir nėra pridėti. Įspūdis menkas, akis 
bado žiojinčios chronologinės skylės. ar mūsų tautos 
tėvai laiko dienoraščiams neturėjo, ar mes palikto ra-
šytinio paveldo neįvertiname?

Mečislovo Davainio-Silvestraičio Dienoraščio publi-
ka cija, parengta istorikės Olgos Mastianicos-Stan kevič 
ir filologės Jurgitos Venckienės, svariai papildo šią 
pub likuotų egodokumentų eilę. Pirma, ji už pildo svar-
bią chronologinę skylę, būtent XX a. pirmo dešimtme-

čio, kai lietuvių tautinis judėjimas jau formulavo poli-
tinio savarankiškumo programą. antra, Dienoraščio 
autorius sukinėjosi pačiame tuometės lietuvių inteli-
gentijos organizacinės veiklos centre – Vilniuje. trečia, 
dienoraštininko tikslas, sprendžiant iš paties pirmo 
įrašo, „surašineti, ką dalyke lietuviško judejimo savo 
akimis matau“ (p. 118). Jausdamas ypatingą gyvena-
mojo momento pakylėjimą (ką tik panaikintas lietuvių 
spaudos draudimas lotyniškais rašmenimis, puoselė-
jami legalių lietuviškų laikraščių leidybos ir draugijų 
kūrimo planai, apskritai vyrauja optimistinės ateities 
nuotaikos), autorius užsibrėžia fiksuoti tuos dabarties 
aspektus, kurie, jo manymu, domins ateities tyrinėto-
ją. kas gi gali būti maloniau istorikui už specialiai jam 
amžininko serviruotą istorinę medžiagą?

Mečislovas Davainis-Silvestraitis (1849–1919) pri-
klauso ankstyvajai tautinio sąjūdžio organizatorių 
kar tai. Jos lyderio Jono Basanavičiaus, ką tik sulau-
kusio dar vienos sunkiasvorės biografijos6, patriarcha-
linis šešėlis taip nustelbęs amžininkų gretas, kad ne-
bent įžūlusis Jonas šliūpas tebedrįsta retsykiais iš jo 
išlįsti7. kolegų Juozo Miliausko-Miglovaros, Stanislovo 
Didžiulio, Petro armino-trupinėlio vardai, pavardės, 
slapyvardžiai šmėžuoja vien apkerpėjusiose gatvių pa-
vadinimų lentelėse. tai čia vienas tų aušrininkų, – pro-
bėgšmais atpažįstame. Nors, kaip taikliai pastebėjo li-
teratūrologas Marijus šidlauskas, laikraštis Aušra ėjo 
vos trejetą metų, tad vargiai galėtų apibendrinti vienos 
asmenybės veiklą, ką ir kalbėti apie ištisą kartą8.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliote-
kos rankraštyne saugomas Davainio-Silvestraičio Die-
noraštis įdomus tuo, kad atspindi jau benueinančios 
kartos aktyvisto žvilgsnį į toliau besivystantį tautinį 

K n y G ų  a i d a i

Lietuvystės samsonas 
pakirptais plaukais

VILMa VaSkeLaItė

Mečislovas davainis-
silvestraitis,
diEnoRaŠtis, 1904–1912,
parengė olga Mastianica-
stankevič, jurgita 
Venckienė,
serija Bibliotheca	Archivi	
Lithuanici 11,
Vilnius: Lietuvos istorijos 
institutas, 2020, 288 p.

dailininkas alfonsas žvilius

1 antanas Baranauskas, Dienoraštis, iš lenkų kalbos išvertė ir parengė 
Regina Mikšytė, Vilnius: Baltos lankos, 1996.

2 Povilas januševičius, Visokių	atsitikimų	sąrasza:	1895–1898, paren-
gė Vilma žaltauskaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2004.

3 Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Karo	meto	dienoraštis, t. i–iii, sudaryto-
ja jerutė Vaičekauskienė, Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidyk la, 
2008–2011.

4 Pranas Bieliauskas, Vilniaus	dienoraštis,	1915	XII	26	–	1919	XI	26, 
mokslinė redaktorė Regina Laukaitytė, trakai: „Vorutos“ fondas, 2009.

5 Mykolas Römeris, Dienoraštis, kn. 1: 1918	m.	birželio	13-oji	–	
1919	m.	birželio	20-oji, sudarė Bronius Makauskas ir Rimantas Miknys, 
iš lenkų kalbos vertė Vaiva Grigaitienė, Vilnius: Versus aureus, Lietuvos 
istorijos institutas, 2007. Kitos dienoraščio knygos peržengia tradiciškai 
brėžiamas tautinio atgimimo epochos chronologines ribas, todėl čia ne-
minimos.

6 Eligijus Raila, Lietuvystės	Mozė:	 Jono	Basanavičiaus	gyvenimo	ir	
ligos	istorija, Vilnius: naujasis židinys-aidai, 2019.

7 Gina Viliūnė, „jonas Šliūpas: Kaip nepaklusnus redaktorius ryžosi 
„nederamai“ santuokai“, in: Žmonės.lt, 2020-02-16, in: https://www.
zmones.lt/naujiena/jonas-sliupas-kaip-nepaklusnus-redaktorius-ryzo-
si-nederamai-santuokai.9f4cc93e-4cb0-11ea-9890-aa000054c883, 
(2020-09-12).

8 Marijus Šidlauskas, „aušrininkų generacija: archetipai ir stereotipai 
(i)“, in: Bernardinai.lt, 2018-08-22, in: https://www.bernardinai.lt/2018-
08-22-ausrininku-generacija-archetipai-ir-stereotipai-i, (2020-09-12).
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sąjūdį. Iš vienos pusės, žmogaus būta dar pakankamai 
energingo, kad įgyvendintų lenkakalbiams bajorams 
(Litwa, 1908–1914) ir valstiečiams (Lud, 1912–1914) 
skirtų prolietuviškų laikraščių leidybos planus. Iš kitos 
pusės, jis jau nemato reikalo taikytis prie naujų parti-
nio žaidimo taisyklių ir jaučiasi vis labiau nurašomas 
jaunesnių kolegų. Davainio-Silvestraičio išskirtinumą 
prieškario Vilniaus lietuvių bendruomenėje sąlygojo 
bajoriška kilmė, kuria pats pabrėžtinai didžiavosi, ir 
savamokslio literato kompleksas. komplikuotus jo šei-
myninius santykius ir kasdienį inteligento vargą dėl so-
tesnio duonos kąsnio, priešingai, galima nagrinėti kaip 
kolektyvinę tautinio sąjūdžio vėliavnešių traumą. Vi-
sos Lietuvos istoriografijai vertingiausios Dienoraščio 
pastabos iš eilės įvardytos ir išsamiai pakomentuotos 
įžanginiame Mastianicos-Stankevič straipsnyje. Drįstu 
manyti, kad neturinčiam laiko ar noro nuodugniai gi-
lintis į originalų tekstą skaitytojui šio straipsnio visiš-
kai pakaks. Net reikšmingiausios Dienoraščio ištrau-
kos ten ištisai pacituotos.

O kad noro gilintis į originalų tekstą gali pritrūkti, 
verčia spėti pasirinktas publikavimo būdas – paraidi-
nis perrašas. Dienoraščio autoriaus lietuviška rašyba 
pristatoma kaip itin svarbus kalbotyros šaltinis. Venc-
kienės įžanginiame straipsnyje kruopščiai išanalizuo-
ti Davainio-Silvestraičio rašybos ypatumai, nurodytos 
net chronologinės ribos, kada kokį rašybos variantą 
autorius rinkosi, svarstomos pokyčių priežastys. Origi-
nalaus teksto komentaruose pažymėti visi dienorašti-
ninko taisymai, braukymai ir padarytos klaidos. tokia 
žurnalo Archivum Lithuanicum, kurio knygų serijai 
priklauso aptariama šaltinio publikacija, redakcijos 
politika iš mokslinės perspektyvos suprantama. Nors 
ne specialistas gali pasigesti paaiškinimo, kodėl būtent 
šio publicisto rašyba verta tokio išskirtinio dėmesio. 
Pats profesionaliai neužsiėmęs lietuvių kalbos normi-
nimu, Davainis-Silvestraitis gyvai domėjosi šiuo pro-
cesu, stebėjo (ir dienoraštyje žymėjo) Jono Jablonskio 
diskusijas su Vilniaus žinių leidėju Petru Vileišiu, drą-

siai komentavo siūlomas normas. Bet išvados apie jo 
rašybą menkai kontekstualizuotos. Lieka neaišku, ar 
lingvistiniu požiūriu autorių galima laikyti išskirtiniu, 
o gal, kaip tik, bendras tendencijas atliepiančiu rašy-
toju. O apmaudžiausia, kad skaitytojų ratas taip fak-
tiškai susiaurinamas iki dviejų humanitarikos sričių – 
istorijos ir kalbotyros – specialistų. kyla įspūdis, tarsi 
vadovautasi tautologija, esą tokios lektūros niekas, be 
specialistų, vis tiek nesirinks, o jei taip, tebus ji pritai-
kyta siauriems mokslo reikalams. Su tuo nesinori su-
tikti. toliau gilintis norintiems tyrėjams galima būtų 
pateikti aukštos kokybės faksimiles. O patį Dienoraštį 
labiau adaptuoti šiandienos skaitytojui. Dabar gi vargi-
nantį skaitymo procesą prablaško nebent itin kokybiš-
kos Dienoraštyje minimų ir kitų su autoriumi susijusių 
dokumentų (jo paties leistų atvirlaiškių, rašytų ir gau-
tų laiškų, nuotraukų ir t. t.) reprodukcijos.

kad ir kaip būtų, Mečislovo Davainio-Silvestraičio 
Dienoraščio publikacija džiugina ne tik dėl dėmesio, pa-
rodyto šiam kukliai tekstų paraštėse tūnančiam poetui, 
tautosakos rinkėjui ir laikraščių leidėjui. kartu tai tar-
si savotiška duoklė lietuvybės puoselėjimo idėjas diegu-
siam idealistui, asmeninę gerovę išstūmusiam į antrą 
planą. Sociologas Vytautas kavolis studijoje Epochų sig-
natūros pastebėjo, kad XIX a. Lietuvoje vykusiam tau-
tiniam atgimimui trūksta teatrališkumo. Jam vadova-
vo nedramatiški žmonės, pirmenybę teikę savitvardai, 
o ne saviraiškai9. tai nesutrukdė karikatūristui Pranui 
Žitkevičiui (tam pačiam, kuris Basanavičių kaip „Lietu-
vystės Mozę“ pavaizdavo) užčiuopti kažką tragikomiško 
Davainio-Silvestraičio povyzoje ir nupiešti jį gigantiško 
vyžoto sermėgiaus pavidalu, besigrumiantį su lenkų viš-
ta/ereliu („Lietuvystės Samsonas“, pav. 24, p. 72). O se-
kant Dienoraščio įrašus justi, kaip tragiškai slopsta sens-
tančio pasišventėlio entuziazmas ir kaupiasi asmeninės 
nuoskaudos. todėl dienoraštį drąsiai rekomenduočiau 
įkvėpimo ieškančiam dramaturgui ar prozininkui. !

9 Vytautas Kavolis, Žmogus	istorijoje, Vilnius: Vaga, 1994, p. 448.
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eligijus raila

LietUVystės mozė 
Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija 

eligijus raila mums pasakoja net tik tai, kas mums galbūt yra aktualu ir svar-
bu, bet ir tai, kas pačiam Basanavičiui buvo svarbu pasakyti apie save ir savo 
laikmetį. autoriaus pasakojimas mums sugrąžino ne stilizuotą, bet itin gražų 
istorijos kasdieniškumą. 

Norbertas Černiauskas
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KnyGų MuGė

Ambrulevičiūtė, Aelita, Tatjana 
Voronič, Darius Žiemelis, Moder-
nėjantys Vilnius, Kaunas, Gardinas: 
miestų plėtra ir sanitarinės infras-
truktūros pokyčiai 1870–1914 metais, 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2019, 307 p., 500 egz.

apie pagrindinę istorijos trasą (mo-
dernizaciją) pasakoti per kanalizacijų 
ir vandentiekių sistemos raidą – ir įdo-
mu, ir (bent jau mūsų istoriografijos 
kontekste) vis dar novatoriška. ryš-
kus šios monografijos privalumas, kad 
trijų miestų (Vilniaus, kauno, Gardi-
no) sanitarinės infrastruktūros raida 
XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje 
analizuojama plačiame teoriniame ir 
istoriniame kontekste – miestai ne tik 
lyginami tarpusavyje, bet yra mato-
mi visos Vakarų ir imperinės rusijos 
miestų industrinės plėtros fone. Bet 
šis neginčytinas privalumas vietomis 
virsta ir trūkumu: pavyzdžiui, Didžio-
sios Britanijos, kaip sanitarinės moder-
nizacijos tėvynės, atvejis pristatomas 
nepagrįstai smulkiai, lyg Londonas 
autoriams (ar vienam iš autorių) būtų 
mielesnis už Vilnių, kauną ir Gardiną. 
Visokie biurokratiniai nuostatai ir jų 
priėmimo procedūros, nors tematiškai 
svarbios, klimpsta varginančiame ap-
rašyme, miestų lyginimas kartais pa-
našėja į schemos išpildymą, ir pagrin-
dinė idėja – papasakoti apie miestų 
sanitarinės infrastruktūros modernė-
jimą – be atvangos stumiama į knygos 
pabaigą, kol jai belieka apie 70 pusla-
pių. O nuolatiniai (sakinių, teiginių, 
minčių) pasikartojimai, galbūt užsilikę 
nuo projektiniams tyrimams būdingų 
(ir reikalingų) burtažodžių, tiesiog pra-
šosi būti išbraukyti kad ir atspaustoje 
knygoje, pieštuku, kiekvieno skaityto-
jo savarankiškai.

Tomas Vaiseta 

Cixin, Liu, Trijų kūnų problema, 
iš anglų kalbos vertė Saulius tomas 

kondrotas, Vilnius: kitos knygos, 
2020, 360 p., 2500 egz.

šis kūrinys – apie Žemės planetos, 
mokslo ir civilizacijos ribas. Mokslinės 
fantastikos klasikinis naratyvas (pir-
mas kontaktas su ateiviais), vakarie-
čiui skaitytojui neįprastos socioekono-
minės aplinkybės (istorija pradedama 
nuo kinijos kultūrinės revoliucijos) ir 
mokslo pripildytas turinys (fizika, fi-
zika ir dar kartą fizika) – pagrindinės 
knygos sudedamosios dalys. Cixiną 
galima kritikuoti už neišvystytus vei-
kėjus, už nedinamiškus laiko šuolius, 
už ekspozicinius dialogus, bet šie trū-
kumai yra sąlygoti aiškaus tikslo – nu-
megzti makro-pasakojimą apie pirmąjį 
kontaktą. Būtent šiame mastelyje išsi-
skleidžia tokie dalykai kaip žmonijos 
mokslo reliatyvumas mūsų gyvenamos 
planetos atžvilgiu, o žmonijos istorija 
pamatoma kaip atsitiktinė, netikėtais 
šuoliais grįsta pažanga.

Deimantas Saladžius

Kadžionis, Jonas, Per skausmo 
pelkes, Vilnius: Lietuvos gyventojų ge-
nocido ir rezistencijos tyrimo centras, 
2020, 220 p., 300 egz.

Nors laisvės kovų dalyvių atsimini-
mų leidybos pikas, rodosi, jau seniai 
praėjęs, nauji partizanų ir jų talki-
ninkų memuarai vis pasirodo. tiesa, 
leisiu sau konstatuoti, kad dalis tokio 
pobūdžio knygų skaitytojų, pokario 
kovų entuziastų ir interesantų, jau 
senokai atbukę nuo esamos pasiūlos 
gausos, kurios turinys kartais vargiai 
skiriasi tarpusavyje – atrodo, viskas 
jau kažkur skaityta girdėta, gal tik 
slapyvardžiai kiti. Vis dėlto Jono ka-
džionio-Bėdos atsiminimai toje gausy-
bėje išsiskiria. Čia mažiau šabloninių 
frazių apie herojiškumą, pasiaukojimą 
ir kovą, daugiau kaimiškos buities bei 
tuometinio jaunuolio pasaulėvaizdžio, 
kasdienybės atspindžių. Sodri, ne vi-

sai suredaguota (autoriaus prašymu) 
kalba, palikti tarmiški inkliuzai kuria 
betarpiškumo, tikrumo įspūdį. Skai-
tai, o mintyse dėliojasi filmo scenos. Ne 
veiksmo trileris, bet ir ne įprastai lie-
tuviškai egzaltuota nerealybė. Senti-
mentalumo čia apstu, bet jis neerzina, 
visai kaip kalbantis su artimu senoliu. 
Neabejotina, kad kadžionis – puikus, 
įtaigus pasakotojas, o jo knyga gali pa-
tikti ne tik išskirtinai rezistencija besi-
domintiems skaitytojams, bet ir tiems, 
kurie literatūroje ieško tikrų žmonių 
ir jų gyvenimo istorijų, bei neabejin-
giems kasdienybės istorijai.

Enrika Kripienė

Maugham, W. Somerset, San-
tuoka iš išskaičiavimo: Apsakymų 
rinktinė, iš anglų kalbos vertė Graž-
vydas kirvaitis, Vilnius: Lietuvos ra-
šytojų sąjungos leidykla, 2020, 272 p.,  
1500 egz.

knyga įrodo, kad šis garsus anglų 
rašytojas gebėjo kurti ne tik roma-
nus, bet ir gerus trumpojo žanro kū-
rinius – apsakymus. rinktinę sudaro 
penkiolika trumpesnių ir ilgesnių ap-
sakymų, sukurtų XX a. pirmoje pusėje 
ir nukeliančių į tuos laikus, to meto 
Londoną ir egzotiškus užjūrio kraštus. 
kiekvienas apsakymas – tai maža to 
meto visuomenėje vykstanti žmogiška 
gyvenimiška drama, kaip ir dera šiam 
žanrui, aiškiai išryškėjanti apsakymo 
pabaigoje. Papasakota ramiu, mąsliu 
tonu, su atsargiu humoru ir skepti-
cizmu. Čia vaizduojami aukštesniojo 
visuomenės sluoksnio gyvenimai, ku-
pini meilės, laisvės troškimo, žmogiš-
kų kovų už modernumą ar tradiciją, 
laimę ir gyvenimo pilnatvę. tikra 
klasika, nukelianti į kitokius laikus – 
paprastesnius, ramesnius, lėtesnius – 
nei skubus ir neramus šių dienų pa-
saulis.

Dalia Zabielaitė
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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 2021 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 elektroni-
niais adresais: http://www.prenumeruok.lt/  ir  https://nzidinys.lt/prenumerata/.  Pasta-
ruoju elektroniniu adresu galima užsisakyti prenumeratą ir ne Lietuvoje. 

m ū s ų re k v i z i t a i : 

Viešoj i  Įs ta iga  „NaUJasis žiDiNys – aiDai“
Įmonės  kodas  124626686

PVm mok.  kodas  Lt246266811
a/s Lt60 7044 0600 0131 0361
aB seB BaNKas,  kodas  70440

gedimino pr.  12,  Lt-01103 Vi lnius
sWiFt kodas  CBViLt2X

D ė k o j a m e  j u m s !

PreNUmerata 
2021 metams!


